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Faremní kultivace
- účinný nástroj v prevenci a 

léčbě mastitid



Tlak veřejnosti na kvalitnější a 
zdravější potraviny vyvolává tlak
na pokles spotřeby antibiotik v 
zemědělství. 



Pokles spotřeby antibiotik při                 
výrobě mléka  

• Méně mastitid- programy,kampaně

• Léčba zánětu na základě kultivace vzorků

mléka na farmě

Vakcinace-Startvac

Používání homeopatie



• Zánět mléčné žlázy

• Obranná reakce mléčné žlázy na 
intramamární infekci

Prvořadý pro vznik mastitidy je původce

Mastitida



Mezníky v léčbě mastitid





Faremní kultivace



Bakteriologické vyšetření je 
nenahraditelné

vyžaduje však nové přístupy vzhledem k 

potřebě :

- zkrátit čas diagnostiky na minimum(1den)

- Zlepšit účinnost cílené terapie mastitid na 

základě podkladů o bakteriálním původci

- Zajistit vysokou operativnost plánů tlumení   

mastitid podle situace v chovu



Faremní kultivace,                      
postup při zjištění klinické mastitidy

1. den:  odběr vzorku 

očkování na kultivační půdy,inkubace

zhodnocení závažnosti mastitidy

2. den:  odečtení výsledků

zahájení léčby dle terapeutického 

protokolu pro danou farmu

3.- 6.den:možnost kontroly úspěšnosti léčby



Aseptický odběr vzorku mléka      
kritické místo systému















Kultivace vzorku



Mikromast



Zhodnocení závažnosti mastitidy

Dělení mastitid

• 1. stupeň - mírné : změna sekretu

• 2. stupeň - středně závažné : změna sekretu,

lokální příznaky zánětu 

• 3. stupeň - závažné : systémové postižení

organismu, ihned léčit



Odečtení výsledků,

stanovení individuálního léčebného 
protokolu (1. a 2. st.)

• G+ ATB

• G- neléčíme

• negativní – neléčíme

(žádný růst )



Kontrola účinnosti léčby,      
vyléčení zánětu

• Klinické: do vymizení klinických příznaků

• Mikrobiologické: kultivace s negativním 
výsledkem



Strategie léčby mastitid

• Zhodnocení závažnosti průběhu mastitidy

• Určení původce: gram+, gram -, bez 
nálezu

• Zhodnocení údajů o dojnici: SB, předchozí 
léčba, stadium laktace, březost

• Posouzení alternativ k ATB léčbě 

• Léčba antibiotiky dle původce

• Kontrola účinnosti léčby: kultivace,SB



MicroMast – výsledky

Kultivační nálezy a počet případů 

léčených ATB

Počet 

případů

Počet 

negativních 

nálezů

Počet 

případů 

s nárůstem 

G+ patogenů

Počet 

případů 

s nárůstem 

G- patogenů

921 211 568 142

100 % 22,9 % 61,7 % 15,4 %



MicroMast – výsledky

Kultivační nálezy a počet případů 

léčených ATB                                    
chov s prostřeďovými koliformními 
patogeny

Počet 

případů

Počet 

negativních 

nálezů

Počet 

případů 

s nárůstem 

G+ patogenů

Počet 

případů 

s nárůstem 

G- patogenů

290 115 55 120

100 % 39,6 % 19 % 41,4 %



MicroMast – výsledky

Kultivační nálezy a počet případů 

léčených ATB- chov s infekčními 
patogeny

Počet 

případů

Počet 

negativních 

nálezů

Počet 

případů 

s nárůstem 

G+ patogenů

Počet 

případů 

s nárůstem 

G- patogenů

41 2 35 4

100 % 4,9 % 85,3% 9,8%



Účinnost selektivní léčby klin. mastitid na 
základě faremní kultivace-A. Lago et al. 2011

• Redukce spotřeby ATB na polovinu

• Zkrácení doby vyřazení mléka o 1 den

• Bez negativního vlivu na zdraví vemene a 
další prospívání dojnic

- doba ke klin. vyléčení, riziko opakované 
mastitidy,nové infekce do 21 dní,somatické 
buňky,mléčná produkce,brakace včetně 
úhynu



Přínos systému faremní kultivace

• Použití základních generací antibiotik

• Snížení rizika vzniku rezistence k 
antimikrobiálním látkám

• Snížení rizika reziduií inhibičních látek v mléce

• Nižší spotřeba antibiotik

• Kontrolní programy-méně mastitid

Vyšší konkurenceschopnost, zdravější potraviny



Děkuji za pozornost

Hodně úspěchů při řešení mastitid


