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Якість молока – 

це прибуток фермера 



Якість молока залежить: 

1 

• Умови утримання, годівля 

• Технологія доїння 

• Гігієна 

2 
• Доїльне обладнання 

3 
• Зберігання  

• Транспортування 



Умови утримання 

Необхідно забезпечити:  

• Достатня кількість стійломісць на все поголів’я,  

• Регулярне прибирання стійломісця,  

• Регулярна заміна підстилки (солома, тирса, пісок),  

• Прибирання поїлок. 



Умови утримання 

1. Чистота корів – це головне для ефективності доїння і ступеня 

інфекційних захворювань молочної залози.  

2. Підтримання чистого вим'я та задніх ніг допомагає зменшити поширення 

патогенних бактерій на молочний канал. 



 Погана гігієна та стрес – це погана якість молока та 

захворювання корів маститами. 

Умови утримання 



Висновки  

  Якщо корови чисті та знаходяться в комфортних та чистих умовах:  

- зменшується ризик інфекцій вим'я в стаді,  

- покращується якість молока (склад молока, кількість соматичних клітин, 

кількість бактерій, термостійкість молока).  

 

  Пам'ятайте, що недотримання санітарно-гігієнічних умов на фермі 

призводить до поганої якості молока! Пам'ятайте , що молоко хворих тварин 

завжди є неякісним та небезпечним для здоров'я людей! 



 Технологія виробництва якісного молока 

забезпечується за рахунок впровадження протоколу 

доїння 



Протокол доїння включає такі операції: 

• Починати доїння слід з молодих корів, що недавно розтелилися, і 

здорових телиць. 

 • Потім приступають до доїння старих корів.  

 • Останніми доять хворих корів, молоко яких не можна здавати на 

молокозавод 



Етапи доїння 

1.Миття рук (спецодяг, одноразові рукавички), 

2. Спостереження,  

3. Здоювання перших цівок, 

4. Обробка дійок до доїння (перекис водню), 

5. Через 30-40 с витираємо дійки індивідуальною серветкою,  

6. Надягання доїльного апарату (з моменту першого дотику до вимені до 

моменту під’єднання доїльних стаканів повинен пройти час 60-90 с, але не 

більше 120 с) 

7. Контроль доїння, 

8. Зняття доїльних стаканів, 

9. Обробка дійок після доїння, 

10. Додаткові заходи. 



Етап 1. Спецодяг та одноразові рукавички 

Слід пам'ятати, що будь-

яке пошкодження шкіри 

рук – це ворота для 

проникнення інфекції 

Руки дояра – це фактор ризику, за рахунок якого може відбуватися перенос 

хвороботворних бактерій від однієї тварини до іншої, або від тварини до 

людини. 



Етап 2. Спостереження. 

Чому так важливо спостерігати?  

1. Виявлення маститу на ранній стадії.  

2. Недопущення попадання антибіотиків в збірне молоко. 

 

На що треба звертати увагу?  

1. Сигнали корови: довго лежить, спокійна, схвильована, опущена голова і т. і.  

2. На признаки маститу. 

Ніхто не може все пам'ятати! Маркування (браслети на кінцівки, відмітка на боці і 

т. д.)  

 

ВИ ЗАВЖДИ БУДЕТЕ ЗНАТИ , ЯКА КОРОВА І КОЛИ ЛІКУЄТЬСЯ 

АНТИБІОТИКОМ 



Етап 3. Здоювання перших цівок 

Здоювання перших цівок – важливий крок процедури підготовки вимені до 

доїння, тому що: 

 - це кращий метод регулярно проводити перевірку на клінічний мастит;  

- видаляє перші цівки молока, котрі містять максимальну кількість бакттерій та 

соматичних клітин – дуже сильний стимулятор для віддачі молока 

Доїння «на підлогу»/ «в підстилку» ЗАБОРОНЕНО через небезпеку 

зараження стійл, де лежать Корови. 



Етап 4. Обробка дійок перед доїнням 

Обробка дійок перед доїнням – використання засобу (перекису водню, розчину 

фурациліну, спец. засобів). Дає змогу очистити дійки, провести дезінфекцію, 

вбити бактерії та стимулювати хорошу молоковіддачу. Правильне 

використання засобу включає в себе повне занурення дійки у дез. розчин. 

Необхідний час контакту 30-40 с. 



Етап 5. Використання  індивідуальних  серветок 

Індивідуальні серветки – це ідеальний спосіб , запобігти перенесенню 

бактерій від однієї корови до другої. 

НЕ ПРОВОДЯТЬ  вологе очищення усього вим'я:  

1. Брудна з величезною кількістю бактерій рідина стікає до кінчика соска, 

молочного стакану.  

2. Вологі дійки можуть бути причиною «сліпого» доїння (наповзання стаканів на 

дійки, а це неповне видоювання, травмування).  



ПРАВИЛО: 

Час фіксування апарату: 60-90 секунд 

після здоювання перших цівок молока. 

Всі маніпуляції з вим'ям перед доїнням 

(дотик, здоювання перших цівок, 

очищення) надають стимулюючий ефект 

(масаж). 

