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ይህ የመመሪያ መጽሐፍ የተዘጋጀው በነ:
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ይህ የመመሪያ መጽሀፍ በ SEBI (Supporting Evidence Based Interventions),
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የወተት ላም የጡት በሽታ (ማስታይትስ) ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አገራት ውስጥ ያሉ ብዙ
ገበሬዎችን የሚጎዳ ውስብስብ ባለ ብዙዘርፍ-በሽታ ነው ፡፡ ስለሆነም የወተት ላም የጡት በሽታ
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ስለ በሽታው ግንዛቤ ቢኖራቸዉም፣ በተሳሳተ ባህላዊ ልምዶች ፣ አነስተኛ እውቀት ፣ በገንዘብ እና
አቅርቦት እጥረት እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች የላም የጡት በሽታን መከላከል እና መቆጣጠር
አስቸጋሪ ነው።

ይህ መጽሐፍ የላም ጡት በሽታ መንስኤዎች እና መከላከያ ዘድየዎችን በኤክስቴንሽን ሰራቶኞች
ለአርሶ አደሩ የሚደረጉትን የግንዛቤ ማሳደግ እና አስተምህሮ እንዲረዳቸው የተዘጋጀ ነው። አርሶ
አደሮች የላም ጡት በሽታ መንስኤዎችን እና መከላከያ ዘዴዎችን ካወቁ በረዥም ግዜ በሽታውን
የመቆጣጠር እና የመከላከል ዕድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። የዚህ የማሰልጠኛ መጽሃፍ ዓላማም
ለኤክስቴንሽን ሰራቶኞች እና በወተት ከብት እርባታ ላይ የተሰማሩ ገበሬዎች እንዴት በሽታውን
እንደሚቆጣጠሩት እና ትክክል ያልሆኑ ተግባራት ላይ ለውጥ እንዴት እንደሚያመጡ ተገቢውን
መረጃ መስጠት ነው።

ይህ የሥልጠና ጥቅል ጽሁፍ ሁለት ክፍሎች አሉት፣
ክፍል I ስለተገቢ ያልሆኑ ልምዶችን የመቀየር አስፈላጊነትን ፣ ስለበሽታው ምንነት እና
መንስኤው ፣ ስለመከላከያ ዘዲዴዎችን እና ህክምናዎቹ ማወቅ ያጠቃልላል።
ክፍል II እንዴት አርሶአደር ማሰልጠን እንዳለብን፣ ለምሳሌ የጊዜ ዕቅድ ጨምሮ ፣ ስልጠናው
እንዴት መከናወን እንዳለበት እና ከሲልጠናው የሚገኙ ውጤቶች ይዳስሳል።

ከዚህ የስልጠና ጽሁፍ በተጨማሪ እንደየአስፈልግንቱ ተንቀሳቃሽ ምስሎች (አስረጂ ቪዲዮዎች)
ይቀርባሉ።
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ይህ የሥልጠና ጽሁፍ ከነተያያዥ ተንቀሳቃሽ ምስሎቹ ለሌሎች አካላት ስለበሽታው ስለሥልጠና
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ክፍል 1
ክፍል አንድ ባህላዊ ልምዶችን የመቀየር አስፈላጊነትን ፣ የበሽታውን ግንዛቤ ማዳበር ፣
መንስኤዎች እና መከላከያ ዘዴዎችን፣ ዘመናዊ አያያዝ፣ በሽታው የተያዙ ላሞችን እንዴት
ለይተን ማወቅእ እና ማከም እንዳለብን ያብራራል።

የላም ጡት በሽታ አያያዝ
1. ለውጥ ማምጣት
የላም ጡት በሽታ መሰረታዊ ነገሮች ማለትም መንኤዎች እና መከላከያ ዘዴዎች በደንብ
የሚታወቁ እና በሰነድ የተሰነዱ ናቸው ፡፡ ይሁንእንጂ በሽታው ለመከላከል እንደየአከባቢው
ለመተግበር፣ የአካባቢያዊ ትግበራ ልምዶችን ለመቀየር የአካባቢያዊ እውቀትን እና ፈቃደኛነትን
ይጠይቃል። አርሶ አደሮች ስለመንስኤዎሽ እና መከላከያ መንገዶች እውቀታቸው ሲዳብር
ለውጥ በቀላሉ ሊመጣ ይችላል።

ለለውጥ እንዲመጣ ገፊ ምክንያቶች እንዳሉ ሁሉ እንቅፋቶችም ኣሉት ፡፡ ሁለቱም በየኣከባቢው
እና ማህበረሰቡ ሊለያዩ እንደሚችሉ ማወቅ አስፈላጊ ነው ። ይህ ስልጠና እንቅፋቶች ማወቅ እና
መፍታት ፣ የለውጥ ገፊ ምክንያቶችም ማወቅ እና ማጠናከር ብሎም ዘላቂ ለውጥ ለማምጣት
ያግዛል።

ለውጥ እንዲመጣ ገፊ ምክንያቶች
በዘመናዊ አያያዝ የተመረተ ወተት የተሻለ ዋጋ ሲኖረው፣ የተሻለ የወተት ምርት እና ጥራት፣
ጥራት ያለው ምርት ስታመርት የሚገኘው እርካታ፣ ጥጃዎችን ከሞትን መታደን፣ የወተት
ሳይበላሽ የሚቆይበት ግዜ ማሻሻል ፣ የጡት በሽታ መቀነስ፣ በታህዋሲያን የሚመጡ በሽታዎች
መቀነስ እና በጤናማ ወትት የህብረተሰቡን ደህንነት በመጠቀም የህዝብ ጤናን ማሻሻል እንደገፊ
ምክኛቶች መውሰድ ይቻላል፡፡
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ለውጥ እንዳይመጣ አዳጋች የሚያረጉ ምክንያቶች
ለውጥ ለመቀበል ወይ ለውጥ ለማምጣት አዳጋች ከሚያረጉ አሰራር ለመለውጥ የሚስፈልግ
ወጭ ፣ ተነሳሽነት ማነስ ፣ እውቀትና ሀብት ማነስ፣ ተቀባይነት ያገኙ ልማዳዊ ግን ስህተት
አሰራር፣ ወላጆች ለውጥን በቀላሉ አለመቀበል፣ የአቻ ግፊት፣ ለመለወጥ የሚጥሩ ድጋፍ ማነስ፣
ለውጥ መጥላት፣ አሰራር ብለውጥስ ምን ጥቅም አለው ማለት ፣ ለውጥ ለማምጣት
የሚይስፈልግው ስራ፣ ከለውጥ በኋላ የሚመጣ የማይታወቅ ዉጤት መፍራት፣ ያለፈው ያልተሳካ
ጥረት፣ የለውጥ አመራር ብቃት ማነስ፣ ተግባራዊነት አለመኖር፣ የጊዜ እጥረት ወይም የትኩረት
እጥረት ናቸው።

የላም ጡት በሽታ የመከላከል አስፈላጊነት
የላም ጡት በሽታ ካልተከላከልን የሚከተሉትን ጉዳቶች ያደርሳል፤
◊ የቤተሰብ ገቢ ይቅንሳል

◊ ላሞች በሚታመሙበት ጊዜ የወተት መጠን ይቀንሳል

◊ የተበላሸ ወትት እንዲወግድ ያስገድዳል

◊ የዚያን ላም የወደፊት ምርት ይቅንሳል፣ ይህ ደሞ ትልቁ ኪሳራ ነው

◊ የሕክምና ወጪ

◊ የወትት ጥራት መጓድል፣ የወትት እና የወትት ውጤቶች ጣእም መበላሸት

◊ ወተት ሳይበላሽ የሚቅይበት ግዜ ማነስ

◊ በደንበኞች ተአማኒንት ማጣት
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◊ የላሚቱ ዋጋ ማጣት

◊ የላሞችን ደህንነት አሳሳቢነት፣ ጡታቸው ስለሚያብጥ እና ስለሚቆስል

◊ የአርሶአድሩ ልፋትና በስራው አለመርካት ይስከትላል.

