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Plan działania 
związany 
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Czas 
na poprawę!
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Właściwy środek 
do kąpieli strzyków 
sposobem uzyskiwania 
dobrych wyników
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Właściwy kierunek
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Osiąganie 
zamierzonego celu
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Czy zapalenie wymienia
występuje w Waszym stadzie? 
Czy spotykacie się z problemami 
stanu zdrowia strzyków? 
Lub czy dążycie do dalszej poprawy obecnej 
sytuacji? W takim razie pozwólcie nam nakreślić 
Waszą MAPĘ sytuacyjną!

 • Koszty zapalenia wymienia mogą 
szybko wzrosnąć do 76,6 EURO na jedną 
krowę, głównie z powodu strat 
w produkcji mleka. (Ir. K. Huijps, 2007)

• Kiedy krowa zostanie zakażona, 
wzrasta również ryzyko nowej infekcji 
w kolejnej laktacji. W związku z tym 
prewencja jest tu kluczowa.

• Najlepszą ochroną przed infekcją 
wymienia jest doskonały stan 
naskórka strzyków!

  
 

  
 

  
 

Płyny do kąpieli strzyków to najlepszy środek profilaktyki 
przeciwko zapaleniom gruczołów mlecznych. Wraz 
z asortymentem uniklanych technologii, firma DeLaval 
dysponuje szerokim portfolio środków do pielęgnacji 
strzyków, które mogą pomóc w szybszym bardziej 
dochodowym osiąganiu zamierzonych celów. 

 
 
 

Krowy stale są narażone na ryzyko nowych zakażeń. 
To droga, która się nie kończy.

Zapalenia wymienia są prawie niemożliwe do całkowitego 
wyeliminowania, natomiast możliwa jest ich skuteczna kontrola 
poprzez zachowywanie czujności. Miejscowy technik serwisowy 
może udzielać pomocy w postaci regularnych kontroli 
i dokonywania wymian wszystkich dipów do strzyków, detergentów, 
gum strzykowych i ustawień w układzie udoju plus regularne 
kontrole systemu mycia, podciśnienia, testowanie i regulacje. 
Technicy serwisowi to kluczowy atut na Waszej MAPIE. Ponadto 
zawarta umowa na dostawy i przeglądy typu InService All-Inclusive 
może być bardzo dobrym elementem w całym programie 
zapobiegania zapaleniom.

Przed wprowadzeniem Tri-Fender™ rejestrowaliśmy 
jeden lub dwa przypadki zapaleń krowich wymienia 
w miesiącu.  Na dzień dzisiejszy, od początku 
roku odnotowaliśmy tylko jeden przypadek! 
Ponadto stan skóry strzyków uległ znaczącej poprawie 
odkąd zaczęliśmy stosować środek Tri-Fender 
w naszych dwóch robotach udojowych!

 
 

– Marcel Grashof, Overijssel, Holandia

*Opinie naszych Klientów są rzeczywiste. Nie były jednak weryfikowane w niezależnych badaniach. 
Wyniki w innych gospodarstwach mogą się różnić.

  

Zawsze warto wyznaczać sobie cel. 
Aby do niego dążyć trzeba ocenić kilka 
ważnych wskaźników wydajności:

• Jaka jest liczba komórek somatycznych w stadzie?

• Jak wiele przypadków stanów klinicznych 
i podklinicznych zapalenia gruczołu
występuje na Waszej farmie?

• Czy w stadzie występują głównie infekcje wywołane 
patogenami zakaźnymi czy środowiskowymi?

• Czy strzyki Waszych krów są w dobrej kondycji?

• Jaki jest stosowany materiał do ścielenia?

• Czy Wasze krowy są wyprowadzane na pastwisko, 
a jeżeli tak, to kiedy i na jak długo

• Jaka metoda przygotowania wymion jest stosowana? 
Należy się upewnić, że stosowane procedury 
przed dojeniem i po są takie same i odpowiednio 
dostosowane.

 
 

 
 

 
 

  
 

12 Złotych Zasad w Doju Konwencjonalnym 
 PRZED UDOJEM -------------------------------------

1. Należy regularnie monitorować stan zdrowia 
wymion

2. Należy zachowywać właściwą kolejność czynności 
w udoju

3. Zawsze pamiętać o przeddajaniu
4. Przed udojem należy strzyki myć i/lub poddawać 

dezynfekcji

 

 

 

 

PODCZAS UDOJU -----------------------------------

5. Sprawdzać podciśnienie dojenia
6. Zakładać w odpowiednim momencie aparat udojowy
7. Unikać pustodoju
8. Zdejmować aparaty udojowe we właściwy sposób

 

 

 

 

PO UDOJU --------------------------------------------

9. Strzyki po udoju należy poddawać natychmiastowej 
dezynfekcji

10. Czyścić / dezynfekować urządzenia do udoju
11. Zapewniać właściwe schładzanie mleka
12. Regularnie monitorować wyniki udoju

