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Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 
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Hygiena mléčné žlázy 

 

 Posuzování zdravotního stavu vemene 

 Pozorování chování dojnic  - přešlapování 

                                                     - nervozita 

 Odstřiky mléka do nádobky (hrnek s černým dnem, pánvička) 

     bakteriologická zátka - odstranění mikroorganismů ze  

strukového svěrače 

 Nikdy neprovádět odstřiky mléka na podlahu nebo do utěrky 

 Použití napěňovače (mycí dezinfekční roztok v aplikátoru) 

 Očištění struků  
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 V celé délce vlhkou teplou utěrkou předem namočenou ve vodě 

s dezinfekcí 

 Kontrola strukového kanálku -  hyperkeratóza (správné seřízení 

podtlaku) 

 Stimulace 10-20 sekund  

 Hodně znečištěné struky umýt teplou vodou s dezinfekcí  

 Použití-jednorázové gumové rukavice(přiléhavé) 

 Použití jednorázových dezinfekčních utěrek 

 Působení mikroorganismů, bakterie (Streptococcus, 

Stafylococcus) 
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 Čištění a dezinfekce struků především v okolí strukového 

kanálku 

 Po očištění nesaháme rukou na struky 

 Dezinfekce strukových násadců po každé dojnici - aplikátor 

dezinfekce 

 Dezinfekce struků po dojení 

 

Dezinfekce každého 

struku po dojení 
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Dezinfekce struku po dojení 



Čistící pěnová 

dezinfekce 

struků před 

dojením 

Odstřik mléka z 

každého struku 

Očištění jednorázovou 

dezinfekční utěrkou 
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Aplikátor dezinfekce 

strukových násadců 

– aplikace po každé 

dojnici 
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