2. የላም ጡት በሽታ ምንድን ነው?
የላም ጡት እና ወደጡት የሚያገናኝ ሱር ሲታመም እንዲሁም ስያብጥ ነው የላም ጡት በሽታ
(ማስታይትስ) የምንለው። ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በጡት በር ወይ በጡት ጫፍ በኩል በሚገቡ
የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ነው። የላም ጡት በባክተሪያ ሲጠቃ በዚህም ለበሽታው ምላሽ ሲሰጥ
ወተቱ እና የላም ጡት ላይ የሚታይ ለውጥ ያስከትላል። በወተት ጥራት እና ስብጥር ላይ
ለውጦች፣ ወተቱ ዉስት ጠጠር ያለ ነግር፣ እንዲሁም የወተት ህብር ለውጦች ሊታዩ ይችላሉ።
በሽታከባድ ከሆነ ፣ ጡትዋ ጠንከር ያለ ፣ ያበጠ እና ላም በሚታይ መልኩ ልትታመም ትችላለች።

የላም ኢንፌክሽኑ የመከላከል አቅምን የሚቀንስ ማንኛውም ነገር ሌላ ተደራቢ በሽታ ወይም
የላም ምቾት መጓደል የጡት በሽታ ልያባብስ ይችላል። ላሞች ጥሩ ምግብ እንዳላቸው ማረጋገጥ
በተለይ ለመውለድ ሲቃረቡ እና ሁለት ሳምንታት ከወሊድ በኋላ ካገኙ፣ ወተት በሚሰጡበት
ግዚያት የሚያስፈልጋቸውን ሃይል እንዲሟላ ያግዛቿል። ጥራት ያለው ውሃ ማግኘት
የተመገብቱን ምግብ በአግባቡ እንዲፈጭ እና ኢንፌክሽን የመከላከል አቅምን ያዳብራል።
ማዕድናትም የመከላከል አቅምን ለማሳደግ አስፈላጊ ናቸው ፡፡
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የላም ጡት በሽታ ዓይነቶች
በቀላሉ የሚለይ፡ በድንግት ሊነሳ የሚችል እና በወተት ህብር እንዲሁም ንጥረነገር ለውጥ
የሚያስከትል ነው። ይህ ዓይነት በሽታ በቀላሉ ልንለየው እንችላለን ምክንያቱም የጡት እብጠት፣
የጡት መቅላት፡ የጡት መጠንከር፣ ሙቀት መጨመር እና ስቃይ ያስከትላል። በሽታው ቀላል፡
መካከለኛ ወይም በጣም የከፋ ሊሆን ይችላል። ምልክቶች በጡት ጫፍ ብቻ የተወሰኑ ከሆነ ቀላል
ወይም መካከለግኛ በሽታ ይባላል። ምልክቶች ሰፋ ያሉ፣ ሀይለኛ ሙቀት፣ ድርቀት እና
አለመረጋጋት የሚይስከትል ከሆነ ከባድ በሽታ ልንለው እንችላለን።

በቀላሉ መለየት የማይቻል፡ ይህ በሽታ ምልክት የለለው እና በቀላሉ የማይለይ ነው። ጡት እና
የጡት አከባቢ እንዲሁም የወትት ህብር በሚታይበት ጊዜ ምንም የተለወጠ ነገር አይታየንም።
በዚህም ምክንያት ሳይታወቅ ህመሙ ለብዙ ግዚያት ሊቆይ ይችላል። ይህን በሽታ የምንለይበት
የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከነዝህ መንገዶች California Mastitis Test (CMT) ወይም
Somatic Cell Counts (SCC) በዋናነት ይጠቀሳሉ።

3. የላም ጡት በሽታ መንሳኤዎች
በሁለት ሊከፈሉ ይችላሉ፡
ተላላፊ፣ የዚህ አይነት በሽታ መንሳኤ በጡት ጫፍ እና በጡት አከባቢ በሚገቡ እና በሚገኙ
ባክተርያ ይከሰታል። ላሞች አንድ ላይ ሲታለቡ ከአንዷ ወደ ሌላኛዋ ሊተላለፍ ይችላል። በቀላሉ
ጡት ላይ በመላገብ እና ዉስት በመግባት በሽታ ያስከትላሉ።

አካባቢያዊ፣ የዚህ አይነት በሽታ በበረት እና በአከባቢው ባሉ ባክቴሪያዎች ምክንያት ነው
የሚነሳው። ላሞች ወለሉ ላይ ሲተኙ እና ከታለቡ በሁሏ ለተወሰነ ግዜ የጡት ጫፋቸው ክፍት
ሆኖ ስለሚቆይ ከአከባቢው ሊገቡ ይችላሉ።
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ዝምቦች ከእበት፣ ቆሻሻ ወይም ቆዳ ሲመገቡ፣ በሽታው ከላም ወደ ላም ለያስተላልፉ ስለሚችሉ
በረት እና አከባቢው በጽዳት መያዝ ወሳኝ ነው። የወተት ከብት አልሚዎች የወተት ላም
በባክተርያ ተጠቅተው የጡት በሽታ እንዳይያዙ መንሳኤዎች የሆኑትን ባክተርያዎች ለመቀነስ
አከባቢያቸው እና እርሻቸው ማጽዳት አለባቸው፣

● ባክተርያዎች ሙቀት፣ እርጥበት፣ ጨለማ እና ቆሻሻ ቦታ ይወዳሉ
● ባክተርያዎች ጽዱ፣ ደረቃማ፣ የጸሃይ ብርሃን ያለበት፣ ወይም ጸረባክተርያ መድሃኒት
የተረጨበትን ቦታ አይመቻቸውም

የሚወሰዱ የመከላከያ ዘዴዎች ስለሚለያይ፣ ባክተርያዎች የሚመንጩበት እና ላሞች ወተት
በሚሰጡበት ወይም ወተት መስጠት ያቆሙበት ወቅት መለየት ላሞች በባክተርያ ተጠቅተው
ለበሽታ እንዳይጋለጡ ለሚደረገው ጥንቃቄ ይረዳል።

Somatic Cell Counts (SCC) – ወተት ዉስጥ ያሉ ነጭ የደም ሴሎች
ባክቴሪያዎች በጡት ጫፍ ገብቶው ከዚያም ወደ ውስጥ ጡት መሰራጨት ሲጅምሩ እነኝህ
ህዋስያን (ባክቴሪያዎች) ለመፋለም እንዲሁም ለማጥፋት የላም የመከላከል ስርዓት ብዙ
ተከላካይ ሴሎች ማመንጨት ይጅምራል። ተከላካይ ሴሎቹ ነጭ የደም ሴሎች (Somatic Cell)
ይባላሉ። Somatic Cell Counts (SCC) ብዛታቸውን መገመት ይርዳናል፣ ምክንያቱም
ሰውነት ላይ ጥቃት ሲደርስ ቁጥራቸው ይጨምራል። እኝህ ሴሎች ባክተርያውችን ከበው
ሲፋለሙ ብዙም ሞቶው ከወተት ጋ ተደባልቆው ይወጣሉ፣ ለወተቱ ለየት ያለ ጣእም እና ህብር
ያስከትላሉ።
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ወተት ዉስጥ የሚግኝ የSCC ብዛት ማወቅ በታም አስፈላጊ ነው። ላሞች ብባክተሪአል የተጠቁ
እንደሆነ ከትለመደው በላይ ቁጥራቸው ይጨምራል። ከዛም ዉጭ በየወቅቱ ቁጥራቸው
ሊለዋውጥ ስለሚችል፣ ለወጡ በባክተሪያ ስለተጠቁ መሆኑን ለማረጋግጥ፣ የተወሰኑ ቀናት
ልኬቶች አማካኝ ቁጥር ማትኮር ተገቢ ነው።

ቪድዮ 1 መግብያ
በዚህ ቪድዮ ማስታይትስ ምን እንደሆነ፣ በምን እንደሚነሳ፣ አይነቶቹ እና የእንስሣት አካል
እንዴት ታህዋስያን (ባክተርያ) እንደሚከላከል እና እንደሚዋጋ ግንዛቤ ማግኘት ይቻላል።

የጡት በሽታ ምርመራ
ካሊፎርኒያ ማስታይትስ ቴስት (CMT)
በጣም ቀላል በወተት ዉስጥ ምን ያህል መጠን SCC እንዳለ
የምያሳይ ነው። በዚህም ላሟ በቀላሉ በአይናችን በማይለይ
ነገርግን በበሽትው መጠቃቷ አመላካች ነው።

ምርመራው ወተት ከከሚካል ሲደባለቅ በብዛት SCC ካሉት ከሚካሉ ሲግድላቸው በሚፈጥር
ዉጤት ነው የሚታወቅው። ሴሎቹ ሲበጣጠሱ ዘረመሉ ወጥቶ እንደማስቲካ የሚጣበቅ ነገር
ይፍጥራል፤ በዚህም ብዙ የሚጣበቅ ነገር ሲፈጠር ብዙ ነጭ ሴሎች ማስታይትስን እየተዋጉ
እንደነበሩ ማውቅ ይቻላል። የምርመራ ዉጤት ከ 0 እስክ 3 ሆኖ፤ 2 እና 3 ሲሆን ማስታይትስ
አለባት እንላለን። የ CMT ምርመራ በወተት የSCC ቁጥርን ያመላክታል፤ አብዛኛው ግዜ
ከ400,000 ሴል/ሚ.ሊ የሚንሮውን ለውጥ ነው ያሳያል የሚያሳየው።

የወተት ናሙና ወደ ከሚካል ሲጨመር በCMT የሚፈጠር ምልክት እና የማስታይስ ስጋት በ
አራት ክፍሎች መከፈል መንገድ
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ክፈል
ነጻ

ውጤት
0

ዝቅተኛ ስጋት
የተያዘች

1
2

ዉህዱ ላይ ይሚሆነው
ዉህዱ ላይ ብዙም ለወጥ አይታይም፣ ተጣብቆም
አይቆምም፣ ማንቀሳቀስ ይቻላል
ዉህዱ መርጋት ይጅምራል
በደምብ ይረጋል፣ አሁንምግን ተጣብቆ ለማለቀቅ
አያሽችግርም
በደምብ ይረጋል፣ በቀላሉ ፈስሽ መለያየት አይቻልም