5-15 перші 
цівки 

20-45 
секунд 
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Етап 6. Надівання доїльного апарату 

Правильне одягання доїльних стаканів – виключити спадання доїльних 

стаканів, підсмоктування повітря. Доїльний стакан, що не 

використовується, потрібно закрити спеціальною заглушкою або кришкою 

Увага! Уникайте перекручування гумових шлангів на доїльному апарату. 



Етап 7. Контроль доїння  

ПРАВИЛО: слідкуйте за розташуванням молочних стаканів на дійці! 

Завершення доїння визначають, дивлячись на: стан вим'я, колектор.  

ВАЖЛИВО: Не допускайте «холостого доїння»! 



Етап 8. Знімання молочних стаканів.  

ПРАВИЛО:  

• Не можна «відривати» від доїльного апарату 

• Необхідно перервати подачу вакууму та наповнити доїльний апарат повітрям 

через впускний отвір у колекторі (потягніть клапан колектору вертикально вниз). 

Почекати кілька секунд поки рівень вакууму в колекторі спаде, та обережно 

зняти апарат. 



• Дійка та дійковий канал - не еластичний, із -за чого дійковий канал довго 

залишається відкритим.  

• Причиною цього може бути «сухе» доїння або надто різкий масаж дійок. 

• Невідповідність стаканів (великі стакани – невеликі дійки (нетелі)) або 

вологі дійки, вакуум може стати дуже високим.  

• Кінчики дійок переповнюються кров'ю, корови стають неспокійними. 



Етап 9. Обробка дійок після доїння. 

Дає змогу:  

- закрити дійковий канал від попадання бруду та інфекцій, 

- зменшити подразнення та пом’якшити шкіру дійки. 



Етап 10. Додаткові заходи 

Необхідно:  

• вільний  доступ до води після  доїння 

(корова відчуває сильну спрагу – дія 

окситоцину),  

• свіжий корм після доїння,  

• тварина не повинна лягати протягом 20-

30 хв. після доїння (час, необхідний для 

закриття дійкового каналу),  

• наявність чистої свіжої підстилки. 



Перевірка доїльного обладнання 

Регулярна перевірка та наладка (мін: 1 раз 

в рік)  

• Використання старої гуми  

• Тріщини на гумі → «бактеріальна ніша» = 

мастити! 



Контроль рівня вакууму – в процесі доїння 

контролюємо рівень вакууму. 

Вакуумметричний тиск повинен становити  

35-40 к ПА 



Мені здається, дійсно варто перевірити налаштування доїльних апаратів 

  

ПОРУШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО ДОЇННЯ ВЕДЕ ДО ВТРАТИ МОЛОКА!!! 

 Втрати молочної продуктивності можуть сягати від 

5% до 30 % (при середньорічному надої 5500 кг – це від 275 до1650 кг). 



Фільтрування молока 

 Видалення з молока механічних домішок (гною, шерсті, часток корму, 

підстилки та ін.) відразу після видоювання –важливий фактор підвищення його 

якості. 

Доїння молокопровід Доїння на бачок 



Що нам дає вивчення чистоти фільтра? 

• Якщо видно крупинки, згустки, кров’яні 

включення, необхідно поліпшити 

вивчення перших цівок молока. 

• Якщо у фільтрі більше бруду та 

підстилки, необхідно поліпшити місця 

лежання, спосіб обробки дійок  

• Слід приділяти більше уваги при 

надіванні доїльного апарата, занадто 

багато відпадань доїльних стаканів. 



Охолодження молока 

1. Охолоджувач тільки закритого типу, з нержавіючого матеріалу.  

2. Охолодження молока повинно відбуватися порційно.  

3. Час охолодження молока не повинен перевищувати 2 години.  

4. Оптимальна температура – 4 градуси Цельсію.  

5. Мийка після кожного використання. 



Основні показники якості молока 

Органолептичні показники;  

Температура;  

Густина;  

 

Термостійкість:  

Наявність інгібіторів;  

Кількість соматичних клітин;  

Загальна кількість бактерій;  

Кислотність 



Збитки від захворювання корів маститом 

Вибракування корів за статистикою – в середньому до 19% від загальної 

кількості тварин у стаді, що вибувають.  

- Вартість лікування субклінічного маститу та маститу 1-й стадії від 60 до 105 

гривень  

- Вартість лікування клінічного маститу 2-3 стадії становить від 550 до 2500 

гривень  

- Вартість виклику ветеринара, залежить від регіону, від 100 до 600 гривень  

- Зниження продуктивності (25%-70%)  

- Каренція – (період очікування) ( 3-7 днів ) 

- Можлива аторофія долі. 



  Наприклад: корова з удоєм 20 літрів, мастит, втрата 

продуктивності 25% (1 чверть хвора ) + 3 дні каренції = 

5л+20л*3=65л. 

Якщо взяти ціну за молоко 4 гривні прямий збиток 

становить 260 гривень. 



Для контрою  рівня маститу  та стану вимені у корів 

необхідно проводити дослідження на субклінічну форму 

маститу 



   Дане дослідження потрібно проводити не менше 1 раз на місяць за 

допомогою КМТ (Каліфорнійського маститного тесту). Цей тест показує 

рівень соматичних клітин у долі корови, що може нам говорити про стан 

даної долі і можливість захворіти на клінічний мастит. 





Дякую за увагу 


