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nejúčinnější

systém prevence mastitid



Mastitidy patří k nejnákladnějším onemocněním v chovu skotu. Ztráty vznikají sníženou tržností mléka, nižší produkcí, 

horším zabřezáváním a náklady na veterinární péči a léky. Průměrná ztráta v důsledku klinické mastitidy u jedné dojnice 

výrazně překračuje hranici 8.000 Kč za laktaci.  

Kvalitní systém je klíčový
Zavedení kvalitního systému prevence mastitid je klíčovým faktorem v efektivním boji s mastitidami. A protože jsou mastitidy 
nejdražším onemocněním v chovu skotu,  má investice do skutečně účinného a prověřeného systému prevence mastitid rych-
lou návratnost. 

Systém prevence mastitid by měl být založen na následujících principech:

1. zajistěte čisté a bezstresové prostředí

2. sledujte kondici struků, zejména v místě jejich zakončení strukovým kanálkem

3. zajistěte dokonale čisté vemeno před dojením 

4. používejte prověřenou a efektivní dezinfekci před dojením v kombinaci s jednorázovými papírovými utěrkami

5. odstřikujte první mléko

6. zajistěte správné nastavení dojírny a správné použití dojícího zařízení

7. používejte prověřenou a efektivní dezinfekci po dojení

Máme pro vás řešení
Systém prevence mastitid  pracuje s bezkonkurenčně nejúčinnější dezinfekční složkou, kombinovanou s variabilní 
viskozitou přípravku a skvělou kosmetickou složkou.

 je unikátní přípravek, který poskytuje nejúčinnější ochranu struků před mastitidami. Je tak flexibilní, že potřebujete 
pouze jeden aktivátor pro celou řadu přípravku . Je tak stabilní, že jej lze používat 14 dní od namíchání. Výrazná zelená 
barva usnadňuje kontrolu ošetření struků.

 obsahuje unikátní kombinaci baktericidních složek v mimořádně stabilní formě:

 Oxid chloričitý  

• nejúčinnější potravinářská dezinfekce

• širokospektrý účinek

• okamžité působení

LAS  

• širokospektrý účinek

• okamžité působení

• prodloužená aktivita 8 hodin po aplikaci

 

Kyselina mléčná

• svým mírným bakteriostatickým účinkem doplňuje dezinfekční složky přípravku

Oxid chloričitý

Kyselina
mléčná

LAS



PROČ JE  NEJÚČINNĚJŠÍ?
Jednoduše proto, že dokonale kombinuje nejúčinnější dezinfekční složku s proměnlivou viskozitou a skvělou kosmetikou. 

Žádný jiný přípravek vám takovouto kombinaci v tak stabilní formě nenabídne.

 nejen že účinkuje na mikroorganizmy okamžitě po aplikaci, ale navíc díky prodlouženému účinku zabrání novým infekcím 

a chrání tak vemeno až do dalšího dojení. Je účinný na všechny typy bakterií, virů, kvasinek a plísní. Jeho vysoká účinnost je doká-

zána laboratorními testy, kdy i při silném organickém znečištění ( např.: 10% mléka) zůstaly jeho dezinfekční schopnosti nezměněny 

(na rozdíl od jódových přípravků, kde již při malé kontaminaci organickým znečištěním prudce klesá dezinfekční účinnost).  

 má v porovnání s ostatními přípravky i mimořádnou schopnost redukovat škodlivé zárodky během rekordně krátké doby. 

 neumožňuje vznik rezisteních kmenů, přípravky není nutné střídat!!! 

Díky své proměnlivé viskozitě a vynikající kapilární vzlínavosti vyplní všechny záhyby a praskliny včetně strukového kanálku, čímž se 

zajistí plný kontakt bakterií s velice účinnou dezinfekční složkou. Bezprostředně po aplikaci  zhoustne, takže ze struku téměř neska-

pává. Navíc jeho výrazná barva umožňuje kontrolu správné aplikace. Kvalitní, pružná bariéra přípravku Valiant poskytuje maximální 

ochranu před bakteriemi z prostředí v době mezi dojením, nepraská a je prodyšná, takže umožňuje dýchání kůže.

Optimální pH a protidráždivé a hydratační látky obsažené v přípravku přispívají ke zlepšení kvality kůže struku.

Asociace pro analytickou chemii (USA) uvádí, že dostatečně účinná dezinfekce musí do 30-ti vteřin od aplikace dosáhnout účin-

nostii nejméně 5 log (viz. graf). 

