აკონტროლეთ საქონლის
ჯანმრთელობა;

დაიცავით

ჰიგიენის

წესები; დაიბანეთ ხელები;
სწორედ
განახორციელეთ
წველის პროცედურა;

ჯანმრთელი საქონელი – ამის უზრუნვესაყოფად მნიშვნელოვანია: დროული და
ხარისხიანი ვაქცინაცია, ჯანმრთელობის
პროფილაქტიკური კონტროლი ისეთ საშიშ
ზოონოზურ დაავადებებზე როგორიცაა:
ტუბერკულოზი, თურქული, ჯილეხი (ციმბირული წყლული), ბრუცელიოზი და სხვა

დაავადებების გამოვლენის შემთხვევაში
აუცილებელია:
• ფერმის ჰიგიენის ნორმების დაცვა;
• დაავადებული ცხოველის იზოლაცია;

• გამოკვლევა და მკურნალობა ვეტერინარის ზედამხედველობით;
• ნებადართული ვეტერინარული საშუალებების გამოყენება.

უნდა გვახსოვდეს ტუბერკულოზის გამომწვევი
ჩხირებისთვის ხელსაყრელ გარემოს
წარმოადგენს ნესტიანი
, ხოლო
კარგად
,
, მშრალ ადგილებში
ისინი ადვილად
!

დაიცავით რძის შენახვის დრო
და ტემპერატურა

და თქვენს მიერ
წარმოებული რძე და რძის
პროდუქტები იქნება
!!!!!
რძის უვნებლობასთან, ადამიანისათვის საშიშ
საქონლის დაავადებებთან, საქონლის სადგომისა და წველის პროცედურის სწორად უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებით,
ეროვნული კანონმდებლობის, საერთაშორი-სო
პრაქტიკისა
და
გამოცდელიების შესახებ
ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
კერძო საკონსულტაციო კომპანია
შპს „სტარ კონსალტინგი“-ს დირექტორი:
ეკეტერინე ბურკაძე: +995 577 743969
ekaterine.burkadze@gmail.com

თამარ თეთრაძე: +995 598
300987 tako_tet@yahoo.com

უვნებელი რძე

რძე - ეს არის სრულფასოვანი და განუწყვეტელი წველის პროდუქტი, იგი
ახლავს ფილტრანტს, რომელიც წარმოიქმნება სისხლში და სინთეზირდება
სარძევე ჯირკვლებში.

სწორად ორგანიზებული წველის
პროცედურა

ცხოველის სადგომი – დაცული
მავნებლებისაგან,
სუფთა,
საკმარი-სი ჰაერით და განათებით.
პირუტყვის საწოლი – მაღალი ხარისხის, მშრალი ჩალა, თივა ან ნახერხი.

სასურველია გამოყენებული იქნას
ინდივიდუალური ჭურჭელი და
ქაღალდის ხელსახოცები

უვნებელი რძე მიიღება ჯანმრთელი
და კარგად მოვლილი ძროხისგან. ის არ
უნდა შეიცავდეს პათოგენურ უჯრედებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა
მოახდინონ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ასევე ფარმაკოლოგიურ ან ტოქსიკურ ნარჩენებს და სხვა.

რა ახდენს გავლენას
რძის
?

ცურის დაბანისა და გამშრალებისათვის

წველის დროს აუცილებელია – ყვე-ლა
კერტიდან პირველი პორციების ცალცალკე ჩამოწველა და შემოწმება
მასტიტზე.
დაუშვებელია პირველი ჩამონაწველის
დაღვრა საქონლის სადგომში!

წველის დაწყებამდე აუცილებელია:
დასუფთავდეს
ცხოველის
სადგომი და წველის ადგილი;
მოხდეს ცურის დაბანა.
შემოწმდეს:
საქონლის ზოგადი ჯანმრთელობა;
ცურის მდგომარეობა; რძის ფერი,
სუნი, გემო.

ფერმაში მომუშავე პერსონა-ლი –
რომელიც არის ჯანმრთელი, იცავს
ჰიგიენის ზოგად წესებს, ატა-რებს
სუფთა ტანსაცმელს, იბანს ხელს,
არ მუშაობს ჭრილობებით.

დაავადებული ცხოველის
გამოყოფა ხდება ცალკე და
ის იწველება სულ ბოლოს

საქონლის საკვები და წყალი –
რომელიც არის სუფთა და საიმედო,
არ არის დასნებოვნებული.

აუცილებელია:
ცურის დაბანა თბილი წყლით
და მასაჟი;
ცურის დამუშავება იოდის ხსნარით.

წველის პროცესში გამოიყენება მხოლოდ წინასწარ გარეცხილი სუფთა და
მშრალი ინვენტარი.
წველის პროცესი უნდა დასრულდეს
შეძლებისდაგვარად სწრაფად, რათა თავიდან იქნას აცილებული რძის დაბინძურება და უსიამოვნო სუნის შეძენა

წველის შემდეგ აუცილებელია
–
ცურის ჩამობანა, გამშრალება და საჭიროების შემთხვევაში ბაქტერიციდული
ხსნარით და მალომოთი დამუშავება
მოწველილი რძე მექანიკურად იფილტრება, თავსდება ჰერმეტულად დახურულ ბიდონებში და ცივდება 8 ºC.

სასურველია
რძეს
შემგროვებელ
ცენტრს ან საწარმოს მიეწოდოს 2 საათის განმავლობაში.

