Пројект: 4
САВРЕМЕНА МУЖА - ВИЗА ЗА ЕВРОПУ

Квалитет млека у Јужној Србији је далеко испод стандарда ЕУ. Произвођачи млека у
Јужној Србији да би постали конкурентни на домаћем и регионалном тржишту морају
значајно унапредити квалитет млека. Количина од 1 или 2 милиона бактерија по
милилитру, гледајући укупан број бактерија, сматра се уобичајеном за услове Србије,
док се по критеријуму ЕУ млеко са мање од 100.000 бактерија по милилитру сматра за
млеко екстра класе. Повећање производње млека се може постићи: променом расног
састава и увођењем виско млечних раса у производњу, побољшањем квалитета и
квантитета хранива, изградњом савремених објеката који испуњавају стандарде у
погледу држања животиња, опремање објеката савременом опремом која омогућује
знатно смањење физичких напора радника повећање, продуктивности рада и
смањење потребне људске радне снаге за ове послова на фарми. Када се ради о
опреми за мужу и чувању млека основни услов који треба да она обезбеђује је висок
батеријско-хемијски квалитета млека. Постојање једне демонстрационе фарме са
савременим измузиштем омогућује
едукацију ширег круга произвођача млека.
Резултати дугогодишњих испитивања показују да је примарна контаминација млека
микроорганизмима из вимена ниска, али је значајна због здравља крава и неопходна је
стална контрола млека да би се спречио ширење маститиса. Секундарна
конатаминација која настаје у штали, од музача и покретних машина је значајна.
Коришћењем савремених измузишта која су опремљена адекватном опремом за мужу
и чување млека ризике од секундарне контаминације млека микроорганизмима своди
се на минимум. Произвођачи млека у Јужној Србији ( изузев спорадичних случајева)
нису имали прилике да се директно путем демонстрације муже упознају са свим
предностима једног савременог измузишта. Упознавање произвођача млека са

савременим системом муже и чувања млека и њихова едукација на фарми ПШШ
Јосиф Панчић кроз стицања нових знања допринеће јачању њихових капацитета.

ОБЈЕКАТ ПРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

МУЖА НА ФАРМИ ПРЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И МОНТИРАЊЕ ОПРЕМЕ
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Вредност
Пројекта
ЕУР 38,130.00

MIR 2 Program

ЕУР 18,205.00

47.74 %

Општина Сурдулица

ЕУР 18,925.00

49.63 %

Opto International

ЕУР о1,000.00

2.62 %

ЕУР 38,130.00

100.00 %

тотал
Трајање пројекта

Циљеви пројекта

6 месеци

Пројект завршен марта 2008

Општи циљ: Допринос побољшању квалитета млека у Јужној Србији у
складу са европским стандардима
Посебни циљ: Јачање капацитета произвођача млека кроз упознавање
са савременим системом муже и чувања млека.
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Општина Сурдулица
Општина Владичин Хан
Општина Лесковац, општинска управа за привреду и пољопривредуодсек за пољопривреду,
 Млекара Хан д.о.о Владичин Хан
 Породична млекара Величковић Сурдулица
 Неформална група произвођача млека из села Алакинца општина
Сурдулица коју подржава Пројект Река Млека
 OPTO International који реализује Пројект Река Млека подржао је
Пројект Савремена мужа - Виза за Европу са 1000€
Просторије намењене за измузиште у оквиру фарме крава реновиране и
опремљене.
Путем разгледање фарме кроз демонстрацију савременог система муже
крава и чувања млека упознато 100 произвођача млека.
Реновирање и опремање измузишта
Демонстрација савременог система муже крава, чувања млека и
разгледање фарме ( летње стаје-корала) .
У сарадњи са MIR 2 Program/UNDP, ПШШ Јосиф Панчић Сурдулица је
члан Алијансе пољопривредних пројеката Јужне Србије (AGRICULTURAL
PROJECT ALLIANCE).




Партнери

Процењени
резултати
Главне
активности

ДОНАТОРИ СУ ВЕОМА ЗАДОВОЉНИ УСПЕШНО ЗАВРШЕНИМ ПРОЈЕКТОМ

5