Přípravky Valiant tento limit dostatečně překračují již za 15 vteřin po aplikaci!!!
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Jodofór
Kyselina mléčná

Antibakteriální látky

Valiant Barrier a Valiant Teat Dip
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log účinnost % z 1 milionu zbyde 
1 90 100 000 
2 99 10 000 
6 99,9999 1 
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(Asociace pro analytickou chemii)



Valiant Foam
PĚNA PŘED DOJENÍM

Poskytuje dokonalou péči při 
přípravě vemene před dojením. 
Dezinfekční složkou je Bioxid, 
nejsilnější oxidační činidlo 
s  extrémně rychlým dezinfekčním 
účinkem.

 jediná pěna, která skvěle 
čistí i dezinfikuje

 používejte na čištění struků 
místo vody

 osvědčená i v náročných  
podmínkách s velkým 
organickým znečištěním

 kosmetické komponenty 
zabraňují vysoušení kůže, 
působí protidráždivě  
a zklidňují kůži

Valiant Barrier
BARIÉRA PO DOJENÍ

Nepřekonatelná ochrana vemene 
po dojení. Okamžitý dezinfekční 
účinek ihned po aplikaci. Díky své 
proměnlivé viskozitě dokonale přilne 
ke struku, vyplní všechny záhyby a 
praskliny včetně strukového kanálku 
a ochrání tak struky před možnou 
infekcí až do dalšího dojení.

 účinný i při organickém 
znečištění

 bariera je velmi pružná, 
nevznikají prasklinky, 
kterými by bakterie 
pronikaly na kůži

 umožňuje dýchání kůže

 skvělá kosmetika zlepšuje 
stav kůže struků

Valiant Teat Dip
EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Ekonomická bezbariérová verze 
Valiantu, kterou lze použít před i 
po dojení. Okamžitý dezinfekční 
účinek ihned po aplikaci. Působí na 
bakterie, viry, kvasinky i plísně.

 účinná a dlouhodobá     
dezinfekce s výbornou 
kosmetikou

 výborná čistící schopnost

 nedráždí pokožku

 během extrémně 
mrazivého počasí 
doporučeno použít místo 
Valiant Barrier

 vhodný i na aplikaci 
sprejováním

VALIANT CATALYST = univerzální aktivátor

• pro všechny přípravky se používá společný aktivátor, ve stejném poměru: 
20 l přípravku řady  Valiant + 0,5 l Valiant Catalyst

• po namíchání je zajištěna účinnost přípravku po dobu 14 dnů

balení: 0,5 l 

PŘÍPRAVKY ŘADY



Agropodnik Košetice - LADISLAV ČERMÁK, hlavní zootechnik, 950 krav
Bez kvalitního přípravku na ošetření struků si dnešní výrobu mléka nedovedeme představit, i  když se jed-
ná o záležitost finančně náročnou. Ale pokud si spočítáme,  kolik nás stojí jedna klinická mastitida u našich 
vysokoprodukčních dojnic, je rozhodování jestli šetřit na dezinfekčních prostředcích pro ošetření vemene 
naprosto bezpředmětné. Náklady na léčbu a znehodnocené mléko vysoce převyšují náklady na nákup pří-
pravků řady Valiant. Dříve jsme používali  prostředky na bázi jódu i chlorhexidinu. Většina byla řídká, stékala 
ze struků a tudíž jejich spotřeba byla vysoká a účinnost velice slabá. Poté co jsme přešli na Valiant Barrier se 
počet mastitid snížil. Před rokem jsme navíc začali používat přípravek před dojením Valiant Foam a vlhké 

jednorázové utěrky. Tento postup před dojením všem doporučuji.  Pěnový přípravek perfektně uvolní za krátkou dobu veškeré znečiš-
tění na struku, které se setře papírovou utěrkou. Tímto je struk před dojením čistý a dostatečně vydezinfikovaný.