3
በርግጠኝነት
የተያዘች
ፍልፍል፣ Leach et al. 2008
ቪድዮ 2፣ California Mastitis Test (CMT)

ይህ ቪድዮ በCMT ማስታይትስን እንዴት መመርመር እንደምንችል ያሳየናል።
CMT ተጠቅመን ማስታይትስ ለማወቅ የሚያስፈልጉን ነግሮች ምንድናቸው?
1. የሚያስፈልጉ ነገሮች

✔ የወተት ናሙና

✔ CMT ከሚካል

✔ CMT Paddle

✔ ጓንት
2. አካሄድ

✔ የሚከተለውን ምስል ይመልከቱ
3. ቪድዮ

✔ ቪድዮውን ይመልከቱ
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የሚይስፈልጉ
ቁሳቁስ
የወተት
ናሙና
አራት
የወተት
ናሙና መያዛ
ከሚካል
ጓንት

ውጤት
ክፈል
ነጻ

ዝቅተኛ ስጋት
የተያዘች

በርግጠኝነት
የተያዘች

አተገባበር
1 ጡት ጫፍ ዉስት ያለው
ወተት እንዲምወገድ
ማድረግ

ው ዉህዱ ላይ
ጤ ይሚሆነው
ት
0 ዉህዱ ላይ
ብዙም ለወጥ
አይታይም፣
ተጣብቆም
አይቆምም፣
ማንቀሳቀስ
ይቻላል
1 ዉህዱ መርጋት
ይጅምራል
2 በደምብ ይረጋል፣
አሁንምግን
ተጣብቆ
ለማለቀቅ
አያሽችግርም
3 በደምብ ይረጋል፣
በቀላሉ ፈስሽ
መለያየት
አይቻልም

2 የወተት ናሙማንው ወተት
መሙላት

3 በሁሉም የወተት ናሙና
መያዛ ተመሳሳይ መጠን ያለው
የወተት ናሙና ማስቀመጥ

4 3ሚሊ ከሚካል በተመሳስይ
ወደ ወተት ናሙናው ይጭምሩ

6 ከ 20ሴኮንዶች በኋላ የወተት
ናሙናው ለማጠልል ይሞክሩ፣ ከ
0 እስከ 3 ያልቱ ውጤት
ይመዝግቡ
ከልተጣበቀ ወይም ከተጣበቅ

5 ከሚካሉ ከ ወተት ናሙናው
መዋህዱ ያረጋግጡ

Somatic Cell Counts – SCC
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Somatic Cell Counts ዋናው የወተት ጥራት ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። የጡት ጫፍ ወይም
የጡት አከባቢ በተለያዩ ታህዋስያን ወይም ባክተርያ ሲጠቃ የSCC ቁጡር ይጨምራል።

ከጤነኛ ላም የተገኘ ወተት በአማካይ እስከ 100,000 ሴል /ሚ.ሊ ይገኛሉ። ከ 200,000 ሴል
/ሚ.ሊ ሲሆን ላም በማስታይትስ እንደተጠቃች ማሳያ ሊሆን ይችላል። እየአናዳንዱ ላም
መከተተል በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም ጥቂት ላሞች ባሉበት የውተት ከበት እርባታ ድርጅት
የአንዲት ላም SCC ቁጡር መጨመር በወትት ጥራት ያሉው ተጽእኖ ከፍተኛ ነው፣ ድርጅቱ
ብዙ ላሞች ካሉት ግን ብዙም ተጽእ ላይኖረው ይችላል። የብዙ ላሞሽ በ አንድ የወተት ቋት
የሚጠራቅም ከሆነ፣ የ SCC ቁጥር እና ትርጉም በሚከተለው ሊገለጽ ይችላል።

በወተት ቋት የሚገኘው SCC እና ትርጉሙ
Somatic cell count
ትርጉም
(ሴል/ሚ.ሊ)
<150.000
150.001 – 200.000
200.001 – 400.000
>400.001

በጣም ጥሩ የማስታይትስ ቁጥጥር እንዳለ ያመላክታል
ጥሩ የማስታይትስ ቁጥጥር እንዳለ ያመላክታል
ያልተረጋጋ ወይም ቀጣይነት የለሌው የማስታይትስ ቁጥጥር
እንዳለ ያመላክታል
ምንም የማስታይትስ ቁጥጥር እንደሌለ ያመላክታል፣ ስለዝህ
ተግባራዊ የሆነ የመከላከል እርምጃ መወሰድ እንዳለበይ
ያመላክታል

ምንጭ፣ Cell check - Farm guidelines for mastitis control (on-line).

የSCC መጨመር እና መለዋወጥ መከታትል በጣም አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ ምርትና
ምርታማነት መቅነሱ አይቀሬ ነው። አስቸጋሪ የሚያረገው ግን SCC መለካት እዛው እርሻው
ዉስት ሳይሆን ወደ ላቦራቶሪ ተልኮ መሆኑ ነው።

በላቦራቶሪ የሚያስፈልጉ ምንድናቸው?
1. ቁሳቁሶች

ጓንት
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አልኮሆል ወይ ሌላተመሳስይ
ጥጥ or gauze pad
ከታህዋስያን የጸዳ ናሙና መያዣ
ማርከር ወይ ስክርቢቶ መሳይ ቀለም
2. አተገባበር

የሚከተለውን ምስል ተመልከት

ጠቅላላ የባክተርያ ቁጥር (Total Bacteriology Counts – TBC)
የወተት ናሙና ወስደን ጠቅላላ የባክተሪያ ስብጥር ስናውቅ ለማስታይትስ የሚያጋልጡ
ባክተርያዎችን ለመለየት ያግዘናል። በተጨማሪም ትክክለኛ ምርመራ አድርገን ተገቢውን ህክምና
እንድናደርግላቸው ይረዳናል። አንድ የወተት ናሙና ስንወስድ የSCC እና የTBC ዳሰሳ ማድረግ
ተገቢ ነው።

የወተት ናሙና መውሰድ
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ዓላማ
ጥራት ያለው ናሙና ማግኝት እና በናሙናው ዉስት
ያሉት ባክተርያዎች መለየት

ቁሳቁሶች
ጓንት
አልኮሆል ወይ ሌላተመሳስይ
ጥጥ or gauze pad
ከታህዋስያን የጸዳ ናሙና መያዣ
ማርከ ወይ ስክርቢቶ መሳይ ቀለም

አተገባበር
1. እጅዎን ይታጠቡ እና ጓንት ያድርጉ
2. የማይለቅ ማርከርን ተጥቅሞ ናሙናው ቱብ
ምልክት ያድርጉ፣ ምልክቱ ቀን፣ የላሟ መለያ
ቁጥር፣ የጡት መለያ ማለትም የፊተኛው
ቀኝ፣ የፊተኛው ግራ፣ የሁለኟው ቀኝ፣
የኋለኛው ግራ የጡት ክፍል።
3. የጡት ጫፍ በጸረ ባክተርያ ለ 30 ሴኮንዶች
መንከር
4. እያንዳንዱ የጡት ጫፍ ከተነከረ በሁላ
ለያንዳንዱ በተዘጋጀ ፎጣ ማድረቅ
5. ጡት ጭፍ ዉስጥ ያሉት የመጀመርያ ወተት
መወገድ አለበት፣ ጥራት ያለው ናሙና
ለማግኘት
6. በጥጥ ወይም ተመሳሳይ ነገር የጡት ቻፍ በ
አልኮሆል ማጽዳት
ከዚሁ በሁላ የጡት ጫፍ በእጅ አለመንካት፣ ሳይታሰብ
የጡት ጭፋ ቆሻሻ ካገኘው እላይ የተዘረዘርትን
መድገም
7. የናሙና መያዣውን ይክፈቱ፣ መያዣውን ከ
1/3 እስከ ½ በወተት ይምሉት እና ቶሎ
ብሎው ሌላ ቆሻሻ ሳይገባበት ይዝጉት።
8. ናሙናው በሮዶ ዉስጥ ያስቀምጡት

17

Photos:
http://extension.msstate.edu/publications/publications/collectingmilk-samples-for-microbiological-analysis

4. ማስታይትስን መቆጣጠር
መከላከል ቁልፍ የመቆጣጠር ስራ ነው፣ ይሁን እንጂ ማስታይትስ ዘርፈብዙ መንሰኤዎች
እንዳሉት መገንዝብ አስፈላጊ ነው። የሚከተለው ምስል የመከላከል ስራውችን ማትኮር
ያለባችውን ያሳያል።

መልካም የሆነ የማለብ ችሎታ ማዳበር
የወተት ላም አርቢዎች እንዴት ነው ባክተርያም ማስቲቲስም መቀነስ ያለባቸው?

