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Мастит – одна з найбільш затратних 
хвороб великої рогатої худоби; 

 70% корів заражаються збудниками маститів 
під час доїння.  



«Протокол доїння»  
• 1. Предипінг (розконсервація) - переддоїльна 

дезінфекція дійок з метою зняття залишків 
консерванта, знищення бактерій. 

• 2, 3, 4 - ……. 
• 5. Постдипінг (консервація) - дезінфекція 

дійок після доїння - забезпечує закриття 
дійкового каналу від проникнення бактерій. 
Доведено, що канал залишається відкритим 30−60 
хв. після доїння. 
 
 



Основною місією препаратів  

обробки вимені є протекторна функція, 

що полягає в утворенні бактерицидної 

плівки на поверхні дійки, яка закриває 

розкритий дійковий канал від потрапляння 

мікробів та хвороботворних 

мікроорганізмів, що є важливим фактором 

щодо профілактики маститів та 

покращення якості молока. 

 



КОНСЕРВАЦІЯ ВИМЕНІ 



Стакани та багаторазові 
серветки для обробки 

сосків вимені до і після 
доїння 

• Доїльний зал паралельної 
конструкції  

Global 90i від компанії GEA  
у ФГ «Щербич» Літинського 

району 
 



Препарати для предипінгу та постдипінгу  



Консервація вимені Senso Dip 50 
 



Уміст мікроорганізмів та соматичних клітин 
у молоці за ДСТУ 3662:2018 «Молоко-
сировина коров’яче. Технічні умови» 

 Назва показника,  

одиниця вимірювання 

Норма для ґатунків Методи 

контролювання екстра вищий перший 
Кількість мезофільних 
аеробних і факультативно-
анаеробних 
мікроорганізмів 
(КМАФАнМ за темп. 30°С)*, 
тис. КУО/см³ 

< 100 < 300 < 500 

Згідно ДСТУ 7357, 
ДСТУ 7089, ДСТУ 
ISO4833, ДСТУ IDF 
100В  

Кількість соматичних 
клітин*, тис/см3 

< 400 < 400 < 500 

Згідно ДСТУ ISO 
13366-1, ДСТУ 
ISO13366-2, ДСТУ 
7672 



Дякую за увагу 
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