 

 

Zapobiegaj zapaleniom 
wymion i podejmuj 
działania ochronne 
W DeLaval jesteśmy przekonani, że zapobieganie 
zapaleniom wymion wymaga wielu różnorodnych działań 
związanych ze zdrowotnością wymienia. Takie podejście 
wymaga zrozumienia zagadnień dotyczących zapaleń 
wymion oraz opracowania programu zapobiegawczego 
dopasowanego do konkretnego stada, gospodarstwa 
oraz rutyn pracy w gospodarstwie. Aby skutecznie 
zapobiegać zapaleniom wymion trzeba wiedzieć wiele 
o samym gospodarstwie, pracujących w nim urządzeniach 
oraz rutynach doju. DeLaval ma wiele produktów do 
pielęgnacji i dezynfekcji strzyków, które pozwolą na 
skuteczne kontrolowanie problemu zapaleń strzyków 
w stadzie, a także ma wiedzę i doświadczenie jakie 
kroki trzeba podjąć by ten problem opanować. Postaw 
sobie cel i rozpocznij jego realizację w partnerskim 
towarzystwie firmy DeLaval. .

 
 

Jaki jest 
nasz cel?
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Droga 
do sukcesu
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Nie wszyscy mogą wiedzieć, że firma DeLaval posiada specjalny 
zespół badawczo-rozwojowy, którego zadaniem jest opracowywanie 
formuł dipów do strzyków. Formuły te są następnie produkowane 
na zbudowanych specjalnie w tym celu liniach i instalacjach 
o wysokim standardzie technologicznym. W końcu nie wszyscy 
mogą mieć świadomość posiadania przez nas 300 specjalistów 
technicznych, którzy pozostają do dyspozycji Klientów w zakresie 
wspólnego opracowywania planu 
działania, ukierunkowanego 
na wyeliminowanie zapaleń 
gruczołów sutkowych.

Na odwrocie niniejszej 
MAPY znajduje się wykaz 
naszych technologii 
i asortyment naszych 
wyrobów.



3 kluczowe obszary pielęgnacji strzyków

Pielęgnacja

Dezynfekcja

Wykorzystanie działania 
dezynfekującego środka 
w odpowiednim miejscu, 
o odpowiedniej skuteczności 
i na dłużej

Pewność, że stan skóry strzyków 
jest bardzo dobry, bo zdrowy 
naskórek to najlepsza ochrona 
przed przyszłymi zakażeniami

 

Ochrona Zabezpieczenie przed niekorzystnym 
działaniem środowiska

Który produkt firmy DeLaval najbardziej pasuje do Waszej MAPY?

Nasze unikalne technologie
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TRI-FENDER™

 

Doskonała ochrona na bazie jodu
 

 

DIPAL™

 

Skuteczny dip do codziennej ochrony 
wymienia 

 

• Skuteczna codzienna dezynfekcja strzyków 
• Łatwość stosowania w kubku lub spryskiwaczu
• Dobra pielęgnacja skóry
• Koncentrat (1:4)

PRIMA

 

Skuteczny środek do dezynfekcji strzyków 
na bazie nadtlenku wodoru, kwasu 
mlekowego i kwasu salicylowego 

 
 

• Duża łatwość rozpylania; środek zaprojektowany 
   do stosowania w robotach udojowych VMS
• Dobra pielęgnacja skóry 

M
A

STITIS

 
 

IODOFENCE™ 
Bardzo widoczny środek do dezynfekcji 
barierowy na bazie jodu 

 

• Doskonała dezynfekcja strzyków zabezpieczająca 
   wymię między udojami 
• Najlepsza pielęgnacja strzyków 
• Przedłużone działanie i widoczność środka 
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FORTEX™ 
Niezwykle skuteczny środek do dezynfekcji 
na bazie jodu do pielęgnacji skóry strzyków 

 

• Wyjątkowy kondycjoner skóry strzyków, 
   idealny do stosowania w trudnych warunkach 
   środowiskowych, takich jak sucha pogoda 
   lub duża wysokość n.p.m. 
• Wysoki poziom wolnego jodu zapewnia doskonałą 
   dezynfekcję strzyków 
• Bardzo lepki i widoczny dip do strzyków

HAMRA RED

 

Skuteczny środek do dezynfekcji na bazie 
chlorheksydyny do codziennej pielęgnacji strzyków 

 

• Nadzwyczajne właściwości pielęgnowania skóry
   strzyków 
• Przeznaczony do spryskiwania

Nie jodowe

Nie jodowe

*W porównaniu z konwencjonalnymi dipami, które nie stosują przedstawionych tu technologii.

Należy bezpiecznie stosować biocydy. Przed stosowaniem należy zawsze 
przeczytać etykietę i zapoznać się z informacją o produkcie.

 

AHP

• Doskonała dezynfekcja strzyków
• Najlepsza pielęgnacja strzyków
• Środek zaprojektowany do stosowania 
   w robotach udojowych
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