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Zemědělská a. s. Opava 
– farma Kylešovice, Marian Jaroš, 
hlavní zootechnik a Kamila Richtero-
vá, faremní zootechnička 
Než jsme začali používat přípravky 
Valiant, měli jsme somatické buňky 
v bazénu 300 tisíc a vylévali jsme 
mléko od 30 krav. I v zimním obdo-
bí jsme stěží dosahovali klouzavého 
průměru 300 tisíc somatických buněk 
pro mlékárnu, což je hlavní ukazatel 
pro výkup mléka. Od března letošní-
ho roku používáme jen Valiant a vše 
se začalo zlepšovat již za dva měsíce, 
kdy jsme dosáhli 200 tisíc somatic-
kých buněk v bazénu a vylévali jsem 

mléko jen od 15 krav. V současné 
době jsou naše vzorky od 150 do 200 
tisíc somatických buněk a vyléváme 
mléko od pěti, maximálně deseti 
krav. S Valiantem jsme dosáhli stabi-
lity a provozní jistoty.

Volfířov, a. s.
David Fronc, ředitel
Produkty řady Valiant používám již 
několik let na velmi odlišných ty-
pech technologie stájí produkčních 
krav. Somatické buňky se vždy po-
hybují mezi 60 až 130 tisíci ve všech 
ročních obdobích. Tato čísla jsou ale 
v dnešní době v chovech v ČR běžná, a to i při velmi různé kvalitě krmiv. 

Problém spíše u nás bývá ve výsky-
tu klinických mastitid ve stádě, jako 
ukazateli fungujícího managementu 
stáda. Dnes já a lidi, se kterými pra-
cuji, požadujeme co nejméně pod 
10 % krav s detekovanou mastitidou 
ročně z průměrného ročního stavu 
krav. Zvířata, u kterých se problémy 
neustále opakují, musí být z cho-
vu vyřazena bez ohledu na užitko-
vost, fázi laktace a počet laktací. 
Všechny naše kroky, které se týkají 
problematiky výskytu mastitid ve stá-
dě, směřujeme k tomu, aby naše eko-
nomické ztráty, které výskyt mastitid 
ať už přímo nebo nepřímo způsobu-
je, byly co nejmenší a zisk ze stáda 
byl naopak co největší. Takto využí-
váme produkty řady Valiant jako je-
den z několika nástrojů, jak toho 
docílit. Nemyslíme si, že je Valiant lék 
na všechny naše chyby a na všechny 
problémy našich krav, ale je to vy-
zkoušená součást systému prevence 
mastitid, která funguje a pomáhá 
nám vydělávat peníze. Dobrý systém 

prevence je třeba vytvořit a snažit 
se minimalizovat chyby svoje a lidí, 
kteří se o krávy starají. Je to o práci, 
kterou někdo buď dělá a snaží se dě-
lat ji dobře, nebo přemýšlí, jak se jí 
co nejúspěšněji, skoro možná úplně, 
vyhnout. Běžně za použití všech mož-
ných výmluv na všechno možné. Tyto 
naposled uvedené se snažím ze svého 
dostřelu a blízkého okolí svých krav 
zcela a důsledně slušně řečeno mini-
malizovat až vynulovat.

Ing. Bohuslav Vacek, 
Vrchotovy Janovice 
– Michaela Petržílková, hlavní zoo-
technička
Ve Vrchotových Janovicích, kde do-
jíme 190 dojnic, používáme Valiant 
od roku 2005. Během této doby jsme 
zkoušeli i jiné přípravky, ale vždy jsme 
se k Valiantu vrátili. Naposledy to 
bylo letos na jaře, kdy jsme používali 
jiný přípravek s oxidem chloričitým, 
který však nepřinesl požadované 

Valiant – 15 let úspěšné 
prevence mastitid
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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 už se podařilo takový systém najít.

„S Valiantem jsme dosáhli stability a provozní jistoty.“ Kamila 
Richterová, faremní zootechnička – Zemědělská a. s. Opava, farma 
Kylešovice

„Valiant je vyzkoušená součást 
systému prevence mastitid, která 
funguje a pomáhá nám vydělá-
vat peníze.“ David Fronc, ředitel 
– Volfířov, a. s.

„Již po necelých dvou měsících 
používání přípravků Valiant se 
počet krav se SB nad 300 snížil 
na polovinu a počet klinických 
zánětů klesl na dva za měsíc.“ 
Michaela Petržílková, hlavní 
zootechnička – Ing. Bohuslav 
Vacek, Vrchotovy Janovice
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výsledky. Počet krav se somatickými 
buňkami nad 300 tisíc se každý měsíc 
pohyboval okolo 30 zvířat a měsíčně 
jsme léčili 7 až 8 klinických zánětů. 
Přestože byl přípravek bariérový, na 
strucích velmi špatně držel a mezi do-
jeními se často sloupl. Již po necelých 
dvou měsících používání pěnového 
přípravku Valiant Foam před doje-
ním a bariérového Valiant Barrier po 
dojení se počet krav se somatickými 
buňkami nad 300 tisíc snížil na polo-
vinu a počet klinických zánětů klesl 
na dva za měsíc. Pěna před dojením 
čistí pěkně, ale nedokážeme ji s ničím 
srovnat, protože jsme jiné pěnové 
přípravky nepoužívali. Co ale doká-
žeme porovnat, je bariéra, která na 
strucích dobře drží, a velmi výraznou 
barvu přípravku, která usnadňuje 
kontrolu aplikace. V neposlední řadě 
si na přípravcích Valiant ceníme toho, 
že je můžeme namíchat na 14 dní do-
předu.

AGPK a. s. Sedlnice 
– farma Libhošť
V oblasti prevence mastitid spolupra-
cujeme se společností ABS již 18 let 
a od roku 1998 používáme bariérový 

přípravek Valiant Barrier. Během této 
doby jsme několikrát vyzkoušeli růz-
né, zejména jodové přípravky. Každý 
takový pokus měl ale stejný průběh. 
V krátké době značně vzrostl počet 
somatických buněk a také počet kli-
nických zánětů, které jsme museli 
léčit. Takže jsme se vždy k Valiantu 
vrátili. Od roku 2008, kdy proběhla 
celková rekonstrukce stáje v Libhošti, 
používáme Valiant Barrier nepřetrži-
tě a somatické buňky se většinou drží 

pod 150 tisíc a výjimečně se přiblíží 
200 tisícům. Valiant pro nás předsta-
vuje nedílnou součást úspěšné pre-
vence mastitid.

Valiant je správná volba 
v prevenci mastitid
Přípravky řady Valiant mají veške-
ré vlastnosti nezbytné pro skutečně 
účinnou prevenci mastitid. Navíc, ve 
všech těchto vlastnostech zcela předčí 
jakýkoli konkurenční přípravek. Pro-

to je Valiant již 15 let zlatým standar-
dem v prevenci mastitid. Valiant řeší 
palčivý ekonomický problém, zvláště 
pak ve spojení s odborným poraden-
stvím a školením dojičů, které odbor-
níci ABS provádějí přímo na farmách. 
Valiant je tou jedinou správnou vol-
bou pro všechny chovatele, kteří 
chtějí mít mastitidy dlouhodobě pod 
kontrolou.

ABS cz, s. r. o.

AGPK a. s. Sedlnice – farma Libhošť
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S Valiantem je tohle snadné! AGPK a.s. Sedlnice – farma Libhošť


