
Neden Sağım Hijyeni? 

Süt sığırcılığında amaç fazla miktarda ve kaliteli 
süt elde etmektir. Bunun içinde sütün memeye za-
rar verilmeden alınması gerekir. Sağım uygun bir 
şekilde yapılmazsa meme hastalıklara açık bir hal 
alır, süt miktarı ve kalitesi olumsuz etkilenir. Karlı-

lık azalır.  

SAĞIM HİJYENİNDE 4T KURALI 

* AHIRIN TEMİZLİĞİ 

* İNEKLERİN TEMİZLİĞİ  

* SAĞIMCININ TEMİZLİĞİ 

* ALET EKİPMAN TEMİZLİĞİ 

  

Sağıma geçilmeden önce ahırlardaki dışkı ve yem 
artıkları temizlenmeli.Sütte ahır havasının sirayet 
etmemesi için ahırlar havalandırılmalı. 

Hastalık bulaştırabileceğinden dolayı güvercin, ta-
vuk, kedi, köpek vs hayvanlar ahırlarda bulundurul-
mamalı. 

Ahırda fare ve sıçan gibi diğer hayvan türlerinin 
gireceği  açıklıklar ve delikler varsa kapatılmalı. 

Ahırların eğer üstü samanlık olarak kullanılıyorsa 
ahır üzeri saman tozlarının girişini engelleyecek şe-
kilde kapatılmalı. 

Hayvanlar genç, yaşlı ve hasta olmak üzere sırasına 
göre sağılmalı. 

Hayvanların dışkı ile bulaşık kısımları özellikle me-
me aynası ve meme başları temizlenmeli ve kurulan-
malı. 

 

 

 

 

 

  

Her hayvan sağılmadan önce her memesi tek tek 
kontrol edilerek memede herhangi gözle görülen , 
elle hissedilen bir bozukluk, anormal durum var mı 
bakılmalı. 

Memeler sağım öncesi birkaç sıkım ayrı ayrı sağı-
larak süt rengi, kıvamı vs değişiklik var mı kontrol 
edilmeli. Bu ilk sağılan süt damlaları mikroplu sa-
yılır ve sağım kabına boşaltılmaz kirli kabına alı-
nır. 

 

 

 

 

 

Sağımcı üstü temiz, tırnakları düzgün kesilmiş ve 
usta olmalı. 

Ahır/ağıl temizliği yapılıp hayvanların memeleri 
yıkanıp kurulandıktan sonra sağımcı mutlaka elle-
rini yıkayıp temizlemeli. 
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Sağımcı kendi ve hayvanla-
rın sağlığı için eldiven kul-
lanmalıdır. 

Sağım saatleri belli olmalı 
ve aynı saatlerde sağım ya-
pılmalıdır. 

Sağımcı dura dura sağım 
yapmamalıdır. Hayvanın memesini temizleyip ku-
ruladıktan  1-2 dakika sonrası sağıma başlanmalı 
5-10 dakika içinde sağımı bitirmelidir. 

Sağımcı hayvan sütü bırakmıyor veya meme başı 
kuru diye süt kovasına parmağını daldırıp meme 
başı ıslatılmamalıdır. Bu durum meme başına mik-
ropların yerleşmesi için, mastitis için zemin hazır-
lar. 

Her sağım sonrası sağım işlemi biter bitmez sağım 
kovaları, sağım makineleri, güğümler yıkanıp te-
mizlenmeli ve süt ahırdan ayrı havadar bir odada 
muhafaza edilmelidir. 

Sağım sırasında kullanılan bezler ve çizmeler sa-
ğım biter bitmez mutlaka temizlenmeli ve kuruya-
cağı havadar bir yere alınmalıdır. 

HAYVANLARINIZA AYDA BİR KEZ  

MASTİT (CMT) TESTİ YAPTIRIN. 


