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Mastitidní onemocnění mléčné žlázy skotu jsou dlouhodobě
jedním z nejvýznamnějších problémů produkce mléka. Toto
onemocnění je také jedním z významných faktorů, které
ovlivňují ekonomiku produkce mléka.
- Záněty vemene se obvykle vyskytují u 20 až 40 % dojnic
za rok.
- Ztráty mastitidami způsobené jsou vykazovány od méně
než 1 000 do více než 15 000 Kč na krávu a výskyt
(Kvapilík, 2009).
- Zdravá mléčná žláza produkuje mléko s obsahem SB cca
80 tis./ml.
- Limit pro zpeněžování mléka je přitom v ČR nastaven na
hodnotu 400 tis./ml. Průměrná hodnota počtu SB v mléce
je uváděna cca 260 tis./ml (ČMCHS, 2010). Je zřejmé, že
problematice dlouhodobého snížení úrovně počtu
somatických buněk v mléce v ČR musí být věnována
pozornost.

- Průměrná hodnota počtu SB v mléce je uváděna cca 260
tis./ml (ČMCHS, 2010).
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Cíl projektu
• Cílem navrhovaného projektu je pomocí výzkumu a vývoje
vyvinout metody, produkty a postupy pro detekci, prevenci
a podporu léčby mastitidních onemocnění dojného skotu v
národních podmínkách.
• Výsledky projektu budou vytvořeny s ohledem na jejich
rutinní aplikaci v rámci centra s národní působností, které
bude výsledky projektu poskytovat prvovýrobcům
kravského mléka.
• Všechny výsledky budou v rámci projektu ověřeny jak z
hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomických dopadů
jejich aplikace.
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C001

Screeningové šetření u uživatelů výsledků.

2012

2014

C002

Vývoj a komerční zavedení rutinních laboratorních metodik
identifikace a kvantifikace mastitidních patogenů.

2012

2016

C003

Postupy pro snížení výskytu mastitidních patogenů v prostředí a počtu
somatických buněk v mléce. Jejich ověření a validace s ohledem na
2012
ekonomiku opatření.

2016

C004

Modelování a ekonomické vyhodnocení aplikovaných postupů v
prostředí prvovýroby.

2012

2015

C005

Nové produkty na přírodní bázi sloužící pro podporu léčby a prevenci
výskytu mastitidních onemocnění dojného skotu a jejich provozní
ověření.

2012

2016

C006

Tvorba metodických postupů pro komerční uplatnění dosažených
výsledků projektu v podobě národní služby pro chovatele dojného
skotu.

2013

2016
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Děkujeme za pozornost
Webový portál s chráněnou databází výsledků a údajů o uživatelích projektu:

www.mastitis.cz

