Téma: Hygiena a zdraví zvířat

Hygiena vemene
I minuta před doiením
Z průzkumů a auditů v desítkách našich stájíjednoznačně vy-

plynulo, že celý soubor pracovních úkonůtěsně před nasazením
dojicího stroje je do značnémíry nejednotný a také obecně, aŽ
na malé výjimky, špatný. Nejen Že se vynechávají některé rutiny,
ale jiné se stávají zcela nadbytečnými či dokonce zlozvyky, které
procesu dojení, resp. udrženídobréhozdraví mléčnéžlázy nepomáhají.
Proč dbát na hygienu vemene? Je vrchu struků i menšípočet mikroortomu tak proto, Že výrazným sníŽe- ganismů v mléce.
ním počtu mikroorganismů, které To je ten hlavní důvod, proč vytvá-

veme- řet optimální rutinu

Co chápat pod pojmem
hygiena Vemene, resp. struků?

a stupně znečištěnístruků
a vemene
Před vlastní očistou vemene a struků je potřeba se rozhodnout, jaký typ
hygieny Vemene bude pouŽit, a to

bakteriální stimulací, kterou kráva,
resp. Vemeno můŽe zvládnout,

a

in-

fekcí, které můŽe podlehnout. Proto lze jednoznačně konstatovat, Že
Úkony spojené s hygienou Vemene
či struků patří k těm nejdůleŽitějším,

resp. nejkritičtějšímkrokům při pracovní operaci dojení. DůkIadná očista
a dezinfekce struků redukují patoge-

bakterií např. rodu Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus aj. Proto
bude s niŽšímvýskytem intramamárních infekcí a bakterií Žijícíchna

po-

Vemena jsou hlavním zdrojem všech

neŽádoucích patogenních bakterií,
včetně E' coli, klebsiel a třeba i listerií aj.

zdravotního stavu

1) Posouzení

ná definice dobré a špatnéhygieny?
V literatuře se tím rozumí rozdíl mezi

pracovních

vý-

dojeného mléka.

Co to je dobrá hygiena? Jaká je obec-

úkonů,a to k zajištěníčistých a suskytu mastitid vznik|ých působenÍm chých vemen a struků. Znečištěná

přebývají na povrchu struků a

ne, 5e podstatně sniŽuje moŽnost

titid, a tím i se zvýšenou kvalitou na-

ny, které ke zdraví nepřispívají.

Jaký je cíl těchto činností?
Cílem je zahájenívlastního dojení, a to:

.

po

nezbytném odstřiku mléka

- nikoliv

s ohledem na stupeň znečištění.Platit by měla zásada individuálního roz-

hodování před stereotypní rutinou.
Přednost dáváme suché toaletě před
toaletou mokrou. 5oučástí přípravy
Vemene na dojení je také posouzení zdravotního stavu Vemene a struků. Dojič by si také měl všímat projevů chování krávy (přešlapování, ner_
vozity apod.), případně ošetřit drobná zranění krávy.

na podlahu nebo do ruky!

. nasazení násadců na dokonale

čis_

té, navíc suché a perfektně stimuIované struky'
Toto vše ovlivňuje celkovou dobu do-

jení, rychlost spouštění mléka, výskyt
mastitid, ale také kvaIitu mléka.
Jeden z autorů tohoto textu měl příleŽitost se prakticky seznámit s uŽí-

vanými zásadami Čirutinami dojení, resp. získávání mléka při práci vynikajících dojičů,a to na amerických
farmách s několikatisÍcovou koncentrací, s vysokou uŽitkovostí přesahující12 tisíc kg mléka' Lze se domnívat, Že níŽe uváděné zásady, rutiny či
postupy a doporučeníjsou jako obecná zkušenost přijatelné pro jakýkoliv chov dojnic v Českérepublice. Pokud si vedoucí pracovníci v našich stájích uvědomí, Že se oproti níŽe uvádě-

ným zásadám poněkud či podstatně
liší,potom zcela váŽně autoři doporučujízamyslet se nad doposud uŽíva-

nou praxí, s jejím následným přehodnocením a přikročením k respektování níŽe navrhovaných zásad.
Zcela určitě 5e potom bude dojit relativně rychleji, hygienicky a navíc s výrazně sníŽeným rizikem výskytu mas-
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Dúktadna prohtídka struků auemene mauýznam - detekce po-

ranění
2)

