ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ МАСТИТІВ

ЛІКУВАННЯ

ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

Як тільки виявлено мастит, надзвичайно важливо слідувати лікувальній
програмі лікаря ветеринарної медицини і встановити ефективні
методи управління виробничими процесами для успішного лікування
маститів.

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

Програма лікування:
Програма лікування має фокусуватися на мікроорганізмах, які
спричинили мастит. Тому, надзвичайно важливо з'ясувати, чи
бактерія з навколишнього середовища (переважно Грам -), чи
є контагіозною (переважно Грам +) і визначити її чутливість до
антибіотиків.
Дотримуйтесь вказівок лікаря ветеринарної медицини:
ь змінюйте лікування лише за згодою лікуючого лікаря;
ь дотримуйтесь призначеного дозування препаратів;
ь дотримуйтесь терміну придатності ліків;
ь дотримуйтеся періоду виведення.

Визначення чутливості
до антибіотиків

Управління виробничими процесами:
ь ізолюйте і маркуйте хворих тварин;
ь перед початком лікування очистіть дійки і використайте дезінфікуючий розчин;
ь ведіть записи історії хвороби тварин;
ь змінюйте годівлю, збільшуючи об'єм клітковини
(сіна) і зменшуючи кількість концентрованого
корму.

Маркування хворих тварин

Дезінфекція дійки до та після
лікування
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Мастит корів – найбільш поширене бактеріальне інфекційне захворювання, що характеризується запаленням однієї або декількох чвертей вимені і призводить до значних економічних збитків у молочному скотарстві. Залежно від походження бактерій, які викликають мастит,
його поділяють на контагіозний або інфекційний (Streptococcus agalac ae, Staphylococcus
aureus і Mycoplasma spp.) та екологічний (збудники з навколишнього середовища: Escherichia.
coli, Klebsiella spp, Enterobacter, Streptococcus uberis і Strep. Dysgalac ae).

Моніторинг за станом здоров'я стада і молочних залоз сприяє ранньому
виявленню маститів. Раннє виявлення надзвичайно важливе для
лікування уражених тварин, зниження ризику поширення інфекції в стаді і
гарантування якості та безпечності сирого молока.
МОНІТОРИНГ Фермери у співпраці з лікарем ветеринарної медицини мають прийняти
програму моніторингу, яка базується на візуальному огляді та діагностичних тестах впродовж всього періоду лактації.
Які тварини потребують особливої уваги і догляду?
ь Тварини з великою кількістю соматичних клітин;
ь Тварини з хронічним маститом;
ь Тварини схильні до частої захво- ь Тварини, які погано реагують на лікування
маститів.
рюваності на мастит;
Клінічний мастит – видиме запалення молочної залози. Загальний стан здоров'я корови може
бути погіршений, а зовнішній вигляд молока явно змінений.

Захворювання може проявлятися у клінічній (видимій) або в субклінічній (прихованій) формі.
Це призводить до збільшення кількості соматичних клітин (КСК) і бактерій у сирому молоці, що
знижує якість і безпечність молока. Також підвищується ризик появи залишків антибіотиків у
молоці. Крім того, мастит значно погіршує як благополуччя і здоров'я корів, так і рентабельність
молочних ферм.
З цих причин фермерам настійно рекомендується запроваджувати Програму контролю
маститів, щоб зменшити частоту виникнення маститів у господарстві та виконати вимоги щодо
якості та безпечності молока, здоров'я та благополуччя тварин.

ПРОФІЛАКТИЧНІ
ЗАХОДИ

Програма контролю маститів має впроваджуватися протягом усього циклу лактації молочних корів. Під час сухостійного
періоду виникає найвищий ризик для внутрішньовименних інфекцій. Сухостій є початком і завершенням найбільш сприйнятливого до інфекцій часу.

Рання
лактація
Отелення
Сухостійний
період

Підвищення сприйнятливості до інфекції

Процес доїння

Рекомендовані профілактичні заходи,які необхідно постійно застосовувати
на молочній фермі

Управління
виробничими
процесами

Контагіозний мастит може передаватися
від корови до корови під час доїння, а
тому найбільш доречними є ретельні
дезінфекційні та гігієнічні практики.
Екологічний мастит переважно передається через середовище ферми (ґрунт,
підстилку, гній...), тому управління виробничими процесами є визначальною
для його профілактики.

Наявність пластівців в перших цівках
молока, відхилення на рівні:
ь консистенції (серозне молоко);
ь кольору (жовтий колір);
ь можливої наявності крові;
ь зміненого запаху.

Вим'я
Чверть вимені уражена маститом, може бути:
ь твердою;
ь гарячою;
ь збільшеною;
ь червоною;
ь болючою.

Тварина
У випадках гострого маститу у тварин може проявлятися:
ь пригнічення;
ь гарячка;
ь атонія рубця.

Середина
лактації

Пізня лактація

Вища

Нижча

Застосування профілактичних заходів є
одним з найбільш економічно ефективних
методів запобігання розвитку маститів.
Дуже важливо визначити, які види домінуючих бактерій існують на фермі, щоб
розробити кращу стратегію профілактики
/ контролю за хворобою. Проте всі заходи, вказані в таблиці, повинні застосовуватися постійно.
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Суха підстилка / Часта
зміна підстилки
Достатня площа на одну
тварину і постійний
санітарний контроль
Підтримання чистого і
сухого середовища
Чистий одяг, взуття
та гігієна рук персоналу

Маститне молоко
(жовтого кольору з пластівцями)

Мастит правої задньої
чверті вимені

Пригнічена тварина з гострим
маститом

Субклінічний мастит не проявляє ознак, які чітко видно під час візуального огляду. Під час
доїння молоко має природний вигляд. Субклінічний мастит виявляють шляхом лабораторного
аналізу молока на кількість соматичних клітин (КСК) та підрахунку загального бактеріального
забруднення (ЗБЗ), які є двома показниками здоров'я вимені та якості і безпечності молока.
Молоко
Немає видимих змін:
ь КСК індивідуальної корови висока або змінна з піками понад
800 000 клітин/мл;
ь Каліфорнійський маститний тест
(КMT) дорівнює або перевищує
900000 соматичних клітин/мл/чверть.

Природний вигляд молока

Вим'я
Немає видимих змін

Відсутні видимі зміни

Тварина
Немає видимих змін

Відсутні видимі зміни

