
  

  

  

  

  

  

  .عبارتست از تعداد میکروب هاي موجود در یک میلی لیتر شیر دوشیده شده: بار میکروبی

  

باید توجه داشت که هر چه مقدار بار میکروبی کمتر باشد، کیفیت شیر تولیدي باالتر بوده و در نتیجه ، قیمت آن نیز بـاالتر  

کارخانجات و واحدهاي تولیدي به دلیل بازار پسندي و سالم  این موضوع تا به این حد اهمیت دارد که حتی برخی. می باشد

بودن ، بهاي بیشتري بابت این نوع شیر ها پرداخت می کنند و از طرفی با تولید شیر سالم و کاهش بار میکروبی ، از میزان 

نیـز تضـمین    سموم باکتریایی و قارچی در شیر و فرآورده هاي آن کاسته شده و سالمت مصرف کنندگان ایـن محصـوالت  

  .ذکر این نکته الزم است که در کشور ما زنان و کودکان بیشترین مصرف کنندگان محصوالت لبنی هستند. خواهد شد

  

  :راهکارهاي کاهش حداکثري بارمیکروبی در واحدهاي دامپروري

  ـ ) یخچال یا آب یخ(توصیه می شود شیر خام را بالفاصله بعد از دوشش، توسط شیر سردکن ه نحـوي  سرد کرد، ب

  .این موضوع بویژه در فصول گرم سال الزم و ضروري است. درجه سانتی گراد برسد5که دماي آن به زیر 

 داشتن تهویه و نور مناسب و کافی در سالن شیر دوشی 

  استفاده از درب و پنجره مجهز به توري فلزي یا پالستیکی براي جلوگیري از ورود مگس و سایر حشرات به سالن

 نتقال آلودگی هاي احتمالی آنشیردوشی و ا

 انجام عمل پیش دوشی از هر سرپستانک گاو و دور ریختن آن که باعث کاهش چشمگیر بار میکروبی می شود. 

 دقیقه با آب گرم و اسـتفاده از سـود و    15ي دستگاه شیردوشی حداقل به مدت شستشوي مناسب کلیه قسمت ها

 اسید براي زدودن چربی ها، بعد از هر وعده شیردوشی

  براي تک تک پستانک هاي تمامی گاوها بعد از شـیر  ) محلول ضدعفونی کننده سر پستانک(استفاده از تیت کارد

 دوشی و قبل از ورود گاوها به بهاربند 

  می شود از دستگاه شیردوش داراي ظرفیت مناسب با توجه به تعداد گله دوشا استفاده شود تا شیردوشی در توصیه

 )دقیقه 45تا  30معموال بین . (حداقل زمان ممکن صورت گیرد

        استفاده از کارگران مجرب و دوره دیده در سالن شیردوشی و ملزم کردن آنهـا بـه رعایـت نکـات بهداشـتی مثـل

 باس تمیز ، چکمه مخصوص و شستشوي مرتب دست ها با آب و مایع ضدعفونی کننده مناسباستفاده از ل

  در پایان نیز پیشنهاد می شود از ماشین هاي مجهز به تانکر استیل و سردخانه دار استفاده شود تا شیر در هنگام جا

 .درجه خود را حفظ کند 5به جایی از درب گاوداري تا سکوي دریافت شیر، دماي زیر 
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  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي  

 
 

  کاهش آن راهکارهايبار میکروبی شیر و 
 


