
راهكارهاي كاهش 
بارميكروبي شير و كنترل 
ورم پستان در گاوداريها

حوزه ترویج و نظام بهره برداری یزد

نشريه شماره102



� راهكارهاي كاهش بار ميكروبي شير و كنترل ورم پستان در گاوداريها

مشخصات نشريه:

راهكارهاي كاهش بار ميكروبي شير و كنترل ورم پستان در گاوداريها

تهیه و تنظیم:مهدي شكوهمند
كارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

ويراستارعلمي: دكتر محمدعلي امامي میبدي

ويراستار: مرضيه آنتيك
صفحه آرايي: دفتر طراحي يزد 110

تايپ: محمد جواد حجازي
نوبت چاپ: اول

سال چاپ: 1386
شمارگان: 1000 نسخه

قيمت: رايگان

ناشر: حوزه ترويج و نظام بهره برداري يزد
شماره اسناد و مدارك علمي: 81/ي/86



راهكارهاي كاهش بار ميكروبي شير و كنترل ورم پستان در گاوداريها�

فهرست مطالب

4 مقدمه        
5 بهداشت شیر       
5 1- بهداشت جايگاه دام      
6 ٭ ضوابط بهداشتي جايگاه نگهداري دام    
6 ٭ نكات مديريتي      
8 2- ضوابط بهداشتي شیر دوشي     

12 3- ضوابط بهداشتي و فني ساختمان و تاسیسات شیردوشي  
13 4- ضوابط شستشو و ضد عفوني دستگاههاي شیردوش  
14 5- بهداشت ظروف انتقال شیر     
14 امتیاز بهداشتي پستان      
15 سردكردن شیر       
15 چرا بايد شیر را سرد نمود     
16 بیمارهايي كه از طريق شیر دام آلوده به انسان منتقل مي  شود   
16 عوامل بیماري زايي كه از طريق انسان و محیط به شیر وارد مي  شود  
17 بیماري ورم پستان      
17 1- شیوع ورم پستان      
18 2- عوامل ايجاد كننده ورم پستان     
18 3- تشخیص ورم پستان با استفاده از استريپ كاپ   
18 4- خسارات ناشي از ورم پستان     
19 5- پیشگیري ورم پستان درگاو     
19 6- نكات بهداشتي مهم براي جلوگیري از ابتالء ورم پستان  
20 ٭ ضد عفوني خرچنگي هاي دستگاه شیردوشي    
21 ٭ ضدعفوني سرپستانها      
21 ٭ شستشوي سالن شیردوشي     
21 ٭ تغذيه دام خارج از شیردوشي     
21 7- ازبین بردن كامل عوامل بیماريزا    
22 8- اقدامات مهم و الزم براي دفع آلودگي    
22 نتايج حاصل از پیشگیري و اقدامات بهداشتي براي كاهش بارمیكروبي 



� راهكارهاي كاهش بار ميكروبي شير و كنترل ورم پستان در گاوداريها

مقدمه
دارا  را  كننده  مصرف  در  بيماري  ايجاد  پتانسيل  انسان  مصرفي  غذاهاي  تمام 
مي باشند و شير نيز از اين اصل مستثني نيست عوامل بيماريزا از طريق شير به انسان 
زيادي  بسيار  قدمت  از  انسان  در  آن  مصرف  و  گاو  از  شير  توليد  مي شوند.  منتقل 
برخوردار است. در گذشته ها محصول شير به صورت گرم و بالفاصله بعد از دوشش 
به محصوالت قابل مصرف تبديل و مورد استفاده قرار مي  گرفت. اما امروزه صنعت 
فرآوري شير بسيار پيچيده و عظيم شده است. يك گله گاو شيري ممكن است از چند 
راس تا هزاران راس گاو داشته باشد. شير توليدي نيز ممكن است براي يك يا دو 
روز در گاوداري ذخيره و بعد به فواصل گوناگون جهت تبديل به شير پاستوريزه، پنير، 
ماست، خامه و... منتقل شود. محصوالت توليد شده نيز ممكن است براي چند روز و 
يا حتي چند ماه مورد مصرف قرارنگيرند و در انبارها و مغازه ها باقي بماند. بنابراين 
اين فرآورده بسيار اهميت دارد. شير خروجي  توليد  براي  بهداشتي  رعايت موازين 
از واحد گاوداري بايد داراي كمترين بار ميكروبي و باقيمانده سموم و داروها باشد. 
بسيار  نقش  مي تواند  شير  ذخيره  و  نگهداري  روش  آن  متعاقب  و  شيردوشي  روش 
از  شير  آلودگي  باشد. همچنين  داشته  بيماريزا  عوامل  اين  به  شير  آلودگي  در  مهمي 
طريق باقيمانده داروهاي دامي، حشره كش ها و ديگر عوامل شيميايي صورت مي گيرد. 
بنابراين رعايت اصول و موازين بهداشتي در طي مراحل توليد و فرآوري شير مي تواند 
ضامن كيفيت اين محصول و سالمت جامعه باشد. هدف اصلي از تهيه اين مجموعه 
ترويجي، آموزش و يا به عبارت بهتر يادآوري اصول مهم بهداشت در توليد اين ماده 
غذايي ارزشمند مي  باشد. در جوامع مختلف شير سهم بزرگي از سبد غذايي خانوار را 
به خود اختصاص داده است بنابراين سالمت اين محصول بايد در درجه اول اهميت 
قرارگيرد. اين اهميت به ويژه زماني بيشتر مي  شود كه بدانيم قسمت اعظم شير توليدي 
نيز به مصرف كودكان و نونهاالن زندگي مي رسد و اين خود توجه والدين به اطمينان 

از سالمت شير را دوچندان مي كند.
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بهداشت شير
گونه  هر  فاقد  و  بهداشتي  دارد  قرار  دام سالم  پستان  داخل  در  كه  زماني  تا  شير 
آلودگي مي باشد. به طور كلي آلودگي ها در حين و بعد از دوشش،  وارد شير مي شود. 
دامداران عزيز بايد توجه داشته باشند كه رعايت بهداشت در دامداري مربوط به كليه 
قسمت هاي واحد اعم از محيط نگهداري دام، كارگران، سالن شيردوشي، وسايل و 
ارتباط  در  فرآوري  واحدهاي  به  تحويل  تا  شير خام  با  كه  است  بخش هايي  تمامي 
هستند و نبايد مثال به سالن شيردوشي توجه شده و بهداشت ساير قسمت ها را رعايت 
نكرد و يا كمتر مورد توجه قرار داد. چون به هر حال كليه اين قسمت ها به نوعي با 
هم در ارتباط بوده و توجه خاص خود را مي طلبد. در قسمت هاي بعدي در مورد 
نكات بهداشتي الزم در هريك از قسمت هاي مربوطه كه رعايت آنها براي توليد شير 

با كيفيت و بهداشتي، ضروري است بحث خواهند شد.