18

ወጥ የሆነ የግዜሰሌዳ በመከተል መልካም የሆነ የማለብ ችሎታ ማዳበር ይቻላል። መልካም የሆነ
የማለብ ልምድ ማስታይትስ ይቀንሳል፣ እንዲሁን ብዛት እና ጥራት ያለው ወተት ለማምረት
ያግዛል።

የወተት አልቢ ሰው
ጽዳት
የወተት አልቢ ሰው ጽዳት፣ ጽዱ አና ጥራት ያለው ጤናም ወተት ለማምረት ወሳኝ ነው።
አላቢዎች በሙሉ ቀልባችው፣ ከማጨስ ተቆጥበው፣ ሲያልቡ አከባቢው ሳይስሉ ወይ ሳይተፉ ነው
ማለብ ያለባችው። ከታመሙ ላሞችን ማለብ የለባችውም።
✔ ማለብ ከመጀመራችን እና ከአንድላም ወደ ሌላ ላም ስንስሸጋገር እጆቻችን በሳሙና
ከታጠቡ በሁሏ በንጽህ ጨርቅ መድረቅ አለባቸው
✔ በቀላሉ የሚጸዱ ጓንት ማድረግ መልካም ልማድ ነው

✔ የጣት ጥፍሮች በአግባቡ መቆርጥ አስፈላጊ ነው፣ አለበልዚያ የላም ጡት በጥፍሮቻችን
ሊጎዱ እና ለባክተርያ ሊጋለጡ ይችላሉ
ባክተርያዎች በተሰነጣጠቀ እና ባበጡ ቆዳስር ይኖራሉ። እጆቻችን ላይ እና የጡት ጫፍ “salve”
ወይ “milking jelly” በመጠቀም የቆዳ ጤና ጠብቅን ባክተርያውችን መቀነስ እንችላለን።
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ቪድዮ 3. መልካም የማለብ ልማድ II: ለማልብ መዘጋጀት
የህ ቪድዮ ላሞችህን ማለብ ከመጀመራችን በፊት የጽዳት አጠባበቅ ጠቃሚነት ይስረዳናል።

የጡት እና አከባቢው ጽዳት
ማለብ ከመጀመራችን በፊት ጡት እና አከባቢው ማጽዳት አለብን፣ አለበለዚያ እዚያ አከባቢ
የቆያ አቦሯ እና ቆሻሻ ወተቱን ሊበክለው ይችላል። የጡት ጭፍ ማጽዳት ላሟ ወተቱን
እንድትለቅልን ማነሳሻም ነው።

የጡት እና አከባቢው ጽዳት ለማረጋገጥ የሚከተሉትን ማድረግ አለብን፤
1. ከማለብ በፊት ጡት እና አከባቢው መጽዳት አለበት፣ ይህም በጨርቅ ወይም ጡት
ለመንከር የሚያገለግል ፈሳሽ በመጠቅም ማከናወን ይቻላል።
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2. ፎጣ ወይ ሶፍት በመጠቅም የታጠበውን ማድረቅ፣ አንድ ፎጣ ወይ ሶፍት ለአንድ ላም
ነው መሆን ያለበት። የጡት ጫፍ አለማድረቅ እንድም ለማስታይትስ ያጋልጣል ወይም
ወተት ይበክላል።
ለማድረቅ ጨርቅ ስንጠቅም የአንዷን ላም ለሌላኛው እንዳናረገው መጠንቀቅ አልብን።
ለምድረቅ እና ለማጠብ የምንጠቀምበት ጨርቅም መለያለት አለበት። ሁለቱም ጨርቆች አንዱ
ለማጠብ አንዱ ለማድረቅ ከማለብ በፊት ሁሌ መታጠብ አለባችው፣ በዚህም ለአንድ ላም
ብያንስ አራት ጨርቅ ማዘጋጀት መልካም ነው። ብዙ ላሞች ካሉን ግን ጨርቆችን በሙቅ ዉሃ
ማጠብ አለብን።

ጥናቶች እንደሚያሳዩት፣ ታጥበው ሳይደርቅ መጠቀም፣ ያልታጠበ ግን ደረቅ ጨርቅ ይሻላል፣
ስለዚህ ጨርቆችን ካጠብን በሁሏ ሁሌ ማድረቅ አለብን።

ቪድዮ 4. መልካም የማለብ ልማድ II፤ ይህ ቪድዮ ጡት እና አከባቢው እንዴት ማጽዳት
እንዳለብን ያሳየናል።
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ወጥ የማለብ የግዜሰሌዳ
ወጥ የማለብ የግዜሰሌዳ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ተመሳሳይ ስራ በተመሳሳይ ሰአት መልካም እና
ወጥነት ያለው አሰራር ለማዳበር ይረዳል።

እጅ ታጥበን፣ ጡቶች ካጠብን እና ካደርቅን በሁሏ የሚከተሉትን መከውን አለብን፤
1. ላምዋ መርጋገቷ ማረጋገጥ አለብን፣ ይህም በመዳበስ እና አንዳንድ ቃላቶችን በመጠቀም
መከወን እንችላለን።
2. ማለብ ከመጀመራችን አራቱ ጥቶቿ መንከባከብ እና መዳበስ፣ ይህም ወተት እንድትለቅ
ያግዛል
3. የመጀመርያው የወተት ጠብታ ወደ ልዩ ኩባያ ያድርጉ እና የወተት ጤንነት ወይም
የህብር ለውጥ ካለው ይመልከቱ። መዳበስ፣ ይህም ወተት እንድትለቅ ያግዛል
4. ማስታይትስ የተገኘባት ላም ወይ የጡት ክፍል ካገኙ፣ ወተቱ ለብቻው ያስቀምጡ።
5. ላሟ እስከመጨረሽ መታለብ አለበት። ጡት ዉስት የሚቀር ወተት ለማስታይትስ ምቹ
ሁኔታ ይፈጥራል። ከመጠን በላይ ማለብም የለብንም። ከመጠንበላይ ማለብ የጡት ጫፍ
ሊጎዳ ይችላል፣ በዚህ ባክተርያ ሊገቡ ይችላሉ።
6. ካለብን በኋላ በጸረታህዋስያን የጡት ጫፍ ማጽዳጥ ወይ መንከር።
7. ከታላቡ በኋል ላሞች ከ 30 እስከ 45 ደቂቃ ቆሞው እንዲቆዮ ማበራታት፣ ለምሳሌ
ምግብ በማቅረብ። የጡት ጫፍ ሳይዘጋ ከተኙ እና ከእበት፣ ወይ ቆሻቻ ጥታቸው
ከተነካካ፣ ባክተርያዎች ስለሚገቡ ለማስታይትስ ሊጋለጡ ይችላሉ።

ቪድዮ 5፣ መልካም የማለብ ልማድ I: በእጅ ማለብ
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ይህ የSNV ቪድዮ መልካም የሆነ የማለብ ልምድ ያስተምረናል።

የጡት ጫፍ በጸረተህዋስያን መንከር
ከማለብ በኋላ የጡት ጫፍ ለ30 – 45 ደቂቃዎች ክፍት ሆኖ ስለሚቆይ ባክተርያዎች ሊገቡ
ይችላሉ። የጡት ጫፍ በጸረተህዋስያን መንከር በባክተርያ እንዳይጠቃ ይረዳል። ከገበያ
የምናገኛቸው የጡት ጫፍ ለመንከር የምንጠቅምባቸው ከሚካሎች (ለምሳሌ፣ አዮዲን)
ጸረታህዋስያን ባህሪ ስላላቸው ባከተሪያውችን ይገድላሉ፣ እንዲሁም ጡት አከባቢ ያለው የቆዳ
ጤንነት ይጠብቃሉ። ወጥ የሆነ አሰራር ከዘረጋን፣ ማስታይትስ ጡት ጫፍ በጸረተህዋስያን
በመንከር መከላከል ይቻላላ። አንድአንድ ጥናቶች (Nickerson, 2001) የጡት ጫፍ
በጸረተህዋስያን መንከር ማስታይትስን በ50% እንደሚቀንስ ያሳያሉ።
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ቪድዮ 6፣ መልካም የማለብ ልማድ I: በእጅ ማለብ
ይህ ቪድዮ የጡት ጫፍ በጸረተህዋስያን እንዴት እንደምንነከር እና ሁሌ ከላብን በኋላ የመንከርን
ጥቅም ያሳየናል።
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የሚጠባ ጥጃ ካለ፣ የጡት ጫፍ የሚነከረው ጥጃው ከጠባ በኋላ ይሆናል። በዚህን ላሟ ረዝምላለ
ግዜ ማለብያው ቦታ ላይ እንድትቆይ ይሆናል።

ጽዱ ቁሳቁስ
ጥራቱ የጠበቀ እና ጽዱ ቁሳቁስ ለአርቢው በጣም ጠቃሚ ናቸው፣ ጥራት ያለው ወተት እና
የወተት ዉጤት፣ እንዲሁም የተሻለ ዋጋ ያስገኛሉ።
ለማለብ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች በአግባቡ መጽዳት አለባቸው። በትክክል ማጽዳታችን
ለማረጋገት የሚከተሉትን እንተግብር፣
1. ቁሳቁሶችን በሁልት እንክፈላቸው
a. ወተት ለማቀነባበር የምንጠቅምባቸው
b. በረት ላይ ያሉት
2. መጀመርያ የወተት ማቀነባባርያ እቃዎችን እናጽዳ። በዉሃ ማለቅለቅ ቀጥሎም በሙቅ
ዉሃ እና ጸረታህዋስያን ከሚካል ማጽዳት። ከዛም በንጽህ ዉሃ ማጠብ።
3. ቁሳቁሶችን ካጠብን በሁሏ፣ በደምብ በከሚካል መንከር
4. በመጨረሻም ቁሳቁሶቹ በደም መድረቅ አለባቸው፣ እንዲሁም ንጽህ አየር ማግኘት
አለባቸው
5. በረት ላይ ለሚገኙ ቁሳቁሶችም በተመሳሳይ መንገድ ማጽዳት። እቃዎቹ ከእበት ንኪኪ
መጠበቅ አልብን።