Rolnická a.s. Králíky - MIROSLAV DARANSKÝ, hlavní zootechnik, 620 krav
Valiant znám již několik let. Dávám mu přednost před jodovými přípravky, které podle mých zkuše-
ností nedosahují při obsahu 5 tis ppm J požadované desinfekční schopnosti. Do nedávna jsme dojili 
620 krav na staré dojírně. Stáje jsou stlané separátem a  stav struků nebyl nejlepší. Potřeboval jsem 
skutečnou bombu před i po dojení a to mám vyřešil pouze  přípravek Valiant. Na Valiantu Foam oce-
ňuji jeho čistící a desinfekční schopnost a na Valiantu Barrier jeho barevný film, viditelný do dalšího 
dojení a také vysoký desinfekční účinek. Nyní dojíme na nové dojírně počet léčených krav je 2-3 za 
měsíc, výrazně se zlepšil stav struku . Valiant používám i nadále. Od 2.4. dojíme třikrát denně  a jedi-
nou změnou v hygieně dojení je používání úsporných dezinfektorů. Cena Valiantu mě nezajímá, chci 
výsledky a ty Valiant má.

ING. JANA MÍKOVÁ, Kouřim, 130 krav
Již více jak 10 let používáme jako dezinfekci po dojení Valiant-Barrier.  Pouze jednou jsme podlehli cenově lákavé nabídce jiného 
přípravku a zle se nám to vymstilo. Téměř okamžitě došlo k výskytu akutních mastitid, což mělo za následek nejen ztráty ve formě 
vylitého mléka, ale také vícenáklady na léčení nemocných krav. Od té doby Valiant používáme nepřetržitě a rozhodně ho nehodláme 
měnit. Navíc jsme během letošní zimy zjistili, že se nemusíme obávat používat Valiant i za extrémních mrazů.  Struky nepopraskaly, ale 
naopak byly i v tak náročných podmínkách ve výborném stavu.

Zemědělská a.s. Opava – farma Kylešovice - MARIAN JAROŠ, hlavní zootechnik 
a KAMILA RICHTEROVÁ, faremní zootechnička, 500 krav

Než jsme začali používat přípravky Valiant, měli jsme somatické buňky v bazénu 300 tisíc a vylé-
vali jsme mléko od 30ti krav. I v zimním období jsme stěží dosahovali klouzavého průměru 300 
tisíc somatických buněk pro mlékárnu, což je hlavní ukazatel pro výkup mléka. Od března letoš-
ního roku používáme jen Valiant a vše se začalo zlepšovat již za dva měsíce, kdy jsme dosáhli 200 
tisíc somatických 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 5 maximálně 10 krav. 
S Valiantem jsme dosáhli stability a provozní jistoty.

FERDINAND KOPAČKA, Posobice, 70 krav
Valiant Barrier jsem začal používat už před řadou let a nyní  k němu používám i pěnu před dojením Valiant 
Foam. Já sám považuji Valiant za osvědčený přípravek v provozu, a proto se ho nebojím doporučit i ostatním 
chovatelům.

VOD Stěbořice - LADISLAV HOLUŠA, hlavní zootechnik, 420 krav
Ke konci roku 2011 jsme se potýkali s vysokým obsahem SB a vylévali jsme mléko od více jak 
30ti krav. V rámci snahy tuto situaci vyřešit a taky na základě kladných referencí jsem začali 
v březnu 2012 používat Valiant Naše současné výsledky v porovnání s obdobím roku 2011: 
Březen 2011 450 000 SB v KU  a vylévalo se mléko od 30ti krav. Březen 2012 230 000 SB v KU 
a vylévá se mléko od 10ti krav. Přípravkům řady Valiant věřím a jsem spokojen.

Přečtěte si komentáře úspěšných chovatelů

Vyřešili jsme problém s mastitidami 



Ing. Bohuslav Vacek, Vrchotovy Janovice - MICHAELA PETRŽÍLKOVÁ, hlavní zootechnička, 230 krav
Ve Vrchotových Janovicích, kde dojíme 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 výsledky. Počet krav se somatickými 
buňkami nad 300 tisíc se každý měsíc pohyboval okolo 30 zvířat a měsíčně jsme léčili 7 až 8 klinických zá-
nětů. Přestože byl přípravek bariérový, tak na strucích velmi špatně držel a mezi dojeními se často sloupl. 
Již po necelých dvou měsících používání pěnového přípravku Valiant Foam před dojením a bariérového 
Valiant Barrier po dojení se počet krav se somatickými buňkami nad 300 tisíc snížil na polovinu a počet klinic-
kých zánětů klesl na dva za měsíc. Pěna před dojením čistí pěkně, ale nedokážeme ji s ničím srovnat, protože 
jsem jiné pěnové přípravky nepoužívali. Co ale dokážeme 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 dopředu.