1- بهداشت جايگاه دام
شير ممكن است در مراحل مختلف توليد از جمله جايگاه نگهداري دام، آلوده به 
ميكروارگانيسم هاي بيماريزا شود. بهداشت دام در اين قسمت مربوط به جايگاه دام 
مي  شود. جايگاه دام شيري بايد تميز، داراي هواي كافي، تازه و مطبوع و نور كافي و 
آفتابگير باشد. اصطبل باز و نيمه بسته از نظر تهويه و نور نبايد مشكلي داشته باشند. 
كف جايگاه بايد رطوبت را به خوبي جذب كند تا مرطوب و نمناك نماند تا بدن دام 
بخصوص پستان و اطراف آن به كود و فضوالت آلوده نگردد. جمع آوري دائم كود 
و فضوالت جايگاه مهمترين عامل كاهش آلودگي و نفوذ عوامل بيماري زا به بدن دام 
است. درجه حرارت اصطبل بايستي بين 5 تا 15درجه سانتيگراد باشد. اين مناسبترين 
درجه حرارت است. البته گاو درجه حرارت 25 درجه سانتيگراد زير صفر تا 35 درجه 
سانتيگراد باالي صفر را تحمل مي كند. اما صرف انرژي براي گرم كردن بدن در سرما 
و تحمل گرما در درجه حرارت باال منجر به كاهش شير مي  شود. از موارد مهم، خيس 
شدن بدن دام در زماني است كه در معرض بارندگي يا رطوبت محيط قرارگيرد. اين 
خود باعث كاهش درجه حرارت بدن بخصوص در مقابل باد و كوران است. اگر بدن 
دام خيس باشد در مقابل وزش باد، درجه حرارت بدن شديدا كاهش يافته و سبب 
سرما خوردگي دام مي  شود. از طرف ديگر خيس بودن بدن دام در زمان دوشش از 
تامين  لذا  به داخل شير خواهد شد.  آلودگي  انتقال  باعث  طريق ريزش قطرات آب 
سرپوش مناسب و جايگاه خشك داراي تهويه مناسب مي تواند هم از سرما خوردگي 
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جلوگيري كند و هم محصول توليدي حيوان)شير( آلودگي كمتري داشته باشد.

٭ ضوابط بهداشتي جايگاه نگهداري دام
1ـ ورودي واحد دامداري بايد داراي حوضچه ضد عفوني مناسبي باشد تا ماشين آالت 
اين  باشند. در داخل  آن  از داخل  به عبور  كننده مجبور  بازديد  افراد  پرسنل و  و حتي 

حوضچه مي توان از محلول آب آهك استفاده نمود.
2ـ جايگاه نگهداري دام بايد داراي نورو تهويه مناسب بوده و تراكم دام متناسب با 

ظرفيت جايگاه باشد.
3- كف اصطبل بايد داراي پوشش سخت و صاف و غيرلغزنده بوده و داراي كانال 

فاضالب با شيب مناسب باشد.
4- كف و ديواره ها بايد كاماًل قابل شستشو و ضد عفوني شدن باشد.

5- انبار علوفه و كنسانتره بايد از محل نگهداري دام جدا باشد.
6- كف و ديواره  هاي آبشخورها از كاشي سفيد بوده و بطور مرتب تميز و ضدعفوني شوند.

گاو در  تا  داد  قرار  را  آبشخورهايي  از شيردوشي  گاو  7- مي توان در مسير خروج 
صورت تمايل آب بنوشد. بعد از شيردوشي با توجه به خروج مقدار زيادي مايعات از 

بدن، دام به شدت تشنه شده و نياز شديد به نوشيدن آب دارد.

مديريتي ٭ نكات 
- دام هاي بيمار بايد از گله جدا و در مكان ديگري تا بهبود كامل نگهداري شوند.

بقاياي مواد خوراكي، آشغال و وسايل در محوطه گاوداري جلوگيري  - از ريختن 
بعمل آيد.

- جهت جلوگيري از آلودگي پستان دام به عوامل خارجي فضوالت جايگاه و محوطه 
سالن  با  را  فاصله  نزديكترين  دام  انتظار  محوطه  شود.  خارج  مرتب  طور  به  دام  انتظار 

شيردوشي دارد و رعايت نكات بهداشتي در آن از اهميت زيادي برخوردار است.
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- جهت جلوگيري از آلودگي پستان دام به عوامل خارجي و فضوالت بايد مديريت 
صحيحي را در جايگاه نگهداري دام اعمال نمود.

محیط باتالقي ايجاد شده و آلودگي شديد پستان و بدن دام

آلودگي پستان دام ناشي از كف جايگاه

- بعد از خارج كردن هر بار كود و فضوالت كف جايگاه ها، ديواره ها و كف شعله 
افكني شده و آهك خشك روي كف پاشيده شود. همچنين مي توان روي ديوارها شير آهك 

ريخت اين كار عالوه بر ضد عفوني كردن، باعث زيبايي ديواره ها نيز مي  شود.
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دام  خوابيدن  از  كار  اين  نمود  آن ها  تغذيه  به  اقدام  بايد  دام ها  دوشش  از  بعد   -
سر  اسفنگترهاي  دوشش،  از  بعد  مدتي  مي كند.  جلوگيري  شيردوشي  از  بعد  بالفاصله 
پستانك هنوز باز بوده و درصورت خوابيدن گاو، مي تواند آلودگي  هاي كف جايگاه را به 

راحتي به داخل پستان منتقل كند.

2- ضوابط بهداشتي شير دوشي
در اين قسمت هدف آشنايي با ضوابط و روشهاي صحيح دوشش شير از نقطه نظر 

بهداشتي است.
الف- مراحل مقدماتي دوشش

1- آماده كردن دام و انتقال آنها به جايگاه انتظار و سالن شيردوشي.
2- كنترل پستان از لحاظ سالمتي و ورم پستان.

3- ترتيب دوشش ابتدا بايد تليسه هاي تازه زا، سپس گاوهاي تازه زا و در مرحله بعد 
گاوهاي پرشير و در نهايت دام هاي بيمار و داراي ورم پستان دوشيده شوند.