ቪድዮ 7. የማለብያ ቁሳቁሶች በዉሃ እና ከሚካል ማጽዳት
ይህ ቪድዮ የማለብያ ቁሳቁሶች እንዴት ማጽዳት እንደአልብን ያሳየናል።

25

ጽዱ አከባቢ
በረት እና አከባቢው በጽዳት መያዝ ከአከባቢ የሚመነጨው ማስታይትስን ይከላከላል። ጥሩ እና
ወጥ የሆነ የማጽዳት ተግባራትን የሚከተሉትን ያጠቃልላል፣ በረት ማጽዳት፣ የእንስሳት ምግብ
ከእበት እና ሌላ ቆሻሻ ማራቅ፣ በረቱ ንጽህ አየር እንዲያገኝ ማድረግ።

በረት ስንሰራ በቀላሉ ማስጽዳት እና ማድረቅ እንደሚቻል መሆን አለበት። እንዲሁም በቂ አየር
እንደሚያገኝ ታሳቢ መደረግ አለበት። ወጥ የሆነ በየቀኑ እና በየሳምንቱ የምናጸዳችው መለየት
አለብን። የበረቱን ጽዳት ለመተበቅ የሚከተለቱን በቅደምተከተል ማከናወን አለብን፣
✔ እበት ከብቶች ከሚተኙበት መነሳት አለበት

✔ ከብቶች የሚቆሙበት እና የሚተኙበት ስፋት ወይ ቁመት ቆሞው ወይም
ተኝተው እበት ሲጥሉ እበት ወደሚሀድበት ቱቦ እንዲሆን ታሳቢ ማድረግ
✔ የወለል ዉሃልክ እበትም ይሁን ሽንት እንዲሁም ቆሻሻ ውሃ በቀላሉ እንዲፈሱ
ታሳቢ ማድረግ
✔ ወተት የሚቀነባብርበት እና ከብቶች የሚውሉበት ጥሩ የሆነ ፈሳሽ መስወገጃ
መንገድ መኖሩ ማረጋገጥ
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✔ የበረት ስፋት ይሁን የወለል ጥራት ተስማሚነት ማረጋገጥ

✔ ሰውች ይህን ከብቶች በሚንቀሳቀሱባቸው የዉሃ ይሁን ሌላ ፈሳሽ ኩሬ መኖር
የለበትም
✔ የተሰነጣጠቀ ወለል መኖር የለበትም

ቪድዮ 8. የበረት ዉስጥ ጽዳት
ይህ ቪድዮ ትክክለኛውን የበረት አያያዝን ያሳያል።

የጽዳት አመዳደብ ስርዓት
የጽዳት አመዳደብ ስርአት ኣንዲት ላምን ምን ያህል ቆሻሻ በወግብዋ፣ በሁሏዋ፣ በጭራዋ፣
በእግርዋ እና ጥቱዋ አከባቢ እንዳለባት አርቢዎች በደረጃ የሚመድቡበት አሰራር ነው። የጽዳት
አመዳደብ ስርአቱ ላሞች የሚኖርበት ምንያህል ጽዱ መሆነ ለማወቅ ይረዳል ብቻ ሳይሆን
ከብቶች ተመጣጣኝ እና ጤናማ ምግብ መመገባቸውን ለማዋቅ ያግዛል፣ ለምሳሌ ተቅማጥ
ከታየባችው።
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የጽዳት አመዳደብ ስርአት በሦስት አከባቢዎች ያተኩራል፣ የሁሏኛው ታችኛው እግር፣ ጡት
አከባቢ፣ ሁሏኝዋ እስከ ጫራ ያጠቃልላል። የደረጃ ጥራት በአንድ ሰው ሁሌ መመዘን አለበት፣
የሰዎች ልዩነት እንዳይፈጠር። የሚከተሉት ሰንጠረዥ እና ስእል የጽዳት አመዳደብ ስርአት
እንዴት ማከናወን እንዳለብን ያሳያሉ።

የጽዳት አመዳደብ ለወተት ላም
የጽዳት ደረጃ
0
1
2

የጽዳት ሁኔታ
ጽዱ፣ በጣም ትንሽ እና አዲስ ቆሻሻ ብቻ
የእጅ ያህል ስፋት ያለው የሰውነት ክፍል (10x15cm) በቆሻሻ የተሸፈነ
የሙሉ እጅ ያህል ስፋት ያለው የሰውነት ክፍል (40cm) በቆሻሻ የተሸፈነ

Adapted from:
http://dairy.ahdb.org.uk/resources-library/technical-information/health-welfare/cleanliness-score-card/#.
XUeKM_ZFzIU

ቪድዮ 9. የበረት ውስጥ ጽዳት፣ ላሞቹ ራሳቸው ይናገሩታል
ይህ ቪድዮ የጽዳት አመዳደብ እንዴት እንደሚከናወን እና የቆሻሻ መንስኤዎችን ያስረዳል።
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ጽዱ ላሞች፣ የጽዳት አጠባበቅ ሰርዓታችን የሚሰራ መሆኑን ማሳያ ናቸው፤ ከቆሸሹ ግን
ማስተካከል የሚገባን ነገር እንዳለ ያመላክታል። የጽዳት አጠባበቅ ሰርዓታችን ላሞቹ ራሳቸው
ይናገሩታል፣ ለምሳሌ፤
እርሻ 1.
ላም፤ ማርቲና
ሁሏኘዋ እስከ ጫራ
ጡት አከባቢ
የሁሏኛው ታችኛው እግር

የጽዳት ደረጃ
0
2
2

የጡት እና አከባቢው እንዲሁም የሁሏኛው ታችኛው እግር አከባቢ ቆሻሻ ካለ ላሞች በሚተኙበት
ቦታ ችግር እንዳለ ያሳየናል።
እርሻ 2.
ላም፤ ማርቲና
የጽዳት ደረጃ
ሁሏኘዋ እስከ ጫራ
0
ጡት አከባቢ
0
የሁሏኛው ታችኛው እግር
2
ቆሻሻ ያለው በታችኛው የላሚቱ ክፍል ብቻ ከሆነ ላሞሽ በሚመላለሱበት መንገድ ቆሻሻ እንዳለ
ያሰየናል።

አስረጂ ምስል 3. የጽዳት አመዳደብ ደረጃ
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Source:
https://dairy.ahdb.org.uk/resources-library/technical-information/health-welfare/cleanliness-s
core-card/#.XcKbyTP7TIU

የማስታይትስ ህክምና
ቶሎ መለየት እና ማከም ወተት የሚያመነጩ የጡት የደም ስር እና አካላት እንዳይጎዳ እና
ባክተርያዎች ወደ ሌሎች ላሞች እንዳይዛመቱ በጣም ወሳኝ ነው። የመጀመርያው ህክምና
መሆን ያለበት፣ ላሟ በደምብ ማለብ እና ወተትን ማስወገድ ነው።

አብዛኛው የማስታይትስ ህክምና የሚካሄደው በጸረባክተርያ መድሃኒቶች ነው። ይሁን እንጂ
ጸረባክተርያ ስንጠቀም የእንስሣት ሃኪሞች በሚሰቱን ምክር ነው መሆን ያለበት። የተለመዱ
አሰራሮችም ማስቲቲስ ከማባባስ ይከላከሉልናል። ለምሳሌ፤ ጡት አና አከባቢው የተለያያ
ክሬሞች መቀባት፣ ቶሎቶሎ ማለብ።

30

ትክክለኛው የመድሃኒት ህክምና የሚከናወነው፣ በቀጥታ ጡት አከባባ ጸረባክተርያ ለሶስት
ተከታታይ ቀናት በመርፌ በወጋት፣ ወያም በመድሃኒቱ የተጻፈውን መመርያ በመከተል ይሆናል።
ጡት አከባቢ እንዴት ይታከማል
1. ወተቱን ሙሉበሙሉ ካላብን በኋላ፣
የጡት ጫፍ በደምብ ማጽዳት እና
በጸረታህዋስያን ማጠብ
2. የመድሃኒቱ ክዳን ካነሳን በሁላ፣
በቀትታ ጡት ጫፍ እና ጡት አከባቢ
መድሃኒቱን መንከር
3. ከህክምናው በሁሏ የጡት ጫፍ
በጸረታህዋስያን መንከር