Perfektně osvětlené

vemeno ovlivňuje kvalitu mléka
Pouze períektní osvětlení Vemene
umoŽní dojiči posoudit rozsah znečištěnía celkového zdravotního staVu Vemene a struků. Na mnoha Íarmách je intenzita osvětlení dojicího
stání, resp. místa styku ruky dojiče
zcela nedostačující.V případě osvětlení pohybové chodby dojičůje situace obdobná! Chovatelům
s Vemenem

proto doporučujeme přes audit v do-

jírně vyhodnotit ambulantním

Iux-

metrem intenzltu osvětlení. Ta by
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Hygiene Solutions Expert
Velmi Účinný produkt
na namáčení se silným

antibakteriálním
dezinfekčním

komplexem LSA'
a kosmetickýrni

Účinky
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Kontrota čistotg hrotu struku
_ zde uý skg t hg p erkeratózg

Suchá toaleta struku

kosti ústístrukového kanálku'
Z toho vyplývá, Že konce struků
jsou tou nejdůleŽitějšíplochou
k očištěnía dezinÍekci. Tato oblast je zároveň velice citlivá na
stimulaci. lpře5 tento poznatek
se na těch pár centimetrů čtve-

menem dosahovat min. 400 luxů,
v místě pracovní chodby min' 200

Utěrka musí být Vlhká po namočení do dezinfekčního roztoku a následně dobře vyŽdímaná. Mokrá

luxů.

toaleta (sprchovánÍ) by měla být

odstřikům mléka
do utěrky nebo do ruky
nebo dokonce na podlahu!
I s touto zcela nevhodnou prakti-

aŽ na výjimky totáIně znečištěné-

ho vemene zcela vyloučena, protoŽe jakékoliV sprchování struků

kou se autoři bohuŽel běŽně setká-

jem následných mastitid a podstat-

Kontrola hrotu struků nám dává

vají. 5triktní zákaz odstřiku mléka
na podlahu či do ruky dojiče čar
to vede k tomu, Že první odstřiky
jsou uskutečňovány do čistéutěrky' To je zcela nevhodné vzhledem
k vysokému riziku dalšíkontami-

ného nárůstu počtu mikroorganis-

také cenné informace o výskytu

mů v mléku.

hyperkeratóz, které souvisí mimo
jiné i s nastavením podtlaku doji-

měla v místě styku ruky dojiče s ve-

3) NE

nace ostatních čtvrtívemene. Zása-

da je, Že k odstřÍknutí mléka slou-

Ží k tomu určenédetekčnínádoby

- pánvičky, hrníčkya nádobky.

a Vemene je tím největším zdro-

5) Přednostně

HMVIR FILM PLUS

lD( HYPRET)

rečníchvelice často zapomíná!

ošetřit

pouze struky
Dojičům se nedoporučuje vysušovat a očišťovatcelé vemeno, ale
pouze struky a jejich sousední partie. Proč? ProtoŽe je tento způsob

neefektivní. Nejen Že se znečistí celá utěrka, ale zvýšila by se tÍm

cího zařízení.

Připravit si mokrou
toaletu s dezinfekcí
7)

Je nutné si připravit vhodnou nádobu s vlaŽnou aŽ teplou vodou
na omytí či dokonalé vytření zce-

"-?

l__,r-

la znečištěnýchstruků a Vemen.