4- شستشو و تميز كردن پستان دام با آب نسبتًا گرم حدود 40 درجه سانتيگراد، با ماده 
ضدعفوني كننده رقيق )مخصوص شستشوي پستان( به نحوي كه ضمن پاك كردن مواد 
خارجي و چربيهاي اطراف پستان دام، صدمه اي به اعضاء پوست پستان وارد ننمايد. 
براي شستشوي پستان قبل از دوشش فقط كافي است سرپستانك ها و سه الي پنج سانتي 

متر باالي آن را با آب ولرم شستشو نماييم.

شتشوي پستان و خشك كردن آن بادستمال كاغذي يكبار مصرف
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5- خشك كردن پستان پس ازشستشو و تميز كردن با حوله يا دستمال كاغذي بهتر 
است جهت خشك كردن پستان قبل از شروع دوشش از دستمال هاي يكبارمصرف كه 
مخصوص اين عمل در بازار وجود دارد استفاده گردد. زيرا استفاده از اين دستمال ها 

مزاياي زيادي دارد از آن جمله:
- مانع از شيوع بيماري ورم پستان مي  شود.

- مانع از انتقال بيماري از يك گاو به گاو ديگر مي  گردد.
- باعث كاهش بار ميكروبي شير شده و افزايش طول عمر نگهداري شير را تضمين مي كند.

تنها  بايد  براي خشك كردن پستان دام  نكته مهم: دستمال كاغذيهاي مورد استفاده 
براي يك گاو و بعد از استفاده، در داخل يك نايلون مناسب قرار گيرد و پس از اتمام 

شيردوشي به مكان دوري منتقل شود. از ريختن دستمالها در اتاق انبار خوداري شود.
يادآوري: شستشو وضد عفوني پستان بايد در زمان كوتاه انجام گيرد. تميزنگهداشتن 

بستر دام شيري بهترين راه كاهش زمان شستشوي پستان مي  باشد.
6- ضد عفوني كردن سرپستانك ها و غوطه ور كردن آنها حداقل به مدت 30 ثانيه در 

ماده ضدعفوني مناسب مانند تركيبات يددار.
بر روي  يا  به داخل يك ظرف صاف  پستان  از  اوليه شير  7- خارج كردن قطرات 
صفحه مشبك و يا صفحه سياه به منظور كنترل آلودگي مقدماتي پستان ها و وجود موادي 

از قبيل خون، رنگ غيرعادي و لخته در شير حيوان انجام شود.

آزمون ورم پستان
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يادآوري: دوشش اوليه چند قطره شير به صورت دستي موجب حصول اطمينان از 
باز كردن منافذ پستان و خروج شير اوليه است كه شايد حاوي مقدار زيادي باكتري باشد 

بنابراين از ريختن اين شير آزمايشي بر روي زمين شيردوشي بايد اجتناب شود.
يادآوري: از هرگونه تغذيه دام در حين شيردوشي به منظور جلوگيري از ايجاد گردو 

خاك بايد خودداري نمود.
از  شيردوشي  سيستم  كنترل   -8

لحاظ فشار و مكش
ميزان  دوشش  حين  در  و  قبل  بايد 
مكش و فشار دستگاه را مورد بررسي 

قرار داد.

كنترل سیستم شیردوشي

بعداز  بالفاصله  گاو:  پستان  به  ممكن  زمان  كوتاهترين  در  خرچنگي ها  اتصال   -9
به  خرچنگي ها  كليه  بايد  پستان  شستشوي 
بايد  شود.  آغاز  دوشش  تا  متصل  سرپستانكها 
و  صحيح  بصورت  خرچنگي ها  تا  نمود  دقت 
مرتب و بدون پيچ خوردگي به پستان دام متصل 
شده باشد. همچنين الستيك داخلي آنها بايد به 
سالم  از  تا  گيرد  قرار  بررسي  مورد  مرتب  طور 
الستيك هاي  شود.  حاصل  اطمينان  آنها  بودن 
فاسد و معيوب باعث انتقال آلودگي از بدن دام 
بار ميكروبي آن  افزايش  توليدي و  بداخل شير 

خواهد شد.

اتصال صحیح خرچنگي ها به پستان دام
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10- بالفاصله بعد از اتمام دوشش بايد اقدام به جدا كردن خرچنگي ها از پستان شود 
تا مشكلي براي بافت پستان دام بوجود نيايد.

11- بعد از اتمام دوشش هر گاو و قبل از اتصال خرچنگي ها به گاو بعدي اقدام به 
شستشوي خرچنگي ها در محلول ضدعفوني و سپس با آب خالص شستشو نمود.

12- بعد از جدا كردن خرچنگي ها از پستان گاو، اقدام به ضد عفوني كردن سرپستانك ها 
نمود. انجام اين كار با توجه به اينكه مجراي خروج شير مدتي پس از اتمام دوشش هنوز 
باز است و مي تواند باعث انتقال آلودگي به داخل پستان شود بسيار ضروري مي  باشد. 

مي توان از اسپري و يا غوطه ور كردن كارتيه ها در داخل ماده ضد عفوني استفاده كرد.

اصل تصاوير الزم است

ضدعفوني كردن كارتیه ها پس از دوشش

شيردوش كارگران  بهداشتي  ٭ ضوابط 
به  ابتالء  از هرگونه  كوتاه و عاري  ناخن  داراي  بايد سالم و  1- شخص شيردوش 

بيماريهاي عفوني مزمن و مشترك بين انسان و دام باشد.
2- شخص شيردوش در زمان شير دوشي بايد لباس كار مناسب شامل روپوش، كاله، 

دستكش و چكمه را بپوشد.
3- از ورود افراد متفرقه به سالن شيردوشي بايد ممانعت بعمل آيد.

