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10 RÁD PRE ZDRAVÚ MLIEÈNU ¼AZU
A VÝROBU MLIEKA Q AKOSTI
1. MATALNA HYGIENA, HYGIENA DOJNÍC, OSOBNÁ
ÈISTOTA, ÈISTOTA RÚK

Mata¾ a vetky zariadenia udrova v èistote. Robte minimálne 1x roène bielenie, v
mlieènici a v pri¾ahlých pomocných priestoroch 2x roène. Zabráòte prieniku hlodavcov
a hmyzu do matalí. Dojnice udrujete v èistote, pravidelne oetrujte paznechty. Dodrujte
zásady osobnej hygieny( hlavne èistoty rúk) pred dojením, v priebehu dojenia a po
dojení. Pouívajte èisté pracovné odevy, pracovnú obuv a pomôcky pre osobnú hygienu.

2. TOALETA VEMENA
Uskutoèòujeme

ç jednorázovými utierkami
ç mokrá toaleta s následným utretím do sucha

3. ODDOJENIE PRVÝCH STREKOV MLIEKA

Pouívajte zásadne oddojovaciu nádobku.
ç k oddojeniu najmenej 5 strekov mlieka s vysokým poètom mikroorganizmov
ç k posúdeniu vlastností mlieka na kontrolnej èistiacej doske
ç pre u¾ahèenie spúania mlieka
ç k zabráneniu prenosu infekcie rukami
Z dodávky do mliekarenského závodu vylúète:
a, mlieko dojníc, ktorých mlieko pri posúdení prvých strekov je zmyslovo zmenené
b, mlieko dojníc do 5.dòa po otelení
c, mlieko dojníc lieèených antibiotikami

4. KONTROLA ZDRAVOTNÉHO STAVU MLIEÈNEJ ¼AZY
Pouívajte + mata¾né skúky - NK test, Schalmtest
+ rozbor na PSB u individuálnych vzoriek mlieka
+ pouitie prístrojov k meraniu elektrickej vodivosti
Kontrolu zdravotného stavu doporuèujeme robi 1x mesaène

5. DEZINFEKCIA CECKOV PRED DOJENÍM
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Túto operáciu doporuèujeme pre zabezpeèenie vysokej mikrobiologickej kvality mlieka
utierkami spolu s dezinfekèným roztokom.

6. SPRÁVNE DOJENIE

Dojenie zaháji do 1 min. po toalete vemena. Dodrujte podmienky stanovené výrobcom
dojacieho zariadenia, repektujte fyziologické poiadavky dojníc. V priebehu dojenia
nevykonávajte iadnu ïaliu èinnos, ktorá ovplyvòuje priebeh dojenia, alebo zdravotnú
nezávadnos mlieka. Nevykonávajte práce zvyujúcu pranos. Po dojení da ceckové
násadce z ceckov a po vyrovnaní tlakov. Nedoji naprázdno.

7. DEZINFEKCIA CECKOV PO DOJENÍ

Dezinfekciu ceckov urobi bezprostredne po stiahnutí ceckových násadcov. Pouíva
dezinfektor s vhodným dezinfekèným roztokom.

8. FILTRÁCIA MLIEKA

Mlieko poèas dojenia filtrujte, vychlaïte a uchovajte pri teplote 4 - 7 °C do zvozu do
mliekárni. Filtre vymieòajte vdy pod¾a kapacity filtra udávaného výrobcom.

9. TEPLOTA MLIEKA

Pokia¾ nemusíte zásadne nemieajte mlieko teplé s mliekom vychladeným. V prípade
nedodrania tejto zásady nesmie výsledná teplota presiahnu 10 °C.
Nebojte sa teplotu zmera.

10. ÈISTENIE A DEZINFEKCIA DOJACIEHO ZARIADENIA

Pravidelne uskutoèòujte èistenie a dezinfekciu dojacieho zariadenia, chladiacich a
úschovných nádob a vetkých zariadení k výrobe a získavania mlieka.
Vyuite ponuky èistiacich a dezinfekèných prostriedkov z dovozu i tuzemska a dodrujte
koncentrácie a teploty doporuèené výrobcom.
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