İZMİR
VETERİNER
HEKİMLERİ
ODASI
SÜT SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE NASIL
MUHAFAZA EDİLİR?
Sağımdan sonra ahırın kokusunun süte geçmemesi
için sütün en kısa sürede ahırdan çıkarılmasına dikkat
edilmelidir.
Sağıldığı anda 37°C olan süt sıcaklığı 1 saat içerisinde
+10°C’ye 2 saat içinde +4°C ye düşürülerek mikropların üremesi engellenmelidir.

KALİTELİ ÇİĞ SÜT NEDİR?
Sağlıklı bir hayvandan sağlıklı ve temiz koşullarda elde
edilen kendine özgü renk, tat, yapı ve bileşime sahip,
dışarıdan herhangi bir madde (su, soda) ilave edilmemiş, bileşiminden herhangi bir madde (süt yağı) alınmamış süte KALİTELİ ÇİĞ SÜT denir.
Sütün kalitesi; içerdiği kuru madde oranı, yağ oranı ve
somatik hücre sayısına göre belirlenir.
Somatik hücre sayısının yüksekliği hayvanın meme
dokusuna mikroplar tarafından yapılan saldırıları göstermektedir. Somatik hücre sayısının aşırı yüksekliği
ve bakteri varlığı ise ciddi verim kaybına neden mastitisin, özellikle dışarıdan fark edilmeyen ama olan
subklinik mastitisin varlığına işaret etmektedir.
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SAĞIM HİJYENİ;
• Süt kalitesinin arttırılması
• Sağım sonrası mikrobiyal bulaşmanın önlenmesi
• Mastitis başta olmak üzere salgın hayvan hastalık-

larının önlenmesi
• Tedavi masraflarının azaltılması ve hayvan kayıplarının önlenmesi
• Verim artışına katkıda bulunulması
• İnsan sağlığına katkıda bulunulması açısından
				
				

ÖNEMLİDİR

SAĞIM YERLERİ NASIL OLMALIDIR?
• Temizlik ve dezenfeksiyonu kolay olan düz-

gün zemin yapısına sahip olmalıdır.
• Ortam havadar olmalıdır.
• Atıkların kolay uzaklaştırılabildiği şekilde düzenlenmelidir.

MASTİTİSTEN KORUNMAK İÇİN!
• Sağım ekipmanlarının günlük temizlik ve dezenfeksiyonu-

nu yapmalıyız.
• Sağım hijyeni, meme temizliğine ve dezenfeksiyonuna
dikkat etmeliyiz.
• Sağımdan sonra meme kanalları açık olduğu için bir süre
daha yemlemeye devam etmekte fayda vardır.
• Mastitisi önlemek için doğuma 6-8 hafta kala hayvanı kuruya çıkarmalıyız.
• Veteriner Hekimin tavsiyesi dışında ilaç kullanmamalıyız.
• Düzenli aralıklarla sütleri kontrol etmeliyiz.
• Meme başını sağımdan önce sabunlu ılık suyla yıkayıp temiz, tek kullanımlık bez ya da kağıt havluyla kurulamalıyız.

İNEĞİMİZİ MASTİTİSTEN NASIL
KORUYABİLİRİZ?
• Hijyenik ve doğru sağım yapılmalı
• Doğru ve dengeli beslemeye dikkat edilmeli
• Düzenli aralıklarla süt numunesi alıp mastitis

(meme iltihabı) testi yaptırılmalı