بخش  براي  جداگانه اي  پرسنل  از  بايد  حتي االمكان  داري  گاو  واحدهاي  در   -4
جلوگيري  گاوداري  ديگر  قسمت هاي  به  افراد  اين  ورود  واز  نمود  استفاده  شيردوشي 

كرد.
5- شخص شيردوش بايد آرام و پر حوصله باشد و از ابراز عصبانيت خود بر روي گاو 
خودداري كند. شيردوشي گاوها مرحله بسيار حساس بوده و درصورت بدرفتاري با گاو به 

سرعت روي سيستم هورموني آن تاثير گذاشته و صدمات زيادي را به بار مي آورد.
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3- ضوابط بهداشتي و فني ساختمان و تاسيسات شيردوشي
1- سالن شيردوشي بايد در مكاني احداث گردد كه خطر آلودگي شيرخام به حداقل 

برسد.
2- ابعاد سالن شيردوشي بايد متناسب با ظرفيت تعداد دام كه در هر وعده دوشيده 

مي شوند بوده و دام بتواند به راحتي رفت و آمد نمايد.
3- ديوارها بايد سطحي صيقلي و صاف داشته و قابل تميز كردن و غير قابل نفوذ بوده 
و داراي رنگ روشن باشد. سالن شيردوشي بايد داراي تهويه مطلوب بوده و درصورت 
استفاده از پنجره ها به اين منظور، پنجره ها بايد مجهز به توري براي جلوگيري از ورود 

حشرات باشند.
4- كف سالن نيز قابل شستشو و ضد عفوني بوده و داراي كانال فاضالب با شيب 

مناسب باشند
5- چاله شيردوشي بايد داراي طول و عرض و ارتفاع مناسب بوده و فاضالب آن 
به قسمي باشد كه شستشوي سالن به سهولت انجام گرفته و به هيچ وجه آب در محل 

جمع نگردد. 
6- سالن شيردوشي بايد داراي آب گرم و سرد كافي قابل شرب و تصفيه شده جهت 

شستشوي مرتب وسائل شيردوشي و حمل شير و همچنين شستشوي پستان دام باشد.
7- موتور دستگاه دوشنده بايد در اتاق مخصوص كه دور از سالن شيردوشي بوده 
نصب و مجهز به سيستم صداگير باشد كه صداي آن دام را در موقع دوشش ناراحت 

ننمايد.
8- سالن شيردوشي بايد مجهز به فضايي جهت توقف دام بوده تا در هنگام دوشش، 

دام بدون حركت در اين اتاقك ها قرار بگيرد.
مواد شيميايي  به  مقاوم  مناسب مفروش شده، غيرلغزنده و  با پوشش  بايد  9- كف 

باشد.
10- ورودي و خروجي هاي سالن شيردوشي بايد به گونه اي ساخته شوند كه فقط 
يك دام شيري هم زمان قادر به عبور از آنها باشد و از هرگونه انقطاعي در حركت دام 

ممانعت بعمل آيد.
11- تعبيه حمام ُسم در خروجي سالن شيردوشي، به طوري كه دام مجبور به عبور از 
آن باشد. در اين قسمت مي توان از كات كبود) به ميزان 10-5 درصد( جهت جلوگيري 
از پوسيدگي ُسم استفاده نمود. درصورتي كه امكان تعبيه اين بخش وجود نداشته باشد 
مي توان از ابر آغشته به ماده ضد عفوني براي اين منظور استفاده نمود. در شرايط عادي 

2-1 بار حمام سم در هفته كافي مي  باشد.
و  شستشو  قابليت  و  شده  سنگفرش  بايد  شيردوشي  سالن  ورودي هاي  كليه   -12
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ضد عفوني را داشته و آب رو آن به طرف سيستم دفع فاضالب باشد.
13- دستگاه شيردوشي بايد مرتبًا مورد بازرسي قرارگيرد.

14- حداقل يك بار در سال كل تأسيسات شيردوشي به وسيله يك فرد متخصص 
كنترل و بازرسي شود و گزارش آن به منظور رفع نواقص به دامدار ارائه گردد.

15- به منظور جلوگيري از انتقال عفونت بين پستانهاي يك گاو بايد با قطع مكش 
قبل از خارج سازي خوشه شيردوشي، از جريان معكوس شير به داخل خوشه شيردوشي 

ممانعت كرد.
16- شير توليدي پس از دوشش بايستي از صافي عبور داده شود تا ذرات خارجي 

موجود در شير گرفته شود و بالفاصله وارد شيرسردكن شود.
و  شستشو  بايستي  شيردوشي  دستگاه هاي  و  سالن  شيردوشي،  انجام  از  پس   -17

ضدعفوني گردد.
18- گاوهاي وارد شده به شيردوشي نبايد زياد معطل شوند. اين كار عالوه بر تاثير 

سوء روي گاو باعث آلودگي بيشتر محيط به دليل مدفوع گاو مي  شود.
يادآوري: شير گاوهايي كه تحت درمان با آنتي بيوتيك يا مواد هورموني و يا دارويي 
ديگر قرار گرفته اند تا زمان دفع باقيمانده دارو )براساس كارخانه سازنده( قابل مصرف 

نمي باشد و نبايد با شير ساير دامها مخلوط گردد.

4- ضوابط شستشو و ضد عفوني دستگاههاي شيردوش
شستشوي دستگاه هاي شيردوش ممكن است با دست يا با سيستم انجام گيرد كه در 

هر حال بايد نكات ذيل رعايت گردد.
1- قسمت هايي كه امكان بازكردن آنها وجود دارد مثل خرچنگي، پستانك ها و غالف 
پستانك بايد پس از آخرين دوشش باز كرده و قطعه قطعه شستشو شوند. سيستم شيردوش 

بايد داراي كمترين اتصاالت بوده و سطح تماس صاف و همواري داشته باشد.
2- در آب مورد مصرف براي شستشوي دستگاه هاي شيردوشي نبايد به هيچ وجه از 

مواد كف كننده استفاده شود.
3- مواد شستشو و ضد عفوني كننده بايد در دمايي كه شركت توليدي توصيه نموده 

استفاده شود.
4- شستشو داراي چند مرحله پيوسته بوده كه مي بايستي توسط شخص شيردوش 

رعايت گردد.
در ابتدا خط مسير دوشش و عبور شير با آب سرد براي مدت چند دقيقه، سپس با 
آب گرم و بعد با محلولهاي شيميايي مخصوص شستشوي دستگاه، مخلوط با ضدعفوني 
كننده و يا بطور جداگانه شستشو و ضد عفوني گردند. و در مرحله آخر با آ ب تميز و سالم 

و سرد، آثار و بقاياي مواد شستشو و ضد عفوني كننده از مسير خارج شود.
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5- بالفاصله پس از هر وعده شير دوشي عمل شستشو و ضد عفوني دستگاه انجام 
شود.

