
Nedostatečná prevence mastitid 
Vás stojí více, než si myslíte.

NEJENOM:
•  vylité mléko
• náklady na léčení
• snížení produkce mléka
• předčasné zaprahnuté čtvrti
• vyřazené dojnice

Celkové náklady na jednu
klinickou mastitidu jsou 8 - 10 tisíc Kč !!

několik desítek dnů servis periody
zvýšení inseminačního indexu
radost z práce a spoustu času 

ALE I

 JEDINÝ PŘÍPRAVEK,
 KTERÝ KOMBINUJE: 

• nejúčinnější dezinfekční složku oxid chloričitý
• nejlepší kosmetiku fi rmy Schwarzkopf
• vysokou odolnost vůči organickému znečištění (30% mléka)
• schopnost pronikat do všech záhybů kůže a strukového kanálku
• schopnost vytvořit na struku skutečnou bariéru (Valiant Barrier)
• snadnou kontrolu ošetření díky výraznému zbarvení
• okamžitou účinnost
• dlouhodobé působení (8 hodin - Valiant Barrier a Teat Dip)
• možnost trvalého používání -  nevznikají rezistentní patogeny

Je Vaše dezinfekce skutečně účinná?

PRODUKTOVÁ ŘADA VALIANT

 Valiant Foam - dezinfekce před dojením
• jediná pěna, která čistí i dezinfi kuje
• vynikající kosmetická složka

 Valiant Barrier - dezinfekce po dojení
• nekompromisní ochrana mléčné žlázy až do dalšího dojení 
• zlepšuje stav kůže struků díky skvělé kosmetice
• díky ideální viskozitě neskapává a dokonale přilne na struk 

 Valiant Teat Dip - dezinfekce před i po dojení
• bezbariérová verze Valiantu
• účinná a dlouhodobá dezinfekce s výbornou kosmetikou
• ekonomická verze Valiantu pro situace, kdy není třeba bariéra

Opusťte málo účinné dezinfekce a používejte
nedostižný přípravek na ochranu vemen před mastitidami Valiant
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Kyselina mléčná

Jód

Jód+1% mlékaJód+1% mléka

ChlorhexidinChlorhexidin

Mastitidy jsou nejdražší onemocnění



Ing. Tomáš Fajmon,
farma Dolní Dvořiště, 60 dojnic

V roce 2004, kdy jsme začali na naší 
rodinné farmě dojit na nové dojírně se počet 
somatických buněk v mléce zvýšil na úroveň 
300 tisíc a my jsme byli donuceni hledat 
razantní řešení situace.  Pro Valiant Barrier 
jsme se rozhodli z toho důvodu, že je to 
přípravek vybavený opravdu účinnou bariérou 
a jeho účinnost se hned na samém začátku 

potvrdila, když nám z roku na rok klesnul počet somatických 
buněk ve vzorcích o 150 tisíc. A skutečnost, že Valiant je spolehlivá 
dezinfekce kterou není třeba měnit ani při dlouhodobém používání 
potvrzuje i fakt, že poslední tři roky po sobě jsme schopni počet 
somatických buněk držet pod 100 tisíci !       
Valiantu 100% věřím.

Ladislav Čermák, hlavní zootechnik, Agropodnik 
Košetice, 950 dojnic
 
Bez kvalitního přípravku na ošetření struků 
si dnešní výrobu mléka nedovedeme 
představit i když se jedná o záležitost fi nančně 
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 přípravků řady Valiant. Dříve jsem 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 znečištění na struku, které se setře papírovou utěrkou. 
Tímto je struk před dojením čistý a dostatečně vydezinfi kovaný.

Vyřešili problém s mastitidami !!
Přečtěte si komentáře úspěšných chovatelů: ValiantValiantV

 Valiant
úspěch není náhoda

Jiřina Pospíšilová, hlavní zootechnička,
Rolnická společnost Lesonice, a.s., 480 dojnic

Valiant Barrier začal být na chovu využíván 
už za dob působení našeho předchůdce a po 
našem příchodu jsme s kolegyní toto jeho 
rozhodnutí vyhodnotily jako krok správným 
směrem. Na Valiantu oceňuji zejména 
snadnou kontrolu jeho správné aplikace a 
možnost 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 prostě nepřepřahá.

Ing. Jana Míková, farma Kouřim, 130 dojnic

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.

Jan Pikula, hlavní zootechnik
ZD Kelečsko 560 dojnic

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. Každou takovou změnu jsme 
draze zaplatili. Poslední dva roky proto používáme 
už jen přípravky řady Valiant, a to Barrier a Foam. 
Díky Valiantu a systému proškolování dojičů 
fi rmou 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

Miroslav Daranský, hlavní zootechnik, Rolnická a.s. Králíky, 620 dojnic

Valiant znám již několik let. Dávám mu přednost před jodovými 
přípravky, které podle mých zkušeností 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 oceňuji jeho čistící a desinfekční schopnost 
a na Valiantu Barrier jeho barevný fi lm, 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. přecházíme na 
dojení třikrát denně  a jedinou změnou v hygieně dojení bude 
používání úsporných desinfektorů. Cena Valiantu mě nezajímá, 
chci výsledky a ty Valiant má .
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ABS cz s. r. o. 
Modletice 136, 251 01
tel: 323 655 000,
e-mail: abs@abscz.cz
www.abscz.cz


