
\ Téma: Zdravía zoohygiena
\

Hygigna pode§týtl*y
& xdraví doinic i tglet
Čistota a hygiena ve stáji dojnic jsou nezbytné pro udržení dobrého zdravotního stavu zejména mléčné žlázy
a stejně dŮležité je to také u kategorie telat. Alkalizace podestýlky pomocí dolomitického vápence je metoda,
která se osvědčila v mnoha našich chovech, Přesvědčilijsme se o tom i na návštěvě dvou chovů holštýnských
dojnic na Domažlicku.

Spolu se zástupcem firmy Dúka lng.
Liborem Klukanem jsme navštívili

chov Hoistein Dairy Farm CZ, s, r. o.,

ve Spáňově, a farmu, která se stala
loňským vítězem soutěže o Mléčnou
farmu roku v Tlumačově, v obou
chovech používají pro zkvalitnění
podestýlky a zlepšení zdravotního
stavu zvířat Dekamix. Jde o prostře-

dek z výhradně přírodních surovin,
který má výrazně alkalické účinky
a váže na sebe vodu, a tak udržuje
podestýlku suchou. Díky schopnosti
zvyšování pH na 11 ničí chorobo-
plodné zárodky, protože spolehlivě
působí na zástupce rodu Pseudomo-
nas, Klebsiella a laké Staphyloco-
ccus aureut a Streptococcus uberis
i E, coli, Při jeho používání dochází
k redukci výskytu mastitid, a tím
i snižování počtu somatických buněk
v mléce. Dekamix se může používat
jako posypový materiál na matrace
v boxových ložích, do stlaných boxů
i do hluboké podestýlky. S úspěchem
se využívá do individuálních boxů
pro telata.

Díky jeho používání dochází ke sní-

žení počtu patogenních zárodků, po-

tlačuje vlhkost ve stáji, a tak snižuje
infekční tlak.
Firma ho dodává suchý v big bagu
(1000 kg) nebo i volně ložený (25 tun).

Byli prvními zákazníky
Zhruba před šesti lety se poprvé

v České republice začal Dekamix po-

užívat ve 5páňově, Farmu Holstein

Dairy Farm CZ, s. r, o, řídí Robert van

Herwerden, který pochází z Nizozem-
ska a na Chodsku hospodaří asi devět
let. Má zkušenosti i z USA (Texasu),

kde měl íarmu asi deset let. Před lety
se usadil v Čechách, pořídil si rodinu
a na konci letošního roku dokončí
stavbu rodinného domu a rodina
bude bydlet asi 300 metrů od farmy.
Farma hospodaří na 210 ha zeměděl-
ské půdy. Do konce roku se plocha
zvýší na 250 ha a podle Roberta van

Herwerdena se rozloha hospodářství
zvýší do roku 20'l 8, kdy se vyřeší vlast-
nické a nájemní vztahy, na 400 ha.

Pěstuje hlavně krmné plodiny, zkr-

V produkční stqjiJarmg HolsteínDairy Farm CZ se pro přistýldní
boxouých toží se pottžíuó, sldma a Dekamix

Zdsoba sldmg je ue Spaňouě
zatímdostatečna

Ing. LiborKIukan (uleuo) aRo-
bert uqn Hertuerden

muje senáž či seno z lučních porostů

a kukuřičnou siláž, starter pro telata
se nakupuje.

Na celé farmě pracujíctyři zaměstnan-

ci a pouze sklizeň některých plodin
(kukuřice) organizují pomocí služeb.

Chovají 1 50 holštýnských dojnic s prů-

měrnou užitkovostí kolem 9200 l mlé-

ka a celkový počet zvířat na farmě je

290, včetně mladého skotu.

Protože farma začínala prakticky

znovu po krachu původního chovu,
jsou krávy ustájeny ve stávající stáji,
která prošla mnoha úpravami, aby

dojnicím co nejlépe vyhovovala.

Přesto si je Robert van Herwerden
vědom vad, které stáj má, jako jsou

úzké krmiště i chodby mezi boxovými
loži. Proto se snaží prosadit stavbu

nové stáje s ideálními podmínkami
pro dojnice, aby bylo dosaženo vyšší
přežitelnosti ve stádě, a následné
předělání stávající produkční stáje na

odchovnu mladého skotu.