يادآوري: آب مورد مصرف شستشوي دستگاه هاي مورد استفاده دامداري بايد آب 
نتوان حداكثر  باشد همچنين چنانچه شير توليدي را  قابل آشاميدن و مطابق استاندارد 
بايد هر چه  نمود  منتقل  كارخانجات  يا  و  آوري  مراكز جمع  به  ظرف مدت 2 ساعت 
سريعتر شير را جهت سردكردن به اتاق نگهداري شير انتقال داد و در شير سردكن هاي 

ويژه تا 4 درجه سانتيگراد خنك و نگهداري نمود.
يادآوري: از يخ زدن شير تحت هر عنواني خودداري گردد.

5- بهداشت ظروف انتقال شير
1- كليه لوازم انتقال شير بايد ترجيحًا استيل زنگ نزن، قابل شستشو و ضد عفوني 

باشند.
2- قبل از بارگيري و بعد از تخليه شير، سريعا اقدام به شستشو و ضدعفوني تانكر 

حمل شير نمود.
انتقال شير به كارخانه در ساعات سرد روز انجام شود. نبايد در مسير انتقال شير به 
كارخانه توقفي صورت گيرد. بلكه در كوتاهترين زمان ممكن شير به كارخانه منتقل شود 
وقتي شير به كارخانجات صنايع لبني منتقل مي  شود نبايد دماي آ ن بيش از 10 درجه 

سانتيگراد باشد.

امتياز بهداشتي پستان
تميز نگه داشتن گاو از مهم ترين ابزار كنترل بيماريهاي پستان و همچنين بهداشت شير 

مي  باشد كه در مورد كليه گاوها اعم از تليسه ها، گاوهاي خشك و شيرده صادق است.

امتیاز دام بر اساس سطح آلودگي پستان و پاهاي آن
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امتياز بهداشتي گاوها در مقياس 1 تا 5 در مورد پستان ) شامل قسمت جلو و عقب 
پستان، سطح پستان و سرپستانك ها(و قسمت هاي پايين پاهاي عقب )از قسمت زانو به 
پايين( را شامل مي  شود. در شكل ويژگيهاي هر كدام از اين امتيازها نشان داده شده است. 
اگر گله شما داراي امتياز بهداشتي 5-3 مي  باشد بايد به دنبال علت آن بوده و براي بهبود 
آن اقدام كنيد اين آلودگي ممكن است ناشي از بيماري گاو، تغذيه نامناسب، جايگاه بد 

و غيره باشد.

سردكردن شير 
عمده  كه  مي  باشد  كپك هايي  و  مخمرها  باكتري ها،  رشد  براي  مناسبي  محيط  شير 
در  بخصوص  ميكروارگانيسم ها  اين  سريع  رشد  مي دهند.  تشكيل  را  شير  آلودگيهاي 
شرايط درجه حرارت باال، مي تواند باعث فساد شير توليدي از گاو سالم شود و مي توان 

با رعايت قوانين ساده و پايه اي و با كمترين هزينه  از اين عمل جلوگيري نمود.
شير بعد از دوشش بايد بالفاصله به كارخانه منتقل شود و در صورتي كه انتقال شير 
به صورت روزانه مي  باشد بايد بعد از هر وعده دوشش بالفاصله سرد شده و دماي آن 
در كوتاهترين زمان به 4 درجه سانتيگراد برسد. سردكردن شير يكي از مؤثرترين راههاي 
حفظ كيفيت شير مي  باشد در درجه حرارت هاي پايين روند تغييرات شيميايي شير آهسته 
تر شده و فساد شيميايي به تعويق مي افتد. شير محتوي چندين ماده مغذي با ارزش براي 
انسان و از طرف ديگر براي ميكرواارگانيسم ها مي  باشد. وقتي كه شير در دماي 4 درجه 
سانتيگراد قرار مي گيرد رشد ميكروب ها و فساد ميكروبي شير متوقف مي  شود. بعد از 
شيردوشي صحيح و بهداشتي، سرد كردن سريع شير تا 4-3 درجه سانتيگراد بهترين راه 

جهت جلوگيري از رشد ميكروب ها و بروز تغييرات شيميايي آن است.
در دامداريهاي سنتي مي توان براي سردكردن شير براي مدت خيلي محدود از روش 
قرار دادن ظرف محتوي شير در آب سرد استفاده نمود. در دامداريهاي بزرگ و صنعتي 

اين كار توسط شير سردكن هاي بزرگ يا پليت كولر صورت مي گيرد.

چرا بايد شیر را سرد نمود
در زندگي هاي روستايي و محيط هاي كوچك، شيرتوليدي بالفاصله بعداز دوشش به 
مصرف خانوار مي رسد يا به محصوالت قابل نگهداري تبديل مي  شود. اما با گسترش 
شهرها و افزايش فاصله بين توليد كننده و مصرف كننده امكان مصرف سريع شير وجود 
نداشته و شير توليدي هر وعده در داخل گاوداري ذخيره شده و بصورت روزانه يا دو 
روز يك بار به كارخانه ها منتقل مي  شود. بنابراين امكان آلودگي شير به ميكروب ها بسيار 
زياد است. البته حفظ كيفيت شير همانند موقعي كه از پستان دام خارج مي  شود كاري 
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بسيار مشكل بوده اما مي توان با سرد كردن شير كيفيت شير را در حد مطلوبي نگه داشت. 
سرد كردن شير داراي سه مزيت عمده مي  باشد. جلوگیري از رشد باكتريها، افزايش طول 
مدت نگهداري شیر و كاهش هزينه هاي انتقال، با سرد كردن شير در واحدهاي گاوداري 
كوچك مي توان شير را يك بار در روز به كارخانه منتقل نمود.شير توليدي تحت شرايط 

بهداشتي براي يك دوره 20-15 ساعت كيفيت خود را حفظ خواهد كرد.
اما تنها تامين درجه حرارت 4 درجه سانتيگراد براي نگهداري شير اهميت ندارد. 
بلكه زمان رسيدن شير به اين درجه حرارت و يكسان توزيع شدن اين سردي نيز مهم 
مي يابد.  افزايش  نيز  شير  ماندگاري  باشد  كوتاهتر  شير  شدن  سرد  زمان  چه  هر  است. 
براي  مي  شود.  درج  دما  اين  به  رسيدن  زمان  شير  سرد كننده  دستگاه هاي  روي  معموال 

يكنواخت كردن سردي نيز دستگاه هاي سرد كننده بايد مجهز به همزن باشند.

