عوامل موثر برکیفیت شیر
افشایص رٍس افشٍى هصزف ضیز ٍفزآٍرزُ ّای لثٌی ٍ ضىَفایی صٌایغ ضیز زر وطَرًیاسهٌس افشایص ویفیت
ضیز تَلیسی است .ػَاهل سیازی زرتْثَز ویفیت ضیز (اسلحاظ هیشاى تارهیىزٍتی ،طؼن ٍ …) زذیلٌس وِ
اسآى جولِ هی تَاى تِ جایگاُ ًگْساری زامً ،حَُ تغذیِ ،سالهت زام ،جایگاُ ضیززٍضی ،فزز ضیززٍش ،
ًحَُ جوغ آٍری ضیز ،حول ًٍمل آى تِ وارذاًِ فزآٍری ٍتَسیغ آى اضارُ وزز .اس ػَاهل یاز ضسُ زر ایي
جا فمط اضارُ ای تِ رػایت فاوتَرّای هَثز زرواّص تارهیىزٍتی ضیز تِ هٌظَر تْثَز ویفیت آى تَسط"
زاهـسار"یازآٍر هی ضَین وِ ػثارتٌـس اس:

 ٍجَزًَرٍتَْیِ هٌاسة زرجایگاُ زام وف جایگاُ زام هزطَب ًٍوٌان ًثاضس ٍزارای پَضص صاف ٍغیزلغشًسُ تَزُ ٍزارای واًال فاضالبٍضیة هٌاسة تاضس.
 هحل ضیززٍضی تایس هحیطی آرام ٍساوت تاضس ٍگاٍّا تزای ضیززٍضی السم است تِ هحلی غیزاساصطثل ًگْساری زام تززُ ضًَس ایي اهز ػالٍُ تزرػایت تْساضت ضیز اٍلیي تزًاهِ تحزیه گاٍ تزای
تزضح ضیزاست.
 سالن تَزى فزز ضیززٍش؛ سیزا تیواریْایی چَى ٍتا ،تیفَییس ،هروله (تة سزخ) هی تَاًس اسطزیكضرص هثتال ،تِ ضیزهٌتمل ضَز.
 فزز ضیززٍش لثل اساًجام ػولیات زٍضص زستْای ذَز را تا آب ٍصاتَى تطَیس. -جْـت وٌتـزل ٍضؼیـت ضیزٍواّص تارهیىـزٍتی آى،

تزای ضزٍع ضیززٍضی زٍ تا سِ زٍضص اٍل زر ظزفی جساگاًِ زٍضیسُ ضَز.
 اًجام ٍاوسیٌاسیَى زام تحت ًظارت زاهپشضىی جوغ آٍری ضیززرظزٍف تویش ٍتْساضتی ضستطَی ظزٍف هَرز استفازُ تا آب ٍلزم ٍهَاز ضَیٌسُ ٍآتىطی آى ػول ضستطَ ٍضس ػفًَی زستگاُ زر ّز ٍػسُ ضیز زٍضی اًجام ضَز. ضستطَی پستـاى زام تاآب ٍلزم لثل اس ضیززٍضی ٍذطه وززى آى تا زستوال یا پارچِ تویش ضس ػفًَی سزپستاًه ّای زام تؼس اس ضیز زٍضی تا هحلَل ضسػفًَی وٌٌسُ هٌاسة اطویٌاى اس سالن تَزى زام ّا ٍاًجام تست سل ٍتزٍسلَس زر گلِ ٍحذف زام آلَزُ ضیزگاٍّایی وِ تحت زرهاى تا آًتی تیَتیه ٍزارٍ ّستٌس تا سهاًی وِ ایي احتوال ٍجَز زارز وِ زارٍزرضیزتاضس (هؼوَال  3تا  7رٍس) ًثایس تا ضیزسالن هرلَط ضَز.
 ٍرم پستاى ّوزاُ تا ٍجَز لرتِ ٍذَى زرضیزلاتل تطریص است اگزایي ػالئن هطاّسُ ضس فَرا تِزاهپشضه هزاجؼِ ًواییس.
-

ػسم ذَراًسى هَاز حـاٍی گزز ٍ غثار تِ زام  ،حیـي ضیززٍضی

 ّوِ رٍسُ پستاى گاٍ اسًظززاضتي تزن یا سذن وٌتزل ضَز ٍزرصَرت زاضتي تزن تا پواز ضس تاوتزیتیواری  ،زرهاى ضَز

 جسا وززى زام ّای پیز ٍتا ساتمِ تیواری تا تؼساز سلَلْایی سَهاتیه تاالی ّ 400شار یا زام ّایی وِ تِ 3تار زرهاى آًتی تیَتیىی زرطَل ضیززّی پاسد ًسازُ اًس.
 ّزگزم گزز ٍذان تا حسٍز  78هیلیَى ٍّزیه هگس زرضیزتا  2هیلیَى تاوتزی تِ آى اضافِ هی وٌس.تٌاتزایي هثارسُ تاهگس ٍحطزاتً ،گِ زاری ضیز زرظزف زرب زارٍصاف وززى آى تؼس اس ضیززٍضی،
الشاهی است.
 تؼس اسضیززٍضی ،زام ّا را تَسط ریرتي غذا زرآذَر حسالل تِ هست 1ساػت سزپا ًگِ زاضت. -تزرسی گشارش ضوارُ سلَلْای سَهاتیىی ّزگاٍّ ،ز 6هاُ یىثار جْت جساساسی گاٍّای آلَزُ.