Ve stáji jsou dojnice ustájeny volně, pro

přisnýlání ložíse používá sláma a Deka-

mix. Dekamix začali na farmě používat

proto, že měli problémy s poctem so-

matických buněk v mléce, které dodá-
vají do německé mlékárny v Goldsteigu,

a tak získali kontakt na německou f irmu

Dúka. Začali tedy s používáním Dekami-

xu ve stájích pro dojnice pro zlepšení

zdravotního stavu mléčné žlázy a nyní

ho používají také v porodně a u telat,

Od té doby, co ,,sypou" Dekamix, ne-

mají ve stádě dojnic žádné problémy

se zdravím mléčné žlázy (průměrný

počet somatických buněk v mléce je

170 tisíc v mililitru).
Čistotu ve stáji zajišťujítaké shrnovací

lopaty v krmišti i za boxovými loži. Kr-

miště lopata projíždí každou hodinu
a za loži jedenkrát za 45 minut.

Robert van Herwerden využívá Deka-

mix také v porodních kotcích. Velká
vrstva prostředku nejen zajistí hygie-

nu podestýlky v kotci, ale také podle

něho bez problému dezinfikuje pu-

peční pahýl.

Telata jsou v době mlezivové a mléčné

iniživy ustájena v plastouich individu-

álních boxech, které jsou umístěny pod

přístřeškem se svinovacími plachtami,

V současné době je v individuálních

boxech ustájeno průměrně 30 telat,

ale počítá se s rozšířením přktřešku,

resp. počtu individuálních boxů na

dvojnásobek, Také tady se podestýlka

ošetřuje Dekamixem, a to po kritickou

dobu dvou týdnů. Chovatel plastové

boxy pro telatá také Dekamixem dez-
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infikuje vždy před dalším nastájením

telat. Jak uvedl, pokud se telata narodí
zdravá, nedochází k úhynům.

Ve stejné době, tedy asi před třemi
lety, když se stavěl přístřešek pro

boudy pro telata, stavěl se plach-

tový přktřešek nad výběh ke stáji,

kde jsou odchovávány jalovice. Také

tadyje podestýlka, která se vyklízí asi
jedenkrát za deset dní, ošetřována
Dekamixem,

Prakticky jediná kategorie, kde se

Dekamix na farmě nepoužívá, jsou

zástavoví býci na hluboké podestýlce.

Nejlepší loňská
holštýnská farma
Na prvním místě soutěže o M|éč-

nou farmu roku se umístili chovate-

lé z farmy Tlumačov součásti ZOD

Mrákov, Na farmě chovají 230 hol-

štýnských dojnic. jejichž užitkovost
v letošním roce poprvé překročila

hranici 10 000 litrů mléka (10 030 l)

o tučnosti 3,5 0/o a s obsahem bílkovin
3,2 %. Užitkovost tedy stoupla o 200 l

oproti loňskému roku.

Zootechnik Rostislav Šlajs popsal his-

torii chovu holštýnek v Tlumačově.

Stáj byla postavena před dvaceti lety
jako experimentální uizkumná stáj

a odpovídala typu, ktený se tehdy

stavěl v Nizozemsku, tedy například

s dojírnou uvnitř stáje. Po skončení

experimentu se chovatelé snažili ustá-
jení dojnic vylepšit, ale měli bohužel
problémy s počtem somatických buněk

v mléce. Zlepšovali hygienu v dojírně,
přidali mezidezinfekci, dezinfikovali
ruce dojičů, používali na boxová lože

krmný vápenec, ale přesto se situace

nezlepšovala ta( jak by si představovali,

a hlavně se také zuišila pracovní ná-

ročnost těchto opatření. Asi před pěti

lety se proto na doporučení rozhodli

použít Dekamix. Jak řekl zootechnik,

od té doby je klid. Každý den sypou

Dekamix na pryžové matrace, kterými
jsou vybavena boxová lože v produkční

stáji. Před používáním Dekamixu kolí-

sal inýskyt mastitid kolem 20 za měsíc

a v současnosti jsou to 3 nebo 4 mas-

titidy. Také počet somatických buněk

klesl. Před Dekamixem bojovali, aby
počet somatických buněk byl 300 000

v ml mléka. Nyní se průměrný počet

somatických buněk snížil o 100 000

a bývá kolem 180-190 tis. v ml mléka,

Rostislav Šlajs dodal, že i když se samo-

zřejmě jako v každém chovu objevují

nějaké problémy, neníto nic, co by se

nedalo zvládnout.

Paznehty dojnicím ošetřují 3x ročně

a navíc také před zasušením a použí-

vají formalínové koupele.
Protože na farmě ve Stráži ZOD Mrá-
kov je velký teletník, kam se sváží

všechna telata, je v jedné ze stájí do-

statečný prostor pro krávy stojící na

sucho a pro porodnu.

Krávy stojící na sucho mají ve volné
stáji boxy přistýlané slámou a porod-

ní kotce mají také slámovou pode-

stýlku. Podestýlku zasušených krav

ve stáji aIkalizují krmným vápencem.

Podle lng. Klukana by bylo vhodnější
používat vápenec KSM, prostředek,

který sníží pH podestýlky více než
krmný vápenec (na pH > 10), V země-

dělském družstvu používají Dekamix
do individuálních boxů pro telata, ale
pouze při jejich naskladnění.

V této souvislosti lng. Klukan doporučil,

aby se Dekamix na podestýlku telatům

aplikoval nejlép po dobu prvních 14

dní. Prostředek podestrilku vysuší, sníží
pH. a tedy i počet patogenů a v letních

měsících zamezí r4iskytu much.

Využití al kalizace podestýlky
V České republice se, jak řekl lng.

Klukan, v současnosti výrobky firmy
Důka, Dekamix či KSM používají ve

zhruba devadesáti chovech, stále se

zvyšuje zájem o vytvoření optimální-
ho lože pro dojnice. Celkem asi 3000

boxových loží je vybaveno slámovou

matrací. Ta se vyrábí promícháním

slámy s přípravkem KSM kalk alka-

lisch a vody v krmném voze v urči-

tém poměru, Po navrstvení do boxu

a utuženímateriálu se vytvoří stabilní
slámová matrace, Ta se přistýlá jeden-

krát za 14 dní stejnou směsí s nižším

obsahem ksM. vznikne tak měkká

podestýlka se stabilním pH nad 'l0.

Stájové prostředí významně ovlivňuje

zdraví zvířat - dojnic (u kterých je

také důležitá čistota struků a vemene

z hlediska způsobu toaIety vemene při

dojení), ale itelat, Alkalizace podestý-

lek prostředky, které výrazně snižují
pH prostředí, a tedy i infekční tlak, je

dobrým způsobem pro udržení zdraví

skotu a zajištěníwelfare ve stáji. ;ii

Alena Ježková

NaJarmě u Tlumačouě pottžíuqjí Dekamk zhruba pět Let.... , . .a aplíkují ho denně na matrace u boxoué stqjí pro dojníce

§EKAMlX*
hygiena a komfort ve stáji

DEKAMIX@- je jemný prášek z různých minerálních kompo-
nentů

DEKAMlX@ - je alkalický aváže vlhkost
DEKAMIX@ - užití při vysokém tlaku choroboplodných zárod-

ků, vysokém buněčném počtu, nemocí paznehtů
a zánětech mléčné žlázy. K všeobecnému zlep-
šení hygieny a předcházení nemocí

DEKAMlX@- hodí se jako hygienická podestýlka pro všechny
typy ustájení, při otelení, pro telata i mladý doby-
tek a jako suchá lázeň

DEKAMIX@- zvedá při pravidelném používání hodnotu pH
nad pH 1 1. Spektrum patogenních zárodků jako
Klebsiella spp., Pseudomonas a Escherichia-Coli
(E-colí), které vyvolávají obávanou letní mastitidu,
jsou důsledně redukovány

více informací:
lng. Libor Klukan
inío@dekamix.cz

tel,/fax: 379 725 807
mob.: 602 316 497
WWW.dekamix.cz
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