ያስታውሱ
በማስታይትስ የተጠቃች እና በህክምና ላይ
ካያለች ላም የሚገነኘው ወተት ለሰው ለጅ
ምግብነት አይሆንም። ለምን ያህል ወተትን
ማስወገድ እንዳለብን ከመድሃኒቱ ጋ ተያይዞ
በሚመጣው መመርያ ይከተሉ።
በህክምና ላይ ካያለች ላም የሚገነኘው ወተት
ከጤነኛ ላም የሚገኘው ማቀላቀል የለብንም።

ላም በሚያስታውቅ መልኩ ከታመመች ለተጨማሪ ህክምና እና ጸረታህዋስያን መድሃኒቶች
ቶሎብለን የእንሣት ህክምና ባለሞያ ማማከር አለብን።

መዝገብ አያያዛችን ሁለገብ መሆን አለበት። ቀን፣ የላም ስም/መለያ፣ የትኛው የጡት ክፍል
እንደታመመ (ለምሳሌ፣ ፍግ፣ የፊተኛው ግራ) ከመዘግብን፣ ተደጋጋሚ ችግር እያጋጠመ ከሆነ፣
ከሌሎች የባሰ ከሆነ፣ እና እንዴት ማከም እንዳለብን የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን ያግዛል።

ከህክምና በኋላ ማስታይትስን መከላከል
በማስታይትስ የተጠቁ ላሞች በወተት ዉስጥ እና በጡታቸው በዛ ያሉ ባክተርያዎች ይኖራሉ።
ከነዚህ ባክተርያዎች ወደ ሌሎች ላሞች እና የማለብያ እቃዎች እንዳይዝመት፣ በተቻለ መጠን
የታመሙ ላሞች መጨረሻ ላይ ነው መታለብ ያለባቸው።

በማስታይትስ የተጠቁ ላሞች በወተት ዉስጥ እና በጡታቸው በዛ ያሉ ባክተርያዎች ይኖራሉ፣
ህክምና የማይሰራ ወይ የማይቻል ከሆነ ከነዚህ ባክተርያዎች ወደ ሌሎች ላሞች እና የማለብያ
እቃዎች እንዳይዝመት፣ ላሞቹ መወገድ ነው ያለባቸው፣ አልያልም ጥጆች እንዲያሳድጉ
ከእርሻው ረቀው ተለይተው ነው መቀመጥ ያለባቸው።
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የጡት ጫፍ ወተት ስላለው ዝምቦች ይስባል፣ ዝምቦችም ከማንኛውም የሚመገቡበት ነገር
ባክተርያውችን ወደ ጡት ያስተላልፋሉ፣ በዚህም ላሞች በማስታይትስ ሊጠቁ ይችላሉ። ስለዚህ
ዝምቦች የመቆጣጠርያ መንገዶችን መጠቀም አለብን።

ቪድዮ 10. ማስታይትስን መቆጣጠር
ይህ ቪድዮ ማስታይትስን እንዴት እንደምንከላከል። እንዴት መዝገብ እንዳለብን እና መከተተል
እንዳለብን ያሳያል።

ወተት ያማታመርትበት ግዜ (Dry period)
ሁሉም ላሞች ሌላ ጥጃ ክመወለዳቸው በፊት መታለብ የለባቸዉም። ይህ ጡት እና ወተት
አመንጪ የሰውነት ክፍል እንደገና እንዲጠገኑ እና እንዲታደሱ የሚውል ግዜ ነው። ላሞች
ለመውለድ ብያንስ 30 ቀናት ሲቀራቸው ማለብ የለብንም፣ ይህም ቀታዩ የወተት ምርት
እንዲጨምር ያግዛል።
ይህ ከማለብ ነጻ የሆነ ግዜ ሶስት ክፍል አሉት፣
1. Involution - በየዕለቱ ማለብ ሲቆም፣ የወተት ምህርት ይቀንሳል ብሎም ወተት
ማመንጨት ይቆማል። ጡት ወተት የማመንጨት ስራው እየቀነሰ በመጠኑም እያነሰ
ይሄድ እና የጡት ጫፍ በ keratin የተባለ ፕሮቲን ይዘጋል። ይህ ሂደት ሁለት ሳምንት
ገደማ ይወስዳል።
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2. Steady state - ከ Involution በሁሏ ጡት እና ጡት አከባቢ እንዲሁም ወተት አመንጭ
ክፍሎች መቀያየር እና ፈሳሽ ማመንጨት ያቆማሉ። በዚህ ግዜ ጡት እና ጡት አከባቢ
እንዲሁም ወተት አመንጭ ክፍሎች ይጠገናሉ፣ ይታደሳሉ፣ ለተሻለ ቀታይ ወተት ምርት
ይዘጋጃሉ። ይህ ግዜ ከሁልተ ሳምንት ያነሰ ከሆነ ቀታይ የወተት ምርት አሉታዊ ተጸዕኖ
ይኖሯል።
3. Colostrum production and start of lactation - ጡት እና ጡት አከባቢ ያድጋሉ
እንዲሁም ወተት አመንጭ ክፍሎች እንደገና ስራቸው ይጀምራል። ይዘጋል። ይህ ሂደት
ሁለት ሳምንት ገደማ ይወስዳል።

ማለብ ስያቆሙ የምናደርግላቸው ህክምና
በአግባቡ ካልተሰራ፣ ወተት ያማታመርትበት ግዜ በሚደረገው ህክምና፣ ላሞች በማስታይትስ
ሊጠቁ ይችላሉ። ጽዱ እና ደረቅ የሆነ አከባቢ ማስታይትስን ለመከላከል ወሳኝ ናቸው። ላሞች
ወተት መስጠት እንዲያቆሙ የሚያግዙ መድሃኒቶች በገበያ በብዛት ይገኛሉ። በእንስሣት ህክምና
ባለሞያዎች እግዛ የተሻለውን መግዛት ያስፈልጋል።

Using dry cow tubes to dry ላም ለማንጠፍ dry cow tubes መጠቀም
dry cow tubes የወተት ምርት በሚቆምበት በጡት ጫፍ እና ጡት አከባቢ የሚቀባው ከሚካል
ነው። ይህ ከሚካል የቆየውን እና አዲስ ባክተርያዎችን ለመጥረግ ያግዛል፣ በዚህም ከማስታይትስ
ያድናል፣ ወያም ይከላከላል። dry cow tubes ረዝም ያለ ማስታይትስ ለማከም ከምንጠቅምበት
tube ለየት ያለ ነው።
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ላሞች ከወለዱ በኋላ፣ በመጀመርያዎቹ ቀናቶች የምያመርቱት ወተት ለሰውልጅ ምግብነት
አይሆንም። ለምን ያህል ግዜ ወተቱን ማስወገድ እንዳለብልን ከመድሃኒቱ ተያይዞ የሚመጣዉን
መመርያ ማንበብ አለብን። ላሞች ከህክምና በሁላ ከተለመደው ቀድሞው ከወለዱ፣ ማለትም በ
አንድ ወር ዉስጥ፣ ወተቱን ለምን ያህል ቀናት ማስወገድ እንዳለብን ሊለያይ ይችላል።

34

ክፍል ሁለት
ክፍል ሁለት እንዴት አርሶአደር ስለማስታይትስ ማሰልጠን እንዳለብን፣ ለምን ያህል ግዜ እና
ለስልጠና የሚያግዝ የግዜ ሰሌዳ ያጠቃልላል።

እርሻ ዉስጥ ለሚሰጥ ስልጠና መመርያ
ስልጠናው ከብት እርባታ በሚካሄድበት እርሻ ሲሆን ለገበሬዎቹ አመቺ ይሆናል፣ የተለያየ ልምድ
እና ትምርት ይዘው ስለሚመጡ። የስልጠናው አላማው ለውጥ ማምጣት ነው። እያዩ እና እየሰሩ
መማር ደግሞ ከተለመደው የመማር ስርአት በላይ ለዉጥ ለማጣት ያግዛል።
የሚፈለገው ውይይትን ማበራታት ነው፣ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ማስተማር፣ ከዛም አርሶአደሮቹ
የረሳቸው መፍትሄ እንድያመጡ ይደረጋል። እንዲህ ሲሆን ለመማር እና መለወጥ ይቀላል።

ከዚህ መመርያ መጽሃፍ የሚቀርቡት ቪድዮዎች በስልጠና መጠቀም መልካም ቢሆንም፣
አላማቸው ስልጠናውን ማገዝ ነው፣ ራሳቸው ችለው ለስልጠና ብቁ አደሉም።
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ለስልጠና የግዜ ሰሌዳ
ይህ የግዜ ሰሌዳ እንደማሳያ የቀረበ ነው። አስልጣኝ እንደአስፈላጊነቱ እና ሁኔታው መቀየር
ይችላል።

የስልጠና ክፍለ ግዜ
ክፍለ ግዜ 1. መግብያ 20 ደቂቃ
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ሰልጣኞች ራሳቸው በአጭሩ እንዲያስተዋዉቁ መጠየቅ
ሰልጣኞች ሲገቡ፣ አስልጣኙ በድብቅ በሽቶ የተቀባውን እጁን ተጠቅሞ ሁሉኑም በመጨበጥ
ሰላም ይበላቸው። ስልጠናው ሲጀመር አሰልጣኙ ሰልጣኞችን እጃጀው እንዲያሸቱ
ይጠይቃቸው። በዚህም ባክተርያውች ከእጃችን እንዴት በቀላሉ እንደሚዛመቱ እና የላሞችን
ጡት እንደሚበክሉ እና ማስታይትስን እንደሚያስከትሉ ማስረዳት ይቻላል።