'
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PREVENCE infekcí. obsahuje velmi silný
účinnýdezinfekčníkomplex: LSA'

LSA' komplex je účinnýza 30 sekund na

odstřikg mtéka na

p

anuičku

4) Dokonale očistit vemeno,
resp. struky
Po dobu 10 až20 sekund je nutné
vlhkou, ale nikoliv mokrou (nejlény struky po celé jejich délce, včet-

6)

ně sousedních partií Vemene. Tím
se podpoří sekrece oxytocinu a ná-

Z mikrobiologických analýz

utěrkou je bohuŽel poněkud málo.

www.agroweb.cz

Zde je nutný přídavek dezinfekčního prostředku (a to zvláště pokud si nejsme jisti, zda tato voda
není s určitostípitná). Samozřejmě, Že účinekteplé vody k omytí
povrchu struků a Vemene je pod-

Ústí strukového kanálku, a to smě-

rem nahoru aŽ k základně struku.

Pouhé vysušenístruků suchou

Vo

i moŽnost kontaminace jednotlivých struků' Proto zlaté pravidlo
zní: utírat jednotlivé struky, zvláště

pe teplou) utěrkou očistit Všech-

sledná ejekce mléka.

du s de ziýekčnímr o zto ke m
je nutné průběžně ugměňouat

Utírat strulq larrcí utěrkg směrem ke strukouý m zdkladndm

Nezapomínat na konce struků,
resp. ústi strukového kanálku

statně většíneŽ u vody studené.
V USA se zvláště v jiŽních státech

vy-

plývá, Že největší počet mikroorganismů se soustřed'uje na samých koncích struků, a to v blÍz-

velice často při této rutině uŽívá

I

tzv. predipping spojený

s

dezinfek-

cí či různénapěňovače struků.

bakterie způsobujíci MAsTlTlDU' na kvasinky
Candida albicans (EN 1657), na ortopoxvírus
způsobujícíkravské neštovice (NFT 72-1 B0).
HM VlR FlLM PLUS má výborné kosmetické
účinkyvčetně Aloe Vera, která je známá
pro své hojícívlastnosti.

VonísvěŽe po mátě peprné a má zelené
zbarvení, které zlepšuje značenína strucích
umožňujícípohodlné pouŽití.

@

www.hypred.com
Kontakt:
Blanka Ptáčková: +420 777 041 031
lng' Miroslav Němec: +420739 0'l3 650
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Také v průběhu vlastního dojení je
bezpodmínečně nutné eliminovat sebemenší znečištěnídojicího zařízenÍ
po předchozí krávě. Naštěstínovější
typy dojicích zařízení mají funkcÍ průběŽného čištěnía proplachu, coŽ sniŽuje riziko přenosu, resp. působení

očištbvatsilně znečištěná vemena, resp. struky
8) Pozorně

Zde by měla platit zásada očisty dvě-

ma utěrkami. Jedna na struky a na
okolí struků, případně vemene a druhá k osušení především konečkůstruků. Zcela určitě by pouŽití jediné
utěrky bylo velice rizikové!

Po očištěníse jiŽ struku zósadně

Papíroua utěrka někdg spíše přL
pomíndsmirkouý papír

ním strukových násadců, protoŽe by
bylo nasnadě, Že předtím odstraněné
patogeny znovu,,zasejeme".

utěrek podstatně výhodnější. VŽdyt
Životnost tohoto materiálu můŽe být

nedotýkat

11)

Nešetřit na utěrkách

i mnohaměsíční!

13) ManipuIovat jen s čistou utěr-

kou

opatrné osušo-

Chovate| musí vyloučit Úspornou či
šetřílkovskou rutinu jediné utěrky na
celé stádo (coŽ bylo autory také zaznamenáno), ale také rutinu jedné
utěrky pro dvě krávy. KaŽdý čistý roh
utěrky můžeslouŽit pro očistu jedno-

vání s vyloučením výskytu i těch sebe-

ho struku. obdobně nelze vystačit na

Dojič musí být při manipulaci s utěrkou nanejvýše opatrný. Jakýkoliv styk
utěrky se srstí na končetinách, v okolí základny Vemene, ocasu či jiného
znečištěnéhopovrchu je obrovským
rizikem pro přenos patogenů do stru-

menších částic vody a dezinfekčního

celou dobu dojenÍ s jedním vědrem

kuakmléčnéŽláze'

roztoku. TÍm se zabrání kondenzaci
vodních částic ve formě kapének do
mléka. Je nutné zdůraznit, Že chybné nasazení strukové návlečky na neosušený struk způsobuje i neŽádoucí
vertikální pohyb návlečky s eventuálním přisáváním vzduchu, které můŽe
zpětně způsobovat přenos zánětů.

