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Když jsme nedávno seděly s lidmi z ABS 
a bavily se o všem, co děláme pro zvlá-
dání mastitid, popsaly jsme v sešitě dvě 
stránky. Jde o práci v různých oblas-
tech, dodržování dohodnutých pravi-
del a postupů, bez kterých si dnes pre-
venci mastitid nedokážeme představit. 
Některá z těchto opatření jsou pro nás 
zcela zásadní, bez jiných bychom se 
možná i obešly, ale věříme jim. Rády 
bychom se s vámi podělily alespoň o to 
nejdůležitější, co na naší farmě přispívá 
k výrobě kvalitního mléka.

Stájové prostředí
Chceme, aby zvířata přícházela na 
dojírnu s čistými struky. Špinavé stru-
ky přispívají ke vzniku nových infekcí 
a také našim dojičům komplikují pří-
pravu před dojením. Proto udržuje-
me podestýlku čistou a suchou tím, 
že bohatě nastýlame. Dá se to pova-
žovat za nákladné opatření, ale pro 
nás je velmi důležité.

Dojírna
Naše dojírna je už starší dáma, ale 
díky úzké spolupráci se servisním 

technikem, poradenství pracovníků 
ABS a v neposlední řadě skutečnosti, 
že druhá naše faremní zootechnička 
Michaela Kozáková má dojírnu pří-
mo na starosti, se nám daří udržovat 
ji v dobré kondici. Za důležitý pova-
žujeme pravidelný a kvalitní servis, 
jehož součástí je naprosto pravidelná 
výměna strukových násadců. Zásadní 
je, jak dojírna ukončuje dojení. Zaklá-
dáme si na tom, že krávy na konci do-
jení nepředojujeme. Doba dojení je 
tak kratší a strukové kanálky v dobré 
kondici, takže krávu přirozeně chrá-
ní. Posledním důležitým opatřením 
je, že po všech kravách s klinickým 
zánětem a kravách se SB nad 300 ti-
síc proplachujeme strukové násadce 
v peroctovce. To provádíme do té 
doby, než jejich SB klesnou pod 200 
tisíc. Pro tyto účely využíváme infor-
mace o SB z KU.

Dojení
V minulosti jsme se při práci na do-
jírně potýkaly s určitými nedostatky. 
Dojiči vůbec neodstřikovali první mlé-
ko a téměř polovina krav odcházela 

z dojírny bez vydezinfi kovaných stru-
ků. Změna nebyla snadná, ale dnes 
máme přesně stanovené postupy 
dojení a dojiči jsou za kvalitu mléka 
fi nančně hodnoceni. Před dojením 
nejprve odstřikujeme první mléko, 
následně namáčíme struky do pěny 
a těsně před nasazením aparatury 
struky otíráme papírovou utěrkou. 
Díky prvním střikům a NK testu jed-
noznačně odhalíme více klinických 

zánětů již v počáteční, mírnější fázi. 
Protože správné spouštění mléka je 
pro nás dost důležité, daly jsme si 
velkou práci se stanovením pro nás 
nejvhodnějšího času od prvních střiků 
do nasazení aparatury. Právě proto 
krávy ihned po nasazení spouští mlé-
ko a vydojíme je v kratším čase. Dojiči 
jsou navíc, kromě jiného, na základě 
spouštění mléka odměňováni. Chce-
me, aby krávy během prvních dvou 

Jak řeší mastitidy na Mléčné 
farmě roku v Lesonicích?
Rolnická společnost Lesonice se v šestém ročníku soutěže Mléčná farma roku umístila na prvním místě 
v kategorii ČESTR. Věříme, že pro řadu z vás je představa být farmou roku lákavá, a proto jsme požádali hlavní 
zootechničku Jiřinu Pospíšilovou a faremní zootechničku Moniku Podrackou, aby nám prozradily alespoň část 
z toho, co stojí v pozadí tohoto úspěchu. 
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Naše dojírna je už starší dáma, ale cílenou prací se nám daří udržo-
vat ji v dobré kondici Foto archiv firmy