Volfířov, a.s., - DAVID FRONC, ředitel, 280 krav
Produkty řady Valiant používám již několik let na velmi odlišných typech technologie stájí 
produkčních krav. Somatické buňky se vždy pohybují 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 kva-
litě krmiv. Problém spíše u nás bývá ve výskytu klinických mastitid ve stádě, jako ukazateli  
fungujícího managementu stáda. Dnes já a lidi, se kterými pracuji, 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 chovu vyřazena bez ohledu na užitkovost, 
fázi laktace a počet laktací. Všechny naše kroky, které se týkají problematiky výskytu mastitid 
ve stádě směřujeme k tomu, aby naše ekonomické ztráty, které výskyt mastitid ať už přímo 
nebo nepřímo způsobuje, byly co nejmenší a zisk ze stáda byl naopak co největší. Takto vyu-
žíváme produkty řady Valiant jako jeden 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 vyzkoušená 
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 dělat ji dobře, nebo přemýšlí, jak se jí 
co nejúspěšněji, skoro možná úplně, vyhnout. Běžně za použití všech možných výmluv na 
všechno možné. Tyto naposled uvedené se snažím ze svého dostřelu a blízkého okolí svých 
krav zcela a důsledně slušně řečeno minimalizovat až vynulovat.

Školní statek OPAVA - ING. LUBOMÍR PILIARIK, hlavní zootechnik, 70 krav
Před Valiantem jsme používali  desinfekční přípravky s různými učinnými látkami, ale v naši situ-
aci velkého provozního zatížení nic pořádně nefungovalo. Přípravky Valiant jsem začali používat 
v září 2012. Upřímně, sám jsem takový efekt nečekal. Situace se začala velice rychle zlepšovat. 
SB do mlékarny klesly o cca, 150-200 tis. a ubylo až 70% nových zánětů. Po své vlastní zkušenosti 
mohu Valiant všem doporučit. 

MILOŠ ŠIMEK, Pavlišov, 180 krav
Letos to bude již deset let, co jsme ještě na vazné stáji začali používat Valiant. Na Valiantu si ceníme ze-
jména toho, že spolehlivě drží mastitidy pod kontrolou. Somatiku máme dlouhodobě kolem 200 tisíc při 
skoro stoprocentní tržnosti mléka a léčíme tak jednu, maximálně dvě krávy. Díky tomu jsou spokojení i 
lidé na dojírně. Nedávno jsme vyzkoušeli jodový přípravek, protože jsme se chtěli zbavit bradaviček. To se 
nám podařilo, ale hod-ně se zvýšila somatika a přibylo dost léčených krav. Ve chvíli, kdy somatika přelezla 
300 tisíc a léčili jme deset krav, rozhodli jme se k Valiantu okamžitě vrátit. Už po 14 dnech klesly somatické 
buňky i počet léčených krav a situace se začal a vracet do normálu. Valiant je drahý, ale zdravá zvířata nám 
to bohatě vrátí zpátky.

ZD Milevsko - farma Květov - STANISLAV SLIVKA,
hlavní zootechnik a MILOSLAVA NOVOTNÁ,
faremní zootechnička, 400 krav
Valiant Barrier používáme na farmě Květov už od jejího naskladnění v roce 2003 a před tím 
jsme ho používali dva roky na farmě Kučeř. A přestože jsme za tu dobu vyzkoušeli i  jiné 
přípravky, které jsou na trhu, k Valiantu jsme se pokaždé hned vrátili, protože jsme s ním 
spokojeni jak my zootechnici, tak i obsluha na dojírně. 

 

 

 



ZD Kelečsko, 500 krav
Valiant používáme od roku 2004. V minulých letech jsme s přestávkami  používali i jiné přípravky, ale vždy jsme se po krátké době 
k Valiantu vrátili. Každý takový pokus jsme draze zaplatili. Poslední dva roky proto používáme už jen přípravky Valiant, a to Barrier 
a Foam. Díky Valiantu a systému proškolování dojičů firmou ABS máme dlouhodobě dobré výsledky. Počet SB za poslední dva roky se 
v našem chovu pohybuje v rozmezí 150-200 tisíc s minimálním počtem zánětů.