 ّزگش ضیزتاسُ زٍضیسُ ضسُ را تا ضیزوٌِْ هرلَط ًىٌیس. استفازُ اسآب تْساضتی تزای ضستطَی ظزٍف ٍزستگاُ ضیززٍضیطعم هاي نامطلوب کننده کیفیت شیر

 طؼن اوسیس اسیَى  :تِ هشُ همَا ٍیا فلشات ضثاّت زارز ٍػلت آى لزارگزفتي ضیززرهؼزض فلشاتی چَىهس ٍ آّي ،سَء تغذیِ زام یا لزارگزفتي طَالًی هست زرهؼزض رٍضٌائی طثیؼی ٍیاًَرهصٌَػی
است .تٌاتزایي جْت جلَگیزی اس ایجاز ایي طؼن تایس ضیز هَجَز زرلَلِ ّای اًتمال ٍ ظزٍف
ًگْساری اس ًَرضسیس هحافظت ضَز ٍجٌس ظزٍف ًگْساری ضیز اس استیل تاضسّ .وچٌیي ػلَفِ تاسُ
ٍسثشوِ حاٍی ٍیتاهیي Eهی تاضس زرتِ تؼَیك اًساذتي ،طؼن اوسیساسیَى ضیزًیش هؤثزاست.
 طؼن ضَرضیز :ایي طؼن تیطتز زرضیزگاٍّایی وِ زراٍاذززٍراى ضیززّی ّستٌس ٍیاگاٍّایی وِزچارتیواری ٍرم پستاى هی تاضٌس زیسُ هی ضَز.
 طؼن آلَزگی ضیز  :ػسم تَْیِ وافی جایگاُ ،تیواری ویتَس ،ػسم ضستطَی پستاى زام لثل اسزٍضصاسػَاهل هسثة ایي طؼن زرضیز است.
 طؼن تزضیسگی ضیز :ایي طؼن تیطتز زرضیزگاٍّای ون تَلیس ٍگاٍّایی وِ زر اٍاذز ضیززّی ّستٌس ،هطاّسُ هی ضَز .اسزالیل زیگزایجاز ایي طؼن ،اًتمال ضیززرلَلِ ّای ضیة زارٍ ،جَزهٌافذ زرذطَط
اًتمال ٍواروززى پوپ ضیز تسٍى ٍجَز ضیز هی تاضس .ػلت تزضیسگی ضیز،ضىستِ ضسى چزتی ضیز
تَسط آًشین لیپاساست  .تىاى ذَرزى ضسیس ضیز تاػث تاثیز ایي آًشین ٍزرًتیجِ ایجاز ایي طؼن هی
ضَز .یىی اسرٍضْای جلَگیزی اسایجاز ایي طؼن ػسم اذتالط ضیزگزم ٍسززًٍگِ زاری آى زر زهای
پاییي تزاس 10زرجِ هی تاضس.
 طؼن اسیسی  :ضثیِ تِ طؼن ّستِ اًگَر است .حول ضیزتا ٍسایل وثیف ،آلَزُ ٍتاذیز زر ذٌه وززىآى تار هیىزٍتی ضیز راتاال تززُ ٍتاػث ایجازایي طؼن هی ضَز.
 طؼن ّای غذا :ػَاهل ایجازآى ػثارت است اس :تغییزات ًاگْاًی زر جیزُ غذایی ،تغذیِ زام تا ػلفْایّزس ،سیزٍ پیاسٍحطی ،ذَراًسى سیلَتِ زام لثل اس زٍضص ،جایگاُ آلَزُ ٍاستٌطاق تَّای هَجَز
زرجایگاُ
 ضیزتی هشُ :تِ ػلت واّص همسارچزتی ضیزایجاز هی ضَز  .اػوال هسیزیت صحیح تغذیِ هی تَاًساسایجاز چٌیي ضیزی جلَگیزی وٌس.زرًْایت ٍ ،ارز ضسى تصازفی زارٍ  ،سوَم ٍیا هَاز ضسػفًَی
وٌٌسُ تِ ضیزوِ تاػث ایجاز تغییزاتی زرطؼن ضیز هی گززز.
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