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15 ZLATIH PRAVIL ZA PROIZVODNJO MLEKA DOBRE 
ZDRAVSTVENE KAKOVOSTI 

DOBRA HIGIENA MOLZNIKA 

1. Poskrbite, da imate čiste roke in oblačila.  

 
• Pred vsako molžo si umijte roke.  
• Nosite čisto in za molžo primerno obleko: molzni predpasnik. 
 

DOBRA HIGIENA PROSTOROV 

2. Molzni prostor in skladišče za mleko naj bosta čista.  

 
• Gladke površine je lažje sprati.  
• Po vsaki molži sistematično očistite prostor. 
 

3. Živali morajo biti vedno čiste. 

 
• Spalni prostor živali mora biti suh in čist. 
• Redno čistite območja gibanja živali. 
• Redno čistite krmilna korita. 
 

DOBRA HIGIENA OPREME 

4. Oprema za molžo in skladiščenje mleka mora biti čista. 

 
• Opremo za molžo operite takoj po molži, tako znotraj kot zunaj. 
• Cisterno za mleko operite takoj po končanem zbiranju mleka, tako znotraj kot zunaj. 
• Redno opravljajte bakteriološko analizo vode, ki jo uporabljate za pranje. 
 

5. Uporabite čisto in sanitarno vodo 

 
• Opravite redne bakteriološke analize vode, uporabljene za pranje 

DOBRA HIGIENA PRI MOLŽI 

6. Pred molžo posamično izmolzite prve curke. 

 
• Izmolzite prva dva ali tri curke in preverite videz mleka. 
• Uporabite črno čašo za curke za enostaven vizualni pregled in da zmanjšate tveganje 
onesnaženja. 
• Če ima mleko neobičajno barvo oziroma vonj ali v njem opazite grudice, ga morate ločiti in 
presoditi je treba o ustreznem zdravljenju mastitisa (z zgodnejšim zdravljenjem se poveča možnost 
ozdravitve). 
 

7. Pred molžo temeljito očistite seske. 
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• Uporabite preizkušeno metodo čiščenja, prilagojeno vsaki situaciji. 
• Ne glede na uporabljeno metodo očistite samo sesek, ne da bi se pri tem dotaknili dna vimena. 
• Pri čiščenju bodite posebej pozorni na konico seska (mišica zapiralka ali sfinkter). 
 

8. Po molži seske razkužite. 

 
• Seske razkužite takoj po odstranitvi molzne enote. 
• Uporabite raztopino razkužila s potrjenim dezinfekcijskim učinkom (baktericidnim, virucidnim 
in fungicidnim). 
 

9. Bodite previdni pri molži okuženih krav. 

 
• Okužene krave molzite kot zadnje. 
• Za molžo okuženih krav uporabite posebno molzno enoto ali ustrezen izdelek za razkuževanje 
molzne enote po molži teh krav. 
 

METODA DOBRE MOLŽE 

10. Molzno enoto nataknite ob pravem času in pravilno. 

 
• Pri namestitvi molzne enote se prepričajte, da ne pride do vstopa zraka. 
• Preverite, ali je molzna enota pravilno nameščena. Razporejena mora biti enakomerno na vseh 
seskih, pri tem se enota ne sme zvijati. 
 

11. Molzno enoto snemite ob pravem času in pravilno. 

• Izogibajte se pretirani molži: čim je vime prazno, takoj odstranite molzno enoto. 
• Po končani molži zmanjšajte podtlak, preden molzno enoto odstranite do konca. 
• Molzne enote nikoli ne povlecite, saj lahko skozi odprtino sesne čaše pride zrak, kar je vzrok za 
nastanek mastitisa. 
 

12. Preprečite vse vire stresa za živali. 

• Živali ne smejo biti podvržene neobičajnemu hrupu in nenadnim spremembam v urah 
molzenja, poskrbite tudi, da jih med molžo ne bodo nadlegovale muhe. Molža mora potekati gladko. 

 
DOBRO UPRAVLJANJE KAKOVOSTI 

13. Redno pregledujte in vzdržujte opremo za molžo in opremo za skladiščenje mleka. 

 
• Pred molžo vedno preverite raven podtlaka. 
• Enkrat na leto opravite temeljit pregled opreme za molžo. 
• Sesne čaše in gibke cevi je treba redno menjati. 
• Po molži je treba čas hlajenja in temperaturo mleka redno nadzirati. 
 

14. Redno preverjajte zdravje vsake krave. 
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• Enkrat na mesec opravite zdravstveni pregled vimena vsake krave: analizo števila somatskih 
celic, kalifornijski preizkus za mastitis (CMT). 
• Ustvarite podatkovno bazo za vsako žival in za čredo. Tako je mogoče takoj zaznati morebitne 
spremembe. 
 

15. Uvedite prilagojeno preventivno zdravljenje. 

 
• Krave izmolzite do konca: ustrezno jih pozdravite in izolirajte od drugih krav molznic. 
• Izločite neozdravljive krave (s kroničnim mastitisom). 
• Uredite zdravo nastanitev za krave molznice in krave zunaj molznega obdobja. 
 
 
 
Povezani izdelki: 
PREFOAM PLUS, ČAŠE PREFOAM, HM VIR FILM, ČAŠE HM VIR FILM, HYPRODERM 
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