ZD Sedlejov - farma Sedlejov - ING. MIROSLAV UHLÍŘ, hlavní zootechnik a ANTONÍN POSPÍCHAL, 
faremní zootechnik, 460 krav

Naše farma, kde dojíme okolo 300 holštýnských krav s užitkovostí téměř 10 
tisíc kilogramů mléka, leží přímo v Sedlejově mezi Jihlavou a Telčí. Před více 
než rokem se na farmě objevil problém s narůstajícími somatickými buňka-
mi a vrůstajícím počtem krav se somatikou nad milión. V okamžiku kdy se 
somatické buňky vyšplhaly až na 350 tisíc a měli jsme přes 40 „milionářek“, 
museli jsme situaci řešit. Shodou okolností se nám v té době dostal do rukou 
Náš chov se solidními referencemi na přípravek Valiant, které se nám moc 
líbily. Rozhodli jsme se Valiant vyzkoušet a kontaktovali zástupce ABS. Jak 
jsme brzy zjistili Valiant není pouze dezinfekce na struky před a po dojení, 
ale celý systém prevence mastitid. Velkým přínosem tohoto systému jistě 
bylo školení pro dojičky a postup přípravy krav před dojením, který jsme 
hned od začátku zavedli. Během školení bylo vše podáno krásně „polopa-
ticky“, tedy srozumitelně pro lidi, kteří s kravami na dojírně pracují. Přínos 
nové přípravy před dojení pak vidíme v tom, že účelně kombinuje očištění a 
dezinfekci struků pěnou spolu s jejich stimulací, takže krávy před nasazením 
dojaček pěkně spouští mléko a mají čisté struky. Celý tento systém nakonec přinesl celkové snížení somatických buněk a snížení počtu 
„milionářek“. Somatika se drží okolo 200 tisíc a maximálně se vyšplhá na 220 tisíc. Počet milionářek se pak dlouhodobě pohybuje do 
deseti kusů, což je počet se kterým se dá účinně pracovat. Současná tržnost mléka navíc dosahuje hodnot přes 98%. V neposlední řadě 
nám vyhovuje, že výrazně zelená barva přípravku po dojení umožňuje velmi jednoduchou kontrolu jeho aplikace.

Do budoucna se chceme dlouhodobě pohybovat pod 200 tisíci somatických buněk, a právě proto je jedním z našich cílů mít dosta-
tek zvířat na cílenou brakaci z hlediska zdraví vemene. Jeho dosažení nám částečně stěžuje ozdravná brakace, kterou v letošním roce 
ještě dokončujeme. Také chceme pokračovat v pravidelném proškolování lidí na dojírně, protože dobře víme, že opakování je matka 
moudrosti.

Školní statek Poděbrady - DANIEL FÉR, hlavní zootechnik, 100 krav
Na Školním statku v Poděbradech je ustájeno 100 kusů krav plemen Holštýn, České strakaté, Jersey a Česká čer-
vinka. Cekem má statek 200 kusů skotu včetně zástavu. Současná užitkovost dosahuje 9 500 kilogramů mléka 
při užitkovosti prvotelek 8 800 kilogramů.

Účastnil jsem se hodně seminářů na téma „mastitidy“. Slyšel jsem mnoho termínů co to vlastně je, ale jen jeden 
je správný: „Mastitidy jsou nemoci lidí, které se projevují na kravách“. Vzal jsem si ten slogan za svůj a vyléčil jsem 
tu svoji nemoc a začal používat Valiant Teat Dip. Potažmo se vyléčily i mastitidy u našich kraviček. Když jsem 
pomáhal na dalších podnicích zaučovat naše absolventy na pozice zootechniků volba byla jasná: Valiant Foam 
a Valiant Barrier. Chcete i vy ozdravit svá stáda? Začněte u sebe.

Rolnická společnost Lesonice, a.s.,  480 krav

Valiant Barrier začal být na chovu využíván už za dob  působení našeho předchůdce a po našem příchodu jsme s kolegyní toto jeho 
rozhodnutí vyhodnotili jako krok správným směrem. Na Valiantu oceňuji zejména snadnou kontrolu jeho správné aplikace a mož-
nost jeho jednoduché přípravy na 14 dní dopředu. A sama skutečnost, že se nám počet somatických buněk daří dlouhodobě udržet 
na úrovni do 150 tisíc a přitom nejsou výjimkou ani vzorky pod 100 tisíc, jasně vypovídá proč Valiant k plné spokojenosti využíváme 
i nadále. Kůň který dobře táhne se  nepřepřahá.

Pokud chcete pomoci vyřešit problém s mastitidami u vašich krav, 
kontaktujte nás na telefonu 323 655 000 a nebo e-mailu abs@abscz.cz
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