 بيمارهايي كه از طريق شير دام آلوده به انسان
منتقل مي  شود 

ترشح شير از پستان ارتباط مستقيمي با سيستم گردش خون دارد. به طوري كه با تبادل 
مايعات و مواد مغذي از خون و سلولهاي توليد كننده شير، آب، چربي، پروتئين و ساير 
مواد شير از رگ هاي خوني اطراف پستان تامين مي  شود. بنابراين هر عامل بيماري كه به 
دام سرايت كند و وارد سيستم گردش خون شود مي تواند از اين طريق وارد شير شود 
باكتريهاي سل و بروسلوز مواردي هستند كه از طريق شير خام پاستوريزه از دام شيرده به 
انسان منتقل مي  شود و سبب بيماري سل و تب مالت انساني مي شوند. لپتوسپيروز بيماري 
است كه دامهاي شيري غالبًا به اين بيماري آلوده مي شوند ويكي از بيماريهاي قابل انتقال 
از دام به انسان است. آفالتوكسين و سموم قارچ ها نيز در اثر تغذيه دامها با علوفه  ومواد 
خوراكي )مانند نان خشك( آلوده به قارچها از شير دفع مي  شود و در اثر مصرف بيش 
از اندازه آن موجب سرطان كبد در انسان و دام مي  شود. باقيمانده آنتي بيوتيك  ها نيز از 
عوامل آلوده كننده شير است هرچند كه آنتي بيوتيكها غالبًا از راه تزريق عضالني يا از راه 
دهان و گاهي بعنوان مكمل غذايي تجويز مي شوند ولي تزريق داخل پستان آنها به منظور 

درمان ورم پستان بيش از ساير طرق، آلودگي شير و فرآورده  هاي آن را سبب مي  شود.

 عوامل بيماري زايي كه از طريق انسان و محيط
به شير وارد مي  شود 

- شيرگاهي اوقات به وسيله دست آلوده افراد بيمار يا كساني كه دوران نقاهت بيماري 
را مي گذارنند آلوده شده و مي تواند بدين صورت عامل بيماريزا را به مصرف كننده منتقل 
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كند.
- آب تصفيه نشده در دامداري كه به مصارف جاري مي رسد و ابزار شيردوشي را 
با آن شستشو مي دهند و يا بعنوان تقلب به شير مي افزايند عامل بيماري زا بخصوص 

بيماري وباي انساني را ممكن است وارد شيركند.
- هاگ هاي بسيار مقاوم كلستريديوم بوتوليسم و عامل بيماري تراخم به مقدار زياد 

در خاك پراكنده اند و اغلب شير و فرآورده هاي آن را آلوده مي كنند
- مواد شيميايي و ساير مواد خارجي كه در اثرمصرف حشره كش هاي با منشاء گياهي 
يا سموم مصرفي در محيط دامداري و مواد ضدعفوني كننده سيستم شيردوشي و ظروف 

بكار مي روند.
فساد  كردن  مخفي  و  شير  شدن  اسيدي  از  جلوگيري  براي  كه  نگاهدارنده  مواد   -
ميكروبي شيرها براي جلوگيري از رشد باكتريها به شير اضافه مي كنند مثل آب اكسيژنه، 

فرمالين، اسيد بوريك. همگي سبب آلودگي شير و بيماريزايي انسان مي شوند.

بيماري ورم پستان
مهمترين آالينده اوليه شير، بيماري ورم پستان است. واژه ورم پستان به التهاب غده 
شيميايي  فيزيكي-  تغييرات  وسيله  به  كه  مي  شود  اطالق  آن  بعلت  توجه  بدون  پستاني 
پستاني  غده  بافت  در  بيماري  از  حاصل  تغييرات  همچنين  و  شير  ميكروبي  معموال  و 

مشخص مي  شود.
مهمترين تغييراتي كه با اين بيماري در شير ايجاد مي  شود عبارت است از:

تغيير رنگ، وجود لخته و پيدايش تعداد زيادي لوكوسيت )گلبول سفيد( با عالئم تورم 
آنها را  گرمي، درد و سفت شدن غده پستاني كه بوسيله آزمايش ظاهري شير مي توان 
تشخيص داد. موارد زيادي از ورم پستان ها را به سهولت نمي توان مشخص كرد. بطوري 
كه داراي نشانه هاي درمانگاهي نيستند )ورم پستان مخفي( در اين نوع ورم پستانها به 

آزمايش غيرمستقيم يعني شمارش گلبولهاي سفيد متوسل مي شوند.

1- شيوع ورم پستان
و  دام هاي شيري  در  ولي  مي كند  بروز  ماده  پستاندار  تمام حيوانات  در  پستان  ورم 
به  راه  اين  از  كه  خساراتي  است.  اقتصادي  اهميت  داراي  شيري  گاوهاي  مخصوصًا 
صنعت توليدشير و فرآورده هاي آن وارد مي  شود بسيار زياد و البته در اثر بيماري ورم 
پستان تلفات دامي نيز حادث مي  شود. لكن زيان اقتصادي آن مربوط به تلفات دام به 
تنهايي نيست بلكه كاهش مقدار شير پستان مبتال و اختالل در فرآوري شير عمده ترين 
خسارات آن را تشكيل مي دهد. از جمله خسارات ديگر آن، انتشار ورم پستان در ساير 
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دامهاي گله و بعضا ايجاد گلودرد استرپتوكوكي و يا سل و بروسلوز در انسان هاي مصرف 
كننده محصوالت آلوده از اين طريق است. شيوع بيماري ورم پستان در اغلب كشورها 

حدود 40 درصد است كه در بعضي از كشورها تا 25 درصد آن را كاهش داده اند.
بطور متوسط ابتال هر پستانك )قسمت( از پستان به بيماري سبب كاهش 8 درصد 
توليد شير آن مي  گردد و بطور كلي در يك گاو مبتال سبب كاهش 15 درصد از توليد شير 
مي  شود. از طرفي زيان حاصل از تغييرات تركيب شير مثل كاهش چربي، كاهش كازئين 
و الكتوز و افزايش سرم شير و پروتئين ها و افزايش كلرورها نيز بايستي در نظر گرفته 

شوند.

2- عوامل ايجاد كننده ورم پستان
ميكروب ها يكي از عوامل ايجاد ورم پستان هستند اما به تنهايي بعنوان عامل اوليه 
جدا  ميكروب  هم  سالم  ظاهر  به  شيرهاي  از  موارد  بعضي  در  نمي باشند.  پستان  ورم 

مي  شود عوامل ايجاد ورم پستان عبارتند از عوامل مستعد كننده و عوامل ضدعفوني
عوامل مستعد كننده شامل:

الف- جراحاتي كه در سر پستانك ها يا پستان ايجاد مي  شود.
ب- روش  نگهداري )مديريت بهداشت جايگاه و شيردوش(.

