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Valiant – Úspěšná  
prevence mastitid
Faremní zootechnička  
Eva Sáblová, AGROS Vraný, 
družstvo vlastníků
Na farmě chováme 430 krav pleme-
ne holštýn. S přípravky řady Valiant 
máme již více než patnáctileté zkuše-
nosti. Vždy jsme je použili v případě 
problémů s vysokou somatikou a s vý-
skytem mastitid ve stádě. Valiant nás 
nikdy nezklamal a při jeho používání 
došlo k rychlému zlepšení celkového 
zdravotního stavu. Pokud jsme neměli 
problémy, používali jsme jiné dezin-
fekce, ale vždy jsme pracovali v sys-
tému dezinfekční pěna před dojením 

a dezinfekce struků po dojení. Opako-
vané problémy s vysokou somatikou 
nás už vloni na jaře přiměly vrátit se 
k Valiantu ještě před kritickým letním 
obdobím. První pozitivní ohlasy byly 
od dojičů. Spokojeni jsou především 
s hustou pěnou VALIANT FOAM ULTRA,  
která nestéká ze struků. Na dezinfekč-
ní bariéře VALIANT BARRIER oceňují 
hlavně její barvu, která jim umožňu-
je rychlou kontrolu ošetření dojnic 
po dojení. Efekt používání dezinfekce 
řady Valiant byl okamžitý – vážený prů-
měr somatiky celého stáda v KU klesl 
během dvou měsíců ke 150 000/ml.  
Podíl nemocných krav ve stádě se i přes 
letní období udržel výrazně pod 20 %.  
Ve stáji je na první pohled vidět malý 
počet krav ve skupině léčených a chro-
nicky nemocných. Z obvyklého počtu 
20–25 ’milionářek’ jsme se dostali na 
současných 8–10. Vedle dezinfekce 
řady Valiant využíváme i komplet-
ní poradenství firmy ProgresGen,  
které zahrnuje teoretické i praktické 
proškolení dojičů a pravidelné ana-
lýzy zdravotního stavu krav z dat KU.  
U Valiantu chceme zůstat už trvale, 

protože odchod k jiné dezinfekci se 
nám nikdy nevyplatil. Systém práce Va-
liant na dojírně doporučuji všem cho-
vatelům, protože to prostě funguje.

Faremní zootechnička 
Žaneta Perďochová, ZEVYP 
Kladruby, spol. s r. o.
Dlouhodobé problémy s vysokým po-
čtem somatických buněk byly pro naši 
farmu překážkou pro splnění pod-
mínek Q CZ. Na doporučení jsme se 
rozhodli zkusit dezinfekční přípravky 
Valiant. Jako první jsme s odbornou 
poradkyní firmy ProgresGen s. r. o.  
provedli celkovou analýzu chovu, 
především organizace práce na dojír-
ně, postupů přípravy dojnic k dojení, 
metody léčby mastitid a zasušování 
dojnic, ale i typu ustájení jednotlivých 
kategorií zvířat. Na dojírně jsme již 
používali dezinfekční pěnu před do-
jením a bariéru po něm. Tento systém 
jsme jen s malou úpravou zachovali 
při přechodu na pěnu VALIANT FOAM 
ULTRA a dezinfekční bariéru VALIANT  
BARRIER. Pro dojiče je přínosem vý-
borná čisticí schopnost pěny, chválí 

její příjemnou svěží vůni a zároveň si 
všimli postupného zlepšování stavu 
struků (vyhojení prasklinek, jemná 
pokožka). Pro mě, jako zootechničku, 
je samozřejmě hlavním přínosem vidi-
telné zlepšení zdravotního stavu stáda 
a s tím spojený pokles počtu somatic-
kých buněk v mléce. Podle dat KU se 
za pět měsíců používání dezinfekce 
Valiant výrazně zlepšil celkový zdra-
votní stav stáda, což se projevilo sníže-
ním lineárního skóre z podprůměrné 
hodnoty 3,4 na současných nadprů-
měrných 2,8. Další službou v rámci 
systému Valiant jsou pravidelné roz-
bory dat z kontroly užitkovosti. Tyto 
analýzy mohu využít při hledání pro-
blémových dojnic ve stádě a zároveň 
mohu objevit rizikové skupiny dojnic 
a riziková období laktace pro výskyt 
mastitid, a tak proti nim včas bojovat.

Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D.,
ProgresGen s. r. o.

MASTITIDY
CELOROČNĚ POD KONTROLOU
* proškolení Vašeho personálu na dojírně

* kontrola dodržování stanovených postupů

* vyhodnocování zdravotního stavu stáda ve vztahu k mastitidám

* zajišťujeme školení jakosti Q CZ pro dotační titul 19. A.a.

Používejte 
Valiant !

www.progresgen.cz 
info@progresgen.cz 

tel.: 777 339 473
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