
1.Veršiavimosi metu po karve pakreikiama naujų švarių
šiaudų, taip kad veršelis papultų ant jų.
2. Iš šaldiklio išimamos 4 litrai geros kokybės krekenų ir
pastatomos šildyti, nustatomas 45 min šildymo laikas.
3. Geros kokybės krekenis reikia atšildyti iki 40-42 °C.
4. Veršelis išnešamas į gardelį pakreiktą šiaudais praėjus ne
daugiau kaip 15 min po apsiveršiavimo.
5. Veršis girdomas su čiulptuku, neišgertas kiekis - zondo
pagalba.
6. Sąsiuvinyje užrašoma veršiavimosi data, karvės numeris,
asmuo dalyvavęs veršiavimasi, girdomas pienas, sugirdytų
krekenų kiekis.
7. Visa įranga išplaunama karštame vandenyje naudojant
atskirus šepetėlius.
8. Pilnai pamelžiama karvė.
9. Jei primelžta iki 10 litrų ir mažiau krekenų, kolostrometru
nustatoma krekenų kokybė.
10. Pasibaigus krekenų atšildymo procesui, užsidėti pirštines
ir pagirdyti veršelį.
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       Krekenų  PROTOKOLAS

Pelnas slypi teisingai suplanuotuose ir tiksliai atliktuose procesuose

Tikslas: 
1.Veršis krekenimis pagirdytas praėjus ne daugiau kaip 60
min. po apsiveršiavimo 3-4 litrais geros kokybės krekenų.
2. Praėjus ne daugiau kaip 1 val. po apsiveršiavimo
pamelžti karvę.

Veiksmai:
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Prieš veršiavimąsi iš tešmens bėga pienas.
Po veršiavimosi iki melžimo iš tešmens bėga pienas.
Tešmuo yra sužalotas.
Jei primelžta daugiau nei 10 litrai krekenų.

prieš melžimą nuplaunamas ir nusausinamas visas tešmuo,
dezinfekuojami speniai;
po melžimo speniai „uždaromi“ tirpalu;
nustačius mastitą melžimo aparatas dezinfekuojamas;
melžimo aparatas taip pat dezinfekuojamas profilaktiškai
po vakarinio šėrimo.

Krekenys netinkamos jeigu:

1.
2.
3.
4.

Krekenų kokybės nustatymas:

Geros kokybės krekenys yra tuomet, kai kolostrometras
nusileidžia ne žemiau žalios ribos. Žalios kokybės krekenys
tinkamos tik telyčioms, geltonos kokybės krekenys –
buliukams.

Svarbu:

Pirmam karvės melžimui taikomi šie reikalavimai:

Draudžiama nesiplovus rankų ir be vienkartinių pirštinių
padėti veršiuotis, naudoti girdymo įrangą (zondą,
čiulptuką).
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