پ- حساسيت توارثي
ت- روش تغذيه

- عوامل عفوني شامل:
ميكروب هاي زيادي در ايجاد ورم پستان نقش دارند كه ازآن جمله استرپتوكك ها، 
عوامل  اين  اكثر  برد.  نام  مي توان  را  قارچ ها  از  برخي  و  استافيلوككها  سودوموناس ها، 

عفوني از طريق مجراي پستان وارد پستان شده و سبب ايجاد بيماري مي شوند.

3- تشخيص ورم پستان با استفاده از استريپ كاپ
تاثير در سيستم  بوجود مي آيد و  پستاني  كه درشير ورم  تغييرات شيميايي  به سبب 
بايستي  آلوده  گاوهاي  آن  دنبال  به  و  پستاني  ورم  شيرهاي  پاستوريزاسيون،  و  فرآوري 
شناسايي شوند. چنانكه مالحظه شد در ورم پستان هاي حاد يكي از عالئم بيماري وجود 
رگه هاي خون و لخته و دلمه همراه با سرم سبز رنگ در شير است. قبل از آنكه دستگاه 
شيردوشي را به دام متصل كنيم بايد چند مرتبه جريان شير هركارتيه را روي صفحه سياه 

فنجان بريزيم تا عوامل غير طبيعي شير مشخص شود.

4- خسارات ناشي از ورم پستان
1- كم شدن توليد شير
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2- هزينه هاي درمان
3- دور ريختن شير حاوي باقي مانده دارو در حين درمان

4- احتمال از بين رفتن يك يا چند قسمت پستان و يا حذف دام
5- هزينه هاي كارگري اضافي

مهمترين خسارت از طريق كم شدن شير تا حدود 15-8 درصد در طول 7 ماه دوره 
شيرواري است. اگر اين بيماري در 20 درصد گله وجود داشته باشد خسارت وارده به 

دامدار70 درصد ساير هزينه هاست.

5- پيشگيري ورم پستان درگاو
ورم پستان ناشي از يك سلسله نارسائي ها و سوء مديريت و عوامل محيطي نامطلوب 
است. عدم موفقيت در ريشه كن كردن ورم پستان نشانه عدم كفايت روش هاي كنترل 
و پيشگيري است. كنترل و پيشگيري تنها يك عمل نيست بلكه سيستمي است پيچيده 
داد.  انجام  را  آن  قدم  به  قدم  بايد  كه  بهداشتي و محيطي  اقدامات  كليه  از  و مخلوطي 
اين اقدامات بايستي اقتصادي و در شرايط مختلف محيطي و مديريتي قابل اجرا باشد. 
اقتصادي  به جبنه هاي  توجه  با  فقط  پستان  ورم  بيماري  پيشگيري  توجيه  اينكه  به  نظر 
مي باشد لذا هر برنامه اي كه بدين منظور تنظيم مي  شود بايد متكي بر عملي بودن آن در 
گاوداري معيني باشد بطور كلي پيشگيري در سطح يك منطقه هدف انجام شدني نيست 
و برنامه هاي ملي فقط مي تواند بصورت متحرك و كمك به گاوداران ويژه اي باشد كه 
بخواهند در برنامه شركت كنند. از بين بردن منبع عفونت و همچنين كاهش حساسيت 
غده پستاني و جلوگيري از سرايت بيماري در يك كارتيه به كارتيه  هاي ديگر از مهمترين 
راههاي پيشگيري ورم پستان مي  باشد.تجربه نشان داده است كه اگر از طرق بهداشتي با 
ورم هاي مخفي مبارزه شود خود بخود ورم پستان حاد نيز تحت تاثير قرار مي گيرند و 
درصد وقوع آن پايين مي آيد ولي عكس آن صحيح نيست و مبارزه عليه ورم هاي حاد 

هيچ گاه نمي تواند گله را از آلودگي ثانوي مصون دارد. 

6- نكات بهداشتي مهم براي جلوگيري از ابتالء ورم پستان
ماده  پستان،  اطراف نوك  ماهيچه هاي  مقاوم سرپستان،  پوسته  چهار سد مهم شامل 
اقدامات سبب  با رعايت  كراتيني و دفاع طبيعي توسط گلبولهاي سفيد بطور طبيعي و 

پيشگيري از ورم پستان مي  شود.
مسئله مهمتري كه بايد از طريق اقدامات بهداشتي انجام گيرد تا ميكروب ها از يك 
سرپستان به بقيه و يا ساير دامها منتقل نشوند اين است كه، كارگر شيردوشي بايستي قبل 
انتقال  از شيردوشي دستهاي خود را شسته و ضد عفوني نمايد. در اغلب آزمايش هاي 
آلودگي حدود 50 درصد از طريق دست  هاي آلوده كارگر شيردوش قبل از شيردوشي و 
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حدود 100درصد از طريق همان دست ها حين شيردوشي گزارش شده است. استحمام 
هر روزه كارگران كمك مهمي نه تنها در رعايت بهداشت شيردوشي، بلكه درسالمت خود 
آنها مي كند. استفاده از چكمه و لباس كار مخصوص در شيردوشي از انتقال بيماري به 

داخل و خارج شيردوشي جلوگيري ميكند.
استفاده از دستكش هنگام شيردوشي و شستشو و ضدعفوني مرتب دستكش ها، انتقال 

بيماري را 20% كاهش مي دهد.
قبل از شيردوشي، پستانها بايد دقيقًا شسته وضدعفوني شوند. شستشوي پستان قبل 
حيوان  سازي  آماده  عمل  براي  همچنين  و  فضوالت  بردن  بين  از  براي  شيردوشي  از 
بردن  بين  از  بجاي  نگيرد  صورت  خوب  اگرشستشو  مي گيرد.  صورت  دوشش  براي 
عفونت و ميكروب به اشاعه و رشد آنها كمك مي كند. در يك آزمايش نشان داده شد 
اينكه  از  بعد  مي  باشد  پستان  ورم  بروز  عفوني  عوامل  از  يكي  كه  استافيلوكوك ها  كه 
دستمال ماساژ پستان آلوده به مدت،  3 دقيقه درمحلول ضد عفوني قرار گرفت بازهم زنده 
مانده بود. استرپتوكوك آگاالكتيه مدت هفت روز بعد ازمصرف، از روي يك دستمال كه 
درگوشه سالن شيردوشي افتاده بود بدست آمده است. دستمال مزبور را مدت 5 ساعت 
در هيپوكلريت 2 درصد قرار دادند كه بعد از مدت مزبور هنوز ميكروب فعاليت خود را 
از دست نداده بود. براي كم كردن اين قبيل آلودگيها كار برد دستمالهاي يك بار مصرف يا 

حوله هايي كه پس از يك بارمصرف در حرارت ميكربشان كشته شود، مؤثر است.
براي جلوگيري بيشتر از اشاعه ميكروب ها گرفتن و خشك كردن آخرين قطره آب 
قبل از وصل دستگاه شيردوشي مهم است. يك قطره آب حاوي ميليون ها ميكروب است 
كه مي تواند هر لحظه از مجراي سرپستان وارد شده و يا از طريق دستگاه گاوهاي ديگر 

را آلوده نمايد.