vlažnévody i s eventuální dezinfekcí!
To by bylo opravdu málo.

očista cetého pourchu uemene j e
zcela zbg te čna. Ro zho duj íc í j s o u
strukg a j ej ích zdktadna
9) Dokonale

osušit struky

Zásadou by mělo

b17t

#n",

7ávěr
mí důleŽitost perfektního a důsledného vykonávání všech předchozích rutin či Úkonů, potom lze
očekávat i výrazné pozitivní změ-

12) VoIit bavlněné, nebo papírové utěrky?
Ze zkušeností autorů i předních světových producentů mléka se dá vyvodit poznatek, Že textilní, a to nejlé-

I s eb

e

zdroj

e

mé ně zne čištěna
m p ře no su p ato g

utěrka j e

enú

14) Pozor na čistotu dojicího zařízení
K hygieně dojení patří i hygiena dojicího zařízení. V době hygienické přípravy Vemene se musí přísně dbát na
to, aby dojicí stroje byly mimo dosah
jakékoliv znečištěnéplochy. (Pozor!)

pe bavlněné utěrky očistístruky a vemeno dokonaleji, lépe je vysuší a také

10) Po očistě vemene, řesp.

struků vyIoučit dalšístyk ruky
dojiče se struky
Po předchozích vykonaných úkonech
by se měl vyloučit dalšístyk ruky dojiče s povrchem struku a vemene. Struky jsou nyní čisté,suché a připravené

je vhodně stimuIují oproti celé řadě
u nás nabízených typů papírových
utěrek. Samozřejmě, Že to je jen za

svědčeni o tom, Že textil je při sou-

dotýkat struků před vlastním nasaze-

časných cenových relacích papírových

ny ve zdravotním stavu mléčnéŽlázy, ale i v kvalitě nadojeného mléka. Je moŽno předpokládat, Že se
ozvou zastánci jiných rutin či postupů. Výše uvedené zásady či rutiny
si zasluhují diskusi, protoŽe exístují i jiné názory na pouŽívání speciálních dezinfekčníchprostředků i ma-

teriálů utěrek, ba dokonce i oka-

mŽiku odstřiků mléka. Je to zcela
přirozené a téma je hodno výměny názorů. Předcházející text však
pouze shrnul k Úvaze zkušenosti
chovatelů dojnic z těch nejproduk-

tivnějších stád ve

světě.

;ií

Autor fotografiÍ Stanislav Staněk

předpokladu, Že následuje jejich perfektní ,,horké'' vyprání s následnou
dezinÍekcípřed vlastním dojením.
A co se týče nákladů? Autoři jsou pře-

k ejekci, resp. dojení. Zásadně se ne-

EřIEíU rzl'o''''

Sprduně nasazené ahtauně perJektně osuícené strukoué ndsad.rZ
ú, p ře dcho zí př íprau u

Pokud si chovatelé a dojiči uvědo-

whče né j edno razou é utěrkg

Strukoué nasadce se nasaz4jína
dokonale suché strukg

lidského Íaktoru'
15) A co následuje?
V tomto okamŽiku nečekat a zahájit
naplnění 15. zásady, kterou je správné nasazení strukových násadců na
dobře osvětlené vemeno krávy.

Doc' lng' oldřich Doležal DrSc',
tech no I og -s peci al i sta,
www. d o I ezal-tech
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Ing. Stanislav Staněk, DiS.,

Proptach mezi dojeními
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