Struky udržujeme čisté tím, že bohatě nastýláme Foto archiv firmy

Dobré výsledky jsou z velké části dány také Valiantem 
– (zleva) faremní zootechnička Monika Podracká, zástupce ABS 
Jiří Štefl a hlavní zootechnička Jiřina Pospíšilová Foto archiv firmy
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minut dojení daly alespoň 5,5 litru 
mléka. Hodně času také věnujeme 
školení dojičů. Školení provádíme 
samy nebo využíváme pracovníků 
ABS. Velký důraz vždy klademe na to, 
aby všichni dojiči pracovali naprosto 
stejně a přesně dodržovali dohodnu-
té postupy. Práce v dojičských rukavi-
cích a zacházení s kravami bez hluku 
a násilí jsou již naprostou samozřej-
mostí. 

Zaprahování
Zaprahování je další z oblastí, na 
kterou klademe důraz. Chceme si 

být jisté, že nemocné krávy během 
stání na sucho vyléčíme, a že při za-
prahování nedochází ke vzniku no-
vých infekcí. Proto se soustředíme na 
pečlivou dezinfekci struku, zejména 
jeho hrotu. Při aplikaci antibiotik za-
vádíme kanylu pouze půl centimetru. 
Dojnicím, které při poslední KU mají 
SB nad 300 tisíc navíc připichujeme 
antibiotika do svalu. Velmi se nám 
osvěčil přípravek Uddergold Dry, kte-
rý na struku vytvoří pevnou gumovou 
bariéru a několik dní ho chrání před 
patogeny z prostředí. Samozřejmě 
je pro nás důležité vědět, že zapra-

hujeme účinnými antibiotiky, proto 
testujeme citlivost bakterií dvakrát až 
třikrát ročně.

Dezinfekce
Co se dezinfekce týče, již několik let 
věříme systému Valiant. Dobré vý-
sledky jsou bezesporu dány řadou 
faktorů, které jsme již rozebraly, ale 
neváháme říci, že z velké části také 
Valiantem. Nedokážeme posoudit 
kvalitu Valiantu z chemického hledis-
ka a ani se o to nesnažíme. Dokáže-
me však vyhodnotit zootechnické vý-
sledky, kterých dosahujeme a ty mluví 

jednoznačně ve prospěch Valiantu. 
Přestože rády hledáme nové cesty 
a měníme věci k lepšímu, jeden z na-
šich majitelů s nadsázkou říká: „Jedi-
nou naší jistotou je změna,“ my dodá-
váme: „Kromě Valiantu.“ S tím jsme 
spokojeny a měnit ho nebudeme.

Na již několikaleté spolupráci s ABS si 
ceníme hlavně jejich záměru být pro-
spěšní. Líbí se nám, že mimo jiné při 
školení dojičů vysvětlují, jak manipu-
lovat s jejich produkty, tak aby se jich 
spotřebovalo co nejméně a neplýt-
valo se jimi. Nejde jim pouze o velké 
objemy prodeje a o to, jak z nás „vy-
třískat“ peníze. Pomáhají nám také 
tím, že nám a ostatním zákazníkům 
umožňují vzájemné návštěvy chovů. 
To je vždy zajímavá zkušenost a inspi-
race nejen na poli dojení samotného.  

Budeme potěšeny, když alespoň jed-
na z uvedených věcí pro vás bude 
užitečnou a pomůže vám k lepšímu 
zvládání mastitid. Přejeme vám všem 
mnoho úspěchů.

Jiřina Pospíšilová 

a Monika Podracká

1 40 41 100 101 200 201 305 305+ Součet/Průměr

1. laktace 10 21 43 27 3 104

2. laktace 12 32 38 33 9 124

3. laktace a více 26 28 41 55 10 160

šechny 48 81 122 115 22 388

šechny (%) 12 21 31 30 6 100

1. laktace 75 56 79 135 157 91

2. laktace 247 36 94 287 135 147

3. laktace a více 204 78 389 216 717 265

šechny 187 56 188 217 403 181

Somatické buňky
(tis./ml)

Počet doj cích krav
(ks)

Milk Profit Data        06/2012 až 06/2013

180 tisíc SB z KU je lákavá představa snad pro každého...