٭ ضد عفوني خرچنگي هاي دستگاه شيردوشي
بسته  ديگر  دامي  به  و  شده  باز  دامي  از  دائما  شيردوشي  دستگاه  خرچنگي هاي 
بنابراين ضدعفوني  مي شود. اين عمل مي تواند سريعًا آلودگي را در گله اشاعه دهد. 
كل دستگاهها در موقع تعويض از دامي به دام ديگر، حتي در صورتي كه تمامي شير 
آن ها سالم باشد در جلوگيري از رشد باكتريها موثر مي  باشد. براي اين كار يك ظرف 
پر از آب در كنار شيردوشي قرار مي گيرد و پس از هر دوشش و جدا كردن خرچنگي 
ها، آنها را در ظرف آب محتوي ضد عفوني با آب پاكيزه قرار داده و آن را شستشو 
مي دهيم سپس ظرف آب را تخليه و مجددا پرمي كنند روش خودكاري نيز وجود دارد 
استفاده  آنها  لوله آب جهت شستشوي  از يك  قطع خالء خرچنگي ها،  به محض  كه 

شود.
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سرپستانها ٭ ضدعفوني 
براي  است.  ضروري  امري  دار  يد  ضد عفوني  ماده  يك  با  سرپستانها  ضد عفوني 
كه  مي  شود  استفاده  )باتولين(  گليسيرين  كمي  از  به سرپستان  مواد ضدعفوني  چسبيدن 
پوست را نيز مرطوب نگاه مي دارد و اثرضد عفوني كننده را نيز از بين نخواهد برد. ارزش 
اين ضد عفوني تا حدي است كه گاهي مي تواند ورم پستانهاي مخفي را از بين ببرد ويا 

تا يك سوم از كل عفونت ها بكاهد.

٭ شستشوي سالن شيردوشي
دستگاههاي  و  لوله ها  بسته  سيستم  طريق  از  كه  برآن  عالوه  شيردوشي  هر  از  پس 
شيردوشي را شستشو و ضد عفوني مي كنند بايستي كف و ديواره هاي سالن شير دوشي و 

كليه ظروف را شستشو و ضدعفوني نمود.

٭ تغذيه دام خارج از شيردوشي
اثر  در  آن  ماهيچه هاي  و  اسفنگتر  و  پستانكها  از شيردوشي سر  پس  كه  آنجايي  از 
ترشح هورمون اكسي توسين و دوشش شير شل و مجراي پستان باز است، پس از خاتمه 
بخوابد  است  آلوده  قطعًا  بستركه  روي  بر  گاو  كه  شود  داده  اجازه  نبايستي  شيردوشي 
زيرا تماس با كف اصطبل و كود، سبب نفوذ عوامل عفوني به داخل مجرا و آلوده شدن 
پستانك مي  شود. براي جلوگيري از خوابيدن گاوها، پس از دوشش آنها را با مواد غذايي 
سيلو شده يا كنسانتره پروتئين دار يا يونجه و يا موادي كه مورد عالقه گاو باشد تغذيه 

مي كنند تا مدت يك ساعت گاو سر پا باشد.

7- ازبين بردن كامل عوامل بيماريزا
1- بستر دام را هميشه بايد خشك و تميز نگاهداشت اگرمحيط گاوداري مرطوب 
است  الرطوبه  جاذب  كه  كلش  از  وبايد  نيست  مناسب  اره  ازخاك  استفاده  است 

استفاده شود.
2- ضد عفوني بعد از شيردوشي الزم وضروري است.

به مدت يكساعت  را توسط ريختن غذا درآخور حداقل  دام ها  بعداز دوشيدن   -3
سرپا نگاه داريد.

محيط  يك  به  آن ها  انتقال  و  ازسالن  كوتاهي  مدت  براي  دام  بردن  بيرون   -4
ميكروب  بردن  ازبين  در  سالن ها  و  اصطبل  خوردن  آفتاب  و  هوا  جهت  آلوده  غير 

مؤثراست.
5- گوساله ها را بايد درباكس هاي انفرادي جداگانه پرورش داده و يا با پستانك دستي 

شير داد تا از ليسيدن پستان ها و تثبيت آلودگي روي بافت هاي پستان جلوگيري شود.
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8- اقدامات مهم و الزم براي دفع آلودگي
1- عوامل غير بهداشتي دراطراف دام و محيط را از بين ببريد.

2- روش دوشيدن و ضد عفوني دستگاه ماشين شيردوشي را به درستي به كارگرهاي 
شيردوشي بياموزيد.

3- گاوهاي بيمار را جدا كرده وآنها را در آخرشيردوشي و درصورت امكان با دستگاه 
تك واحدي بدوشيد و دستگاه را ضد عفوني نماييد.

4- پس از پايان دوره شيرواري بايد با پمادهاي حاوي آنتي بيوتيك مخصوص، گاوها 
را خشك كرد.

5- دامهاي بيمار مزمن و غير قابل درمان را بايد حذف و به كشتارگاه اعزام كرد.
صحيح  روش  بايد  سرپستان  به  نزدن  لطمه  براي  دست  با  دوشش  روش  در   -6

شيردوشيدن را آموخت.

 نتايج حاصل از پيشگيري و اقدامات بهداشتي
 براي كاهش بارميكروبي

1- تعداد دام مبتال به ورم پستان حاد كمتر مي شود 
2- شير بخاطر عفونت دور ريخته نمي شود.

3- هزينه درمان و دارو و دامپزشك كمتر است.
4- شير بهداشتي و با كيفيت و كميت مطلوب تامين مي  شود )افزايش درآمد(.
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