ክፍለ ግዜ 2. ማስታይትስ 70 ደቂቃ
2.1 ማስታይትስ መቆጣጠር ለምን ? 20 ደቂቃ
አርሶአደሮቹ ማስታይትስን ለምን መቆጣጠር እንደሚፈልጉ ጠይቃቸው። ዝርዝርሩ ቻርት ላይ
ይጻፍ

2.2 ማስታይትስ ምንድነው? 35 ደቂቅ
የማስታይትስ ዓይነቶች ይገለጽ፣ በአይናችን የምንለየው እና የማንለየው፣ የማስታይትስ
መንስኤዎች ይገለጽ፣ ለሁለት እንደሚከፍሉ
● ተላላፊ ማስታይትስ ጡት እና የጡት አከባቢ እንዲሁም ቆዳ በመውረር
● ከአከባቢ የሚነሳው ማስታይትስ፣ እበት፣ ቆሻሻ፣ እንዲሁም ጽዳት የጎደለው ቁሳቁስ
ላይ በሚገኙ ባክተርያዎች የሚነሳ።
ማስታይትስ በባክተርያዎች እና በላሞች የመከላከል አካላት በሚደረግ ትግል ወይ ፍትግያ
የሚፈጠር የጡት እብጠት ወይ ቁስል። ተጓዳኝ የላሚቱ የመከላከል ብቃት የሚቀንስ
ማስታይትስን ያባብሳል።

ለመግብያ የሚከተለዉን ቪድዮ አሳይ፣
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_vkjclf5v

37

2.3 ወራሪ ባክተርያ 15 ደቂቅ
በክተርያዎች ጡት እና የጡት አከባቢ ሊወርበት የሚችሉት ሁኔታዎች አርሶአደሮቹ እንዲዘርዝሩ
ጠይቋቸው። ዝርዝርሩ ቻርት ላይ ይጻፍ
ዝርዝርሩ ቻርት ላይ የሚከተሉት እንዲጠቀሱ ይጠበቃል፣
● የጡት ጫፍ መጎዳት፣ የተበሳ፣ የተቆረጠ፣ ሃይል የበዛበት ማለብ፣ ሌላ የከብት በሽታ
● ብዙ ባክተርያዎች በጡት ጫፍ መኖር፣ ቆሻሻ፣ እበት፣ ያልጸዳ ጨርቅ፣ በእጅ ንክኪ
የሚተላለፍ በሽታ፣ በማለብያ እቃዎች
● የመከላከል ማነስ

ክፍለ ግዜ 3. ማስታይትስን መቆጣጠር 90 ደቂቅ
3.1 የማለብ ሂደት 10 ደቂቅ
እንዴት እንደሚያልቡ እንዲወያዩ አድርግ። አርሶአደሮች ከማለባቸው በፊት፣ ሲያልቡ እና
ከማልብ በሁሏ ምንምን እንደሚያደርጉ ጠይቋቸው?
3.2 አርሶአደሮች ማስታይትስ የሚያስከትሉ ባክተርያዎች ቁጡር እንዴት ይቀንሳሉ 15
ደቂቅ
ሁለት ሶስት ቡድን መስራታቹ በሚከተሉት ተወያዩ፣
አርሶአደሮች ማስታይትስ የሚያስከትሉ ባክተርያዎች ቁጡር እንዴት ይቀንሳሉ
ዝርዝርሩ ቻርት ላይ የሚከተሉት እንዲጠቀሱ ይጠበቃል፣
● አንድሰው እጅ ላይ የተቀባ ሽቶ እናስታውስ፣ አንድ የተበከለ እጅ እንዴት ሁሉኑም
እንደሚበክል
● ከአላቢው ንጽህና ጀምሮ፣ ንጹህ ጨርቅ፣ የታጠበ እና የደረቀ እጅ፣ ጓንት ወዘተ
● የምርምር ውጤቶች እንደሚያሳዩት፣ ታጥቦ ካልደረቀ ጨርቅ፣ ያልታጠበ ግን ደረቅ
ጨርቅ ይመረጣል፣ ስለዚህ ሁሌ ካጠብን ማድረቅ አለብን
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● አልበን ከጨርሽን የጡት ጫፍ በጸረታህዋስያን መንከር
● ዝምቦች መቆጣጠር፣ በእጅ ስናልብ ዝምቦች ማስታይትስን የሚያስከትሉ ታህዋስያን
ልያዛምቱ ይችላሉ፣ ስልዚህ በየአከባቢው የተሻለውን የዝምቦች መቆጣጠር መንገዶች
መወያየት እና መለየት
በስተመጨርሻም እንዚህን ላለመተግበር እና ላለማወቅ አዳጋች የሚያደርጉ ነገሮችን ላይ
መወያየት።

3.3 ጡት ማጠብ በተግባር ማሳየት
ጡት ማጠብ በተግባር እንደሚከተለው ያሳዩ፣
● እጅ እንደጡት ቆጥረን ሁለት ጣት ሁለት የተለያዩ የምግብ ቀለም እንቀባ
● ሌላ ሰው ጣቶችን እንዲያጥብ ይጠየቅ
● ወረቅትን ተጠቅማቹ በጡት ቅርጽ የቅባነውን የእጅ ቀለም ይዳብሱ፣ ይህም ወረቀቱ
ቀልም እንዲይዝ ያረጓል።
● ይህን ይድገሙ፣ ጨርቅ ተጠቅማቹ ዳብሱ እና እጠቡት
● ጨርቁ ዉሃ ዉስጥ ስንከተው፣ ቀለሙ ዉሃው ዉስጥ ይታያል።

መልካም የሆነ የማለብ ልምድ በዚህ ቪድዮ II ያሳዩ፣
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_eqebqo46

በርከት ያሉ ተሳታፊዎች በትክክል ማጠብ እንዲያሳዩ ይደረግ።

3.4 ጡት መንከር ማሳያ 20 ደቂቅ
መልካም የሆነ የማለብ እና መንከር ልምድ በዚህ ቪድዮ IV ያሳዩ፣
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https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_6j7rdx10

የጡት መንከር እቃ ያሳዩ እና እጅ እንደጡት በመቁጠር ይንከሩ፣ ከዛም በረት ዉስጥ ባሉት ላሞች
አርሶአደሮች እንዲነክሩ ይደረግ።

የባክተርያ ቁጥር መቀነስ ጥቅም፣ የመንከር ጥቅም ከማስታይትስ ስጋት መቀነስ ጥቅም
ተዎያዩበት።

ሰልጣኞቹ ቻርት ላይ የጡት መንከር ጥቅም እና ጉዳት እንዲዘረዝሩ ይጠየቁ።
እንደት እንደሚነክር ትኩርት ይሰጠው፣
● ባክተርያዎችን ይቀንሳል
● ተላላፊ እና ከ አከባቢ የሚከሰተውን ማስታይትስ ይቅንሳል
● ዝምቦች ጡት ጫፍ ላይ እንዳያርፍይ ያግዛል
አዳጋች የምያረጉት፣
● ጥጅች እንዳይጠቡ፣ ላሞች መከልከል
● ዉድ ወይ የማይገኝ ሊሆን ይችላል

3.5 የማለብያ ቁሳቁሶች ማጽዳት እና ዲስኢንፌክት ማሳየት 20 ደቂቅ
የማለብያ ቁሳቁሶች ማጽዳት እና ዲስኢንፌክት ቪድዮ ያሳዩ፣
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_pkvanpda

ሰልጣኞቹ እንዴት እንደተወጡት ይወያዩበት።

ክፍለ ግዜ 4. ጥራት አመዳደብ
4.1 የላም ጽዳት ተወያዩበት 5 ደቂቃ
40

በቡድን ሆናችሁ የቆሸሸች ላም ማለት ብዙ ከአከባቢ የሚነሱ ባክተርያ ብሎም ማስታይትስ
መጨመር እንደሆነ ተዎያዩበት። ትኩረት፣
● ጽዱ ላም፣ በትክክል የሚሰራ ጽዳት አተገባበር ስርአት እንዳለ ያሳያል
● ቆሻሻ ላሞች፣ አያያዝ ላይ ትክረት እንደሚያስፈልግ ይጦቁማሉ
● ጽዱ ላም ማለት የማስታይትስ አደጋ ቀነሰ ማለት ነው

4.2 ምስል አይተን የጽዳት ጉዳይ አመዳደብ 20 ደቂቅ
የቆሸሸች እና የንጽህ ላም ምስል ያሳዩ፣ ደረጃቸው 0፣1፣ ወይም 2
በረት ጋ በመሄድ እዛ ያሉትን ላሞች ጥራታቸው መድቡ፣ ከምስሉ ትምህርት በመውሰድ

4.3 የጽዳት ደረጃ ምን ይነግረናል? 10 ደቂቅ
ደረጃ 2 ማለት፣ ችግር እንዳለ ይጦቁማል
የላሞችን ቁጥር ከግምት በማስገባት፣ ደረጃ 1 ማሻሻል እንደሚያስፈልግ ማሳያ ይሆናል።

● ቆሻሻው በላሟ ታች የኋለኛው እግር ከሆነ፣ ችግሩ ለመተላለፍያ ተብሎ የተሰራ መንገድ
ወይ ፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ መስመሩ ችግር አለ ማለት ነው
● የጡት አከባቢ እና የታችኛው የላሟ ክፍል ከቆሸሸ፣ መኝታቸው ላይ ችግር እንዳለ
ያሳያል።
● ቆሻሻው ጭራ ላይ እና ጭራ የሚያርፍበት አከባቢ ከሆነ፣ የተቅማጥ ችግር እንዳለ
ያሳያል፣ ይህም ከመኖው ሊሆን ይችላል።
● ቆሻሻው ሁሉም ክፍል ከሆነ፣ የእበት አሰባሰብ ችግር፣ ከመጠን በላይ ላሞች አንድ በረት
ዉስት ማጨቅ፣ ወይ ቆሻሻ ፈሳሽ አወጋገድ ችገር ሊሆን ይችላል
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የበረት ጽዳት ያሳዩ፣ ላሞቹ እራሳቸው ይናገሩ፣ ጥራት አመደደብ ቪድዮ፣
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_dqrb4jrx

ክፍለ ግዜ 5 ህክምና 35 ደቂቅ
5.1 አርሶአደሮች ማስታይትስን እንዴት እንደምያክሙ ጠይቅ
የወቅቱ የህክምና አሰራሮች እና አይኖቶች አርሶአደሮች እንዲወያዩበት ይደረግ

5.2 ህክምና ማቅረብ 15 ደቂቅ
ማስታይትስን መለየት
ማስታይትስን ከጅምሩ ማወቅ እና መለየት ብሎም ማከም፣ ወተት አመንጪ አካላት እንዳይጎዱ፣
ባክተርያዎች እንዳይዛመቱ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ይገለጽ።
ከማለብ በፊት አላቢው አራቱ የጡት ጫፎች ለውጥ፣ ወይ ምልክት ካላቸው ማረጋገጥ አለበት።
ለየት ያለ ኩባያ ከያንዳንዱ ጡት እና ላም በጠብታ የወተቱ ህብር ከተለወጠ ወይ የሆነ የመርጋት
ምልከት ካለበት የምንመለክትበት ማዘጋጀት አለብን።
ህክምና
ማስታይትስ ያለባት ላም ከተገኘች፣ ወተቱ መለየት አለበት። ህክምናው የሚከተሉትን ማካተት
አለበት፣
● የታመመች ላም ወተት በደምብ ማለብ፣ ወተቱም ማስወገድ
የታመመች ላም ተሎተሎ ብለን ማለተም በሁለት ሰአት ልዩነት በማለብ፣ የሞቱት ሴሎች እና
ባክተርያውች እንሳወገዳለን፣ በዚህም ህመምን እንቀንሳለን።
● መድሃኒት በህክምና ባለሞያውች ትእዛዝ ነው መጠቀም ያለብን

ትክክለኛው የመድሃኒት ህክምና
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ትክክለኛው የመድሃኒት ህክምና አብዛኛው በቀጥታ ጡት ዉስት የሚረጭ ለየትያለ ጸረባክተርያ
ለማስታይትስ ህክምና የተዘጋጀ በቀን ሁለቴ ለሶስት ተከታታይ የማለብ ከፍለግዜ የሚሰጥ ነው።
ከዚህ የተለየ ከሆነ በ መድሃኒቱ ላይ የተጻፈውን መመርያ መከተል ነው። የታመመች ከታለበች
በሁሏ፣ ጡቶቿ በደምብ ማጽዳት እና ዲስእንፌክት ማድረግ አለብን።
ላሟ በደምብ ከታመመች፣ ለተጨማሪ ተያያዥ ሀክምና የእንስሳት ህክምና ባለሞያ ያማክሩ።

ለሁሉም የእንስሳት መድሃኒቶች፣ በአምራች ድረጅቶች የተዘጋጁ መመርያዎችን እና መች እና
ለምን ያህል ግዜ ወተቱን ማስወገድ እንዳለብን በጥሞና ማንበብ ይገባል። ከማስታይትስ ህክምና
በሁሏ፣ ወተት ለብዙ ቀናቶች ለምግብነት መዋል የለበትም። ከታከመች ላም የሚገንኝ ወተት
ከጤነኛው ከሚገኝ መደባለቅ የለበትም።

ቀን፣ የላም መለያ ቁጥር ወይ ስም፣ የጡት ክፍል ለምሳሌ የፊተኛው ግራ ክፍል መመዝገ
አለብን። ይህም በሚቅጥለው እራሱ ከተደገመ ወይ ሌላ ላም፣ ሌላ የጡት ክፍለ ከሆነ ለማወቅ
እና ከሌሎች ለማወዳደር ይጠቅመናል።

መልካም የማለብ ለምድ III ማስታይትስን መለየት እና ማከም ቪድዮ ያሳዩ፣
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_tyhsceb6

5.3 የማትታለብ ላም ህክምና 10 ደቂቅ
dry cow tubes ለመጠቀም የእንስሳት ህክምና ባለሞያ ውሳኔ ነው።
የማትታለብ ላም ህክምና ቪድዮ ያሳዩ፣
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_s9e56d6g

ዋጋው ውድ ከሆነ፣ አማራጭ የህክምና መንገዶች ካሉ እንዲወያዩ ይደረግ።
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ክፍለ ግዜ 6 ክለሳ 20 ደቂቅ
በስልጠናው በስተመጨረሻ፣ ከዚህ መመርያ ለየት ያሉትን አሰራሮች ካሉ ምን እና ለምን እንደዛ
እንደሚያረጉ ሰልጣኞቹ አርሶአደሮቹ እንዲወያዩበት ይደረግ፣ የውይይቱ ውጤት ቻርት ላይ
ይጻፍ
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Annexes
Annex 1. List of Videos with Links
There are 11 videos available to download, reuse and share. All these resources are
Copyright ©The University of Edinburgh, but openly licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License. They can be accessed via the UoE Media Hopper
channel and YouTube. Video titles and links are provided below;
1.Introduction
•https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_vkjclf5v
•https://www.youtube.com/watch?v=kieKaRZWQis&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90

2.Good milking practice I - Hand milking
•https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_mb3r8ew
•https://www.youtube.com/watch?v=fhabl9vtb4U&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&inde
x=2

3.Good milking practice II - Preparing for milking
•https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_eqebqo46
•https://www.youtube.com/watch?v=gc7vtWH_ybA&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&in
dex=3

4.Good milking practice III - Checking for and treating mastitis
•https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_tyhsceb6
•https://www.youtube.com/watch?v=vysmEpfdPjI&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&inde
x=4

5.Good milking practice IV - Teat dipping
•https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_6j7rdx10
•https://www.youtube.com/watch?v=XWW-Pwe8Ac4&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&i
ndex=5

6.Milking management
•https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_8dz1hqvi
•https://www.youtube.com/watch?v=V8qyiTxMRaQ&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&ind
ex=6

7.Dry cow
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_s9e56d6g
https://www.youtube.com/watch?v=VK5JXHrn7WQ&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&ind
ex=7

8.Cleaning and disinfecting milking equipment
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_pkvanpda
https://www.youtube.com/watch?v=CU0SPReiins&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&index
=8
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9.Hygiene in the shed? Let the cows tell you!
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_6wztm24s
https://www.youtube.com/watch?v=S1GGoiNAmnE&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&ind
ex=9

10.Hygiene in the shed? Let the cows tell you! Scoring system•
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_dqrb4jrx
https://www.youtube.com/watch?v=sAlyB5E5kOU&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&inde
x=10

11.California Milk Test (CMT)
https://media.ed.ac.uk/playlist/dedicated/133454541/1_1biwi1m7/1_g9t1k5l7
https://www.youtube.com/watch?v=72-vEonMfFs&list=PLXyIvxVdtVI7yYj4Tcv4tBOY7KOXqQx90&index
=11

Translation
For information on translating the audio and sub title files then please see the
Mastitis animations technical handbook (PDF) https://edin.ac/2mtiHkw

Annex 2. Additional Resources
For more information SNV & Wageningen University have produced a set of open source
Dairy Extension Training Manuals. See the SNV online library:
https://snv.org/explore-more
Breed Improvement and Fertility Management training manual and guideline.pdf
Dairy Cattle Feeding and Nutrition management training manual and guideline.pdf
Dairy Cattle Health Management Training Manual and guidelinel.pdf
Dairy Farm Management training manual and guideline.pdf
Dairy Housing and Manure Management training manual and guide.pdf
Farm Economics training manual and guideline.pdf
Forage Production and Management training manual and guideline.pdf
Hygienic and Quality Milk Production training manual and guideline.pdf
Young Stock Management training manual and guideline.pdf
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