
PRIMEIRO CONTATO COM A VACAPRIMEIRO CONTATO COM A VACA

E LAVAGEM DOS TETOSE LAVAGEM DOS TETOS

Fonte: Soesp



    Sempre que se aproximar da vacaSempre que se aproximar da vaca

chame-a pelo nomechame-a pelo nome

Fonte: Senar



  Encoste a mão na sua perna ou noEncoste a mão na sua perna ou no

úbere antes de pegar em seu teto,úbere antes de pegar em seu teto,

evitando a chance de levar um coiceevitando a chance de levar um coice

Fonte: Inabor



Se os tetos estiverem muitoSe os tetos estiverem muito

sujos,sujos,

é necessário que sejam lavadosé necessário que sejam lavados

e secos com toalhase secos com toalhas

descartáveisdescartáveis

Fonte: GEA farm



  O jato de água deve ser direcionadoO jato de água deve ser direcionado

para o teto, porém cuidar para nãopara o teto, porém cuidar para não

molharmolhar

o úbere da vacao úbere da vaca

Fonte: Embrapa



Ao molhar o úbere, aumenta-seAo molhar o úbere, aumenta-se

o risco de que a água suja dao risco de que a água suja da

lavagem escorra elavagem escorra e

entre na teteira, contaminando oentre na teteira, contaminando o

leiteleite

Fonte: Embrapa



Não é recomendado lavar as vacas naNão é recomendado lavar as vacas na

sala de espera, pois aumenta o risco desala de espera, pois aumenta o risco de

contaminação do leitecontaminação do leite

Fonte: Revista balde branco



Contudo, quando as vacas estiveremContudo, quando as vacas estiverem

muito sujas ou em dias de muitomuito sujas ou em dias de muito

calor pode-se optar por lavá-las oucalor pode-se optar por lavá-las ou

molhá-lasmolhá-las  

Fonte: Dreanstime
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Projeto de Extensão " Perfil daProjeto de Extensão " Perfil da

Produção de Leite em Busca daProdução de Leite em Busca da

Melhoria da Qualidade "Melhoria da Qualidade "

Extensionista: Fernanda Pistori Machado

Coordenadora: Julia Arantes Galvão

Fonte: Scimed


