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Témata přednášky

1. MASTITIDY 
– VČERA, DNES A ZÍTRA

2. SEALANTY 
– VÝHODY POUŽITÍ

3. SELEKTIVNÍ 
ZAPRAHOVÁNÍ DOJNIC 
– NA ÚROVNI FARMY



1. MASTITIDY – včera, dnes a zítra



Dopady mastitid



Jak to vypadá s léčbou mastitid dnes?



Co nás čeká v budoucnu?
• Zvýšené požadavky producentů potravin 

a konzumentů na produkci zdravých potravin

• Důraz na prevenci na všech úrovních včetně 
vakcinace a zodpovědného používání antibiotik

• Omezení použití antibiotik v chovech potravinových 
zvířat dle nové EU legislativy



2. SEALANTY – výhody použití



Používání SEALANTŮ 
– moderní trend
• Neantibiotický intramamární přípravek pro 

tvorbu strukové zátky
• Chrání vemeno v období stání na sucho 

proti vzniku a rozvoji nových mastitid



SEALANTY – ochranná bariéra
Primární přirozená ochrana struků 
vemene po zasušení – vytvoření 
přirozené keratinové zátky

• 45 – 55 % strukových kanálků zůstává 
otevřených ještě 7 dní po zasušení

• 25 % strukových kanálků je otevřených 
i po 6 týdnech

• Někdy k uzavření strukového kanálku 
nedojde vůbec



Při použití sealantů je výskyt mastitid 
v poporodním období až o více než 
70% nižší.

Pokud jsou sealanty aplikovány 
pomocí kratší trysky aplikátoru 
může dojít k dalšímu snížení počtu 
mastitid o 50%.



Další důvody proč používat 
SEALANTY
U čtvrtí s poškozenými strukovými svěrači 
je prevalence mastitid až o 15% vyšší než 
u struků bez poškození.

Riziko vzniku nových mastitid v době stání 
na sucho je u dojnic s vyšším nádojem 
(21 l a víc) při použití sealantů 1,8 krát nižší.



SEALANTY
Zabezpečí lepší zdraví a welfare dojnic. Umožní farmám připravit se lépe 

na budoucnost.



SEALANTY – Součást programu 
selektivního zaprahování dojnic



3. SELEKTIVNÍ ZAPRAHOVÁNÍ 
DOJNIC – NA ÚROVNI FARMY 



5 komplexních kontrolních bodů
Co přinese důkladné posouzení aktuálního stavu 
managementu suchostojného období?
Ø Zabránění vzniku nových mastitid v době stání na sucho
Ø Dosažení vysoké užitkovosti v následující laktaci
Ø Zabezpečení úspěchu selektivního zaprahování dojnic
Ø Odhalení rizikových míst
Ø Nastavení léčebných, vakcinačních a preventivních protokolů 

dle reálné situace 



1.Příprava na období stání na sucho



Stav hrotů struků - SKÓRE

Stupeň poškození 3 a 4 zvyšuje riziko mastitid

1 2 3 4



Co hledat na dojírně?



2. Postup zaprahování dojnic



Čeho se při zasušování vyvarovat?



3. Počáteční fáze stání na sucho



4. Tranzitní fáze stání na sucho
Období od 21 dní před porodem do porodu



Další rizikové faktory



5. Řízení porodu



První dny po porodu 
– největší riziko vzniku mastitid



Výsledek 
Dobře zvládnuté oblasti:
• Postup při zaprahování dojnic

• Tranzitní (ukončovací) fáze stání na sucho

Prostor pro zlepšení v oblastech:
• Příprava na období stání na sucho

• Počáteční fáze stání na sucho

• Řízení porodu



Možnosti vyhodnocení
Vyhodnocení 5 kontrolních bodů Aplikace – UnDDER control



SDCT – CO JE NUTNÉ VZÍT DO ÚVAHY? 
Jaká farma může zavést Program selektivního zaprahování dojnic?

Faremní management:
• Plánování porodů, organizace skupin
• Kvalitní krmení + vhodné ustájení
• Vysoký standard zoohygieny (nejen na dojírně)
• Bez výskytu kontagiózních mastitid (+ candida a prototheca)
• Moderní technologie – zejména dojírna
• Trénovaní a zodpovědní zaměstnanci (dojiči)
• Dodržování všech principů správné aplikace DC ATB a  

sealantů
Dostupná data:
• Evidence onemocnění, léčby
• Data z počítačových systémů dojírny
• Protokoly ze zoohygienických auditů a auditů dojení, výsledky 

laboratorních vyšetření…

Pravidelná diagnostika:
• Faremní diagnostika mastitid
• Diagnostika vzorků mléka v laboratořích
• PSB – méně než 200 000 somatických buněk v 1 ml
• 80% dojnic v den zasušení – bez průkazu patogenů
Moderně smýšlející chovatel i veterinář:
• Orientovaný na prevenci a účinnost léčby
• Businessman
• Cílící na ziskovost chovu a návratnost investice
• Schopný zpracovat a vyhodnocovat všechna dostupná data



Dostupné diagnostické metody



PSB – možnosti nastavení limitů
PSB - na úrovni stáda PSB - u dojnic na vyšší laktaci PSB - u dojnic na první laktaci
 do 100 000 250 000 200 000
100 000 - 150 000 200 000 150 000
150 000 - 200 000 150 000 100 000
200 000 - 250 000 100 000 50 000

více než 250 000

Nízký limit může být použitý, avšak nebude 
zaručen úspěch Selektivního zaprahování, 
dokud nedojde k redukci PSB na úrovni stáda

Nízký limit může být použitý, avšak nebude 
zaručen úspěch Selektivního zaprahování, dokud 
nedojde k redukci PSB na úrovni stáda



Stanovení cílů pro následnou laktaci



Kde získáte více informací?



Co říci závěrem?
• Připravujte se na budoucnost již nyní

• Zamyslete se nad managamentem suchostojného období na vaší farmě

• Zvažte výhody  používání sealantů a nastavení programů selektivního 
zaprahování dojnic

• Stanovte si cíle, které přinesou zdraví vašim zvířatům a prosperitu farmě a 
následujte je



Děkuji za pozornost!

Kontaktujte nás.


