9.SÜT MUHAFAZA YERLERİ (SÜT ODASI)
Taze sağılmış süt ahırda süzülmez, depolanmaz ve soğutulmaz. Direkt olarak sağımdan sonra,
depolanmak üzere ahırdan uygun bir odaya getirilmesi gerekir. Bunun için amaca uygun
donatılmış süt odasına ihtiyaç vardır.
Süt Odasının Planlanması ve İnşası için Dikkat Edilecek Hususlar
-Süt odası hiçbir zaman ahırla irtibatlı olmamalıdır.
-Süt odası mümkün olduğu ölçüde, silo ve gübreliklerden uzak olmalıdır.
-Süt odası sütün taşınması için kolay ulaşılabilir olmalıdır. Yani süt odasından süt kolayca
alınabilmeye uygun olmalıdır.
Süt Odası Uygun Ölçülerde yapılmalıdır. Tavsiye edilen asgari büyüklükler
-Küçük işletmeler: 5.8 m2 lik alan
-Orta büyüklükteki işletmeler: En az 8-12 m2
- Büyük İşletmeler: 16 m2'nin üzerinde olmalıdır.
Süt odası yeterli ölçüde havalandırılmalı ve ışıklandırılmış olmalı.
Süt odası pencereleri sineklerden muhafaza edilmiş olmalı.
Süt odası kapıları yeterli ölçüde yapılmış olmalı (en az genişlik 100 cm).
Süt odası soğuk ve sıcak su bağlantılı olmalı. Sıcak ve soğuk su, her zaman mevcut olmalıdır.
Süt odası, yeterli büyüklükte kullanