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12 zlatých pravidel při  
automatickém dojení

1. Pravidelně 
monitorujte zdravotní 
stav vemene

2. Monitorujte interval 
dojení

3. Zkontrolujte 
jednotlivé čtvrtě

4. Zajistěte účinnou 
přípravu struku

5. Zkontrolujte dojicí 
podtlak

6. Zkontrolujte 
nasazování při dojení

7. Zabraňte předojení 
nebo nedododojení 

8. Zkontrolujte 
nastavení VMS

9. Zabraňte rozšíření 
infekce po dojení

10. Udržujte dojicí 
systém v čistotě

11. Mléko okamžitě 
zchlaďte

12. Monitorujte 
výsledky dojení/
krmení

Při kontaktu se zvířaty vždy používejte 
čisté jednorázové rukavice



1. Pravidelně monitorujte zdravotní stav 
vemene 

•	Vždy	kontrolujte	monitoring	krávy	v	
DelPro	(hodnocení	MDi).

•	Pravidelně	kontrolujte	zdravotní	stav	
mléčné	žlázy	(použijte	hodnoty	MDi	pro	
další	vyhodnocování	pomocí	DeLaval	
CMT,	OCC/DCC,	HN	atd...).

•	Pravidelně	vyhodnocujte	informace	o	
kvalitě	mléka	z	mlékárny.

•	Ukládejte	záznamy	o	zdravotním	stavu	
mléčné	žlázy	každé	krávy/čtvrti.

•	Mléko	podezřelých	nemocných	krav	
skladujte	vždy	odděleně.	

2. Monitorujte interval dojení
•	Kontrolujte	průběh	dojení	u	krav,	které	
nejsou	podojeny	2x	za	24	hodin.

•	Zkontrolujte	počet	dojení	pro	různé	fáze	
laktace.

•	Je-li	to	nutné,	přižeňte	krávy	na	dojení.	
•	Podívejte	se	na	krávy	označené	červeně	
a	informaci	konfrontujte	s	očekávaným	
nádojem.

3. Zkontrolujte jednotlivé čtvrtě
•	Vždy	používejte	jednorázové	rukavice.
•	Mléko	nikdy	neodstřikujte	přímo	na	
podlahu.

•	Na	základě	alarmů	v	monitoringu	krav	
zkontrolujte	mléko,	nejsou-li	v	něm	
sraženiny	nebo	barevné	či	jiné	změny.

•	Před	ošetřením	vždy	změňte	nastavení	v	
DelPro	pro	oddělení	mléka.

•	Abnormální	mléko	vždy	skladujte	
odděleně.

4. Zajistěte účinnou přípravu struku
•	Nejméně	1	x	denně	zkontrolujte	mytí	
přípravného	strukového	násadce.

•	Kde	je	možné,	použijte	u	krav	s	vysokou	
vodivostí	nebo	s	vysokým	počtem	SB	
schválené	přípravky	na	dezinfekci	struků	
před	dojením.

•	Mějte	na	paměti,	že	příprava	struku	
neznamená	pouze	jeho	očistu,	ale	také	
stimulaci	k	dosažení	řádného	spuštění	
mléka.

•	Intenzivnější	stimulace	většinou	
znamená	vyšší	tok	mléka/minutu.

5. Zkontrolujte dojicí podtlak
•	Nejméně	jednou	denně	zkontrolujte	
dojicí	podtlak.

•	Hladina	podtlaku,	rychlost	pulzace	a	
poměr	pulzace	by	měly	být	v	souladu	
s	doporučením	společnosti	DeLaval.
Poznámka: nízký podtlak prodlužuje 
dobu dojení, prodlužuje působení tlaku 
na hrot struku a zvyšuje se nebezpečí 
zhoršení zdravotního stavu mléčné žlázy.

6. Zkontrolujte nasazování při dojení
•	Udržujte	kameru	čistou.
•	Jestliže	je	vydojení	nekompletní,	
vždy	zkontrolujte	VMS	pozice	struků	
jednotlivých	krav.

•	Zkontrolujte/upravte	dobu	přípravy	
struku,	jestliže	je	tok	mléka	u	
jednotlivých	krav	nízký.

•	Zkontrolujte	strukové	návlečky	a	krátkou	
mléčnou	hadici,	nedochází-li	k	úniku	
vzduchu.

•	Zkontrolujte	pozici	ramene.
•	Zkontrolujte	nastavení	čtvrti	ve	vztahu	k	
náklonu.

•	Zkontrolujte	umytí	uvnitř/vně	strukových	
násadců.

7. Zabraňte předojení nebo 
nedododojení 

•	Zkontrolujte	limitní	hodnotu	pro	sejmutí	
oproti	vydojení	jednotlivých	čtvrtí.

•	Předojování	může	poškodit	hroty	struku.
•	Zkontrolujte	nastavení	pro	opětovné	
nasazení	po	skopnutí.	Pokud	je	to	nutné,	
požádejte	servisního	technika	o	změnu.

8. Zkontrolujte nastavení VMS
•	Zkontrolujte	pozici	žlabu.
•	Zkontrolujte	funkci	čidla	zadní	desky.
•	Zkontrolujte	nastavení	mytí	podlahy.
•	Zkontrolujte	rychlost	dávkování	krmiva.
•	Zkontrolujte	nastavení	krmení	
koncentrátu	ve	VMS	a	OPF.

9. Zabraňte rozšíření infekce po dojení
•	Vždy	použijte	schválený	dezinfekční	
přípravek	po	dojení.

•	Jedná	se	o	nejefektivnější	způsob,	jak	
zabránit	šíření	mastitid.

•	Krávy	odešlete	do	krmiště,	tím	po	dojení	
zajistíte,	aby	chvíli	postály	a	neuléhaly.

10. Udržujte dojicí systém v čistotě
•	Každých	8	hodin	vyměňte	mléčný	filtr.
•	Každých	8	hodin	nechejte	proběhnout	
kompletní	cyklus	mytí.

•	Používejte	schválené	detergenty,	
dodržujte	dávkování,	postup	a	pokyny	o	
požadované	teplotě	na	etiketě.

•	Je-li	to	požadováno,	dezinfikujte	dojicí	
systém.	Použijte	schválené	dezinfekční	
přípravky,	sledujte	instrukce	na	etiketě.

•	1	x	denně	zkontrolujte	v	DelPro	alarmy	
mytí.

11. Mléko okamžitě zchlaďte
•	V	průběhu	dojení	a	po	umytí	tanku	vždy	
kontrolujte	teplotu,	ujistěte	se,	že	je	
dosaženo	řádného	zchlazení.

•	1	x	denně	zkontrolujte	v	DelPro	alarmy	
chlazení.

•	Ujistěte	se,	že	vždy	dodržujete	příslušná	
doporučení	mlékárny	na	teplotu	mléka.

•	Systém	chlazení	mléka	a	skladovací	
tanky	na	mléko	umyjte	okamžitě	po	
jejich	vyprázdnění,	používejte	schválené	
detergenty.

12. Monitorujte výsledky dojení/krmení
•	Pravidelně	vyhodnocujte	seznamy/
informace	DelPro	o	kvalitě	a	složení	
mléka.

•	Jsou-li	dostupné,	pravidelně	je	
kontrolujte	proti	údajům	z	CMT,	DCC/
OCC,	HC	atd...

•	Pravidelná	preventivní	údržba	včetně	
výměny	strukových	návleček,	hadic	
a	jiných	částí	podle	doporučení	
společnosti	DeLaval	je	tím	nejlepším	
způsobem,	jak	zajistit	dobře	fungující	
dojicí	systém.

•	Postarejte	se	o	dostupnost	
dostatečného	množství	objemné	píce	24	
hodin/7	dní	v	týdnu	pro	všechny	krávy.

•	Minimálně	2	x	denně	čistěte	lehací	boxy.
•	Je-li	to	nutné	upravte	ventilaci	stáje.

Při kontaktu se zvířaty vždy používejte 
čisté jednorázové rukavice

12 zlatých pravidel při  
automatickém dojení
—podrobně


