Esta situação inequivocamente tem
exigido um esforço redobrado de
todos os agentes envolvidos na fileira do leite (serviços do desenvolvimento agrário, produtores,
associações agrícolas e industrias de
lacticínios).
Foi neste contexto que a AASM, no
sentido de minimizar o impacto e
as dificuldades dos produtores,
criou este serviço que tem por
base trabalhar a Higiene e
Qualidade do leite.

Este serviço beneficia de
uma forte interação entre
serviços do contraste
leiteiro e assistência
médico veterinária,
potenciando os recursos e conhecimento
de ambos. Neste
contexto foi criado
um laboratório onde
se trabalha apenas o
leite no âmbito da sua
higiene e qualidade.
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Laboratório

Técnica Colheita Amostras

Serviço de Qualidade do Leite

No laboratório realizam-se testes que avaliam a
qualidade do leite das amostras. Além da
deteção dos agentes de mamites, pode calcularse também a CCS da amostra e detetar a presença de inibidores com recurso ao DelvoTest.
Este é um teste simples que dá
CCS
um perfil da CCS da manada.
São colhidas amostras de todas as vacas e realiza-se em explorações que não recorram ao
serviço de contraste leiteiro.

1. UTILIZAR LUVAS NOVAS
2. Realizar o "Pre-dipping" ou lavar o teto
com solução desinfetante;
3. Limpar o teto com toalhete de papel
DESCARTÁVEL;
4. Retirar os primeiros
jatos;
5. Efetuar o TCM:
i. Retirar leite para
os recipientes da
“raquete”;
ii. Adicionar o reagente;
iii. Agitar de forma a
identificar quais os
tetos afetados, que
são os que apresentarem um aspeto
espesso e coalhado;
6. Desinfetar a ponta dos
tetos afetados com um pedaço de algodão ou
papel com álcool;
7. Colher a amostra para um tubo ESTERILIZADO, previamente identificado:
i. Retirar a tampa só no momento da colheita;
ii. Manter o tubo inclinado, ligeiramente
desviado do teto;
iii. Tentar colher o leite sem arrastar
impurezas do teto para o tubo;
iv. Fechar imediatamente o tubo, certificando-se que fica corretamente selado.
8. Ordenhar a vaca ou aplicar “pós-dipping”.

A entrega de amostras e levantamento dos
resultados pode ser feita no Gabinete de
Contraste Leiteiro (CL) da AASM.
Os preços dos serviços por amostra de leite
são os seguintes:

DelvoTest

Com este teste rápido, faz-se a deteção da
presença de inibidores (antibióticos e outros)
na amostra de leite. É normalmente efetuado
em separado com os restantes serviços e é
solicitado individualmente pelo produtor.
Pesquisa de Agente
A pesquisa de agente
é feita recorrendo a
cultura em placa. Os
resultados são obtidos até um máximo de 3 dias
após a entrega da amostra e há a possibilidade
de detetar RESISTÊNCIAS a antibióticos.
A colheita de amostras pode ser efetuada pelos
técnicos no âmbito das visitas de campo, do tratamento de uma mamite clínica ou de forma
espontânea pelo produtor.
O resultado será sempre acompanhado de um
aconselhamento técnico sobre a ação a desenvolver para cada vaca em particular.

CCS

1,00 euro

DelvoTest

1,50 euro

Pesquisa de Agente

7,50 euros

Os clientes podem requisitar os serviços de
qualidade do leite junto do mesmo gabinete
ou através dos Médicos Veterinários que dão
assistência à exploração.
Caso tenham interesse, os produtores podem
colher amostras e entregá-las no CL para análise.
Pede-se o favor de preencher a ficha de análise que será fornecida em conjunto com os
tubos de colheita. Estes tubos estão à disposição dos clientes no CL ou na Farmácia, sem
qualquer custo adicional.

Fornecemos aos agricultores frascos para recolha de leite (sempre esterilizados),
no caso de pretenderem fazer as colheitas (mas sempre depois de um técnico do contraste ou veterinário
fazer a demonstração, para evitar contaminação das amostras).
As amostras têm de ser sempre identificadas com o nome do proprietário, o número ou nome da vaca e o teto
ou tetos dos quais foram retiradas as amostras e entregues no serviço de contraste leiteiro.
Os resultados estarão disponíveis no serviço de contraste leiteiro em média depois de 3 dias úteis.
Apelamos aos agricultores em geral, e em particular àqueles que repetidamente têm tido problemas
com CCS elevadas, a utilizarem os benefícios deste serviço.
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DE SÃO MIGUEL

