ЗДОРОВ'Я ТВАРИН

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ У ТВАРИН
Впровадження заходів біобезпеки:
ь відслідковування джерела інфекційних
захворювань;
ь контроль потрапляння їх на ферму;
ь купівля тварин з відомим станом здоров'я;
ь зменшення контактів з іншими тваринами
(огородження господарства);
ь уникнення контакту відвідувачів з тваринами;
ь проведення дезінфекції одягу, транспортних
засобів, споруд, обладнання.

Регулярна дегельмінтизація

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ЦИКЛІ
ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
Проект з безпечності молока

Визначають стан
здоров'я тварин
до придбання

Регулярна дезінфекція

План біозахисту господарства включає:
ь вакцинацію;
ь антипаразитарні заходи;
ь боротьбу із шкідниками;
ь карантин / ізоляцію;
ь гігієнічну обробку;
ь заходи на випадок інфекційного спалаху.
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У молочному тваринництві можна використовувати тільки апробовані та офіційно
зареєстровані препарати, призначені для продуктивних тварин, згідно з:
- інструкцією;
- дозуванням;
- призначенням ветеринара;
- терміном використання;
- періодом каренції;
- правилами зберігання та утилізації.
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Застосування лікарських
засобів під жорстким
ветеринарним контролем

Правильне зберігання та
утилізація лікарських
засобів
Видавець
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НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ВЕДЕННЯ МОЛОЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОГРАМИ
УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ'ЯМ СТАДА

Благополуччя
тварин

Годівля
(корми і вода)

Гігієна доїння

Соціально-економічне
управління

ЗДОРОВ'Я ТВАРИН

Довкілля

ЗДОРОВ'Я ТВАРИН – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ
У господарстві повинна здійснюватись ефективна програма підтримання здоров'я тварин.
Корови, які продукують молоко, мають бути здорові.

СТВОРЕННЯ СТІЙКОГО ДО ЗАХВОРЮВАНЬ СТАДА
Вибір особин, адаптованих порід до місцевих умов середовища,
значно зменшить ризики, пов'язані з проблемами здоров'я і
благополуччя тварин. Тварини, які завезені з інших регіонів,
можуть бути сприйнятливі до ендемічних захворювань в нових для
них умовах.
Підбір генотипу бика забезпечить: здоров'я стада, здатність до
самостійного отелення, стійкість до маститу, правильну структуру
копит, кінцівок.

Уникнення стресу.
У великих стадах враховують: використання пасовищ, умови
утримання, кількість поголів'я на одиницю площі, наявність
кормових та інших ресурсів, радикальні сезонні кліматичні зміни,
засухи, пожежі.
Вакцинація та лікування тварин згідно з отриманими рекомендаціями від лікаря ветеринарної медицини або згідно з вимогами
місцевих ветеринарних служб.

Належне утримання
об'єктів
господарства та
належна очистка
всього обладнання

Контроль корму та
води (перевірка
якості та харчових
властивостей корму)

Постійна реєстрація
та моніторинг даних
щодо виробництва
молока та стану
здоров'я тварин

Контроль доїння
(регулярна перевірка
обладнання та стану
здоров'я вим'я)

Впровадження
системи
ідентифікації тварин

Регулярна перевірка
ознак захворювань
(дослідження молока,
обстеження тварин,
лабораторні тести
тощо)

Своєчасне та
ефективне лікування
хворих тварин і
дотримання періоду
виведення

Проведення регулярних перевірок лікарем
ветеринарної медицини та профілактика проблем із санітарією (тобто попередження маститу)

У ВИПАДКУ, ЯКЩО ТВАРИНИ ХВОРІ І ЇХ ЛІКУЮТЬ, ТО
ПРОВОДЯТЬ НАСТУПНІ ЗАХОДИ:
1) ізоляція та догляд за хворими тваринами, тобто виявлені хворі тварини утримуються
окремо від здорових;
2) документальний облік всіх лікувальних заходів;
3) молоко від хворих тварин та тварин на лікуванні збирають в окрему тару для утилізації
(молоко не повинно використовуватися для споживання);
4) приділяють особливу увагу тваринам із зоонозами і застосовують заходи захисту
персоналу;
5) у разі смерті тварин утилізують, використовуючи усі заходи біобезпеки та відповідно до
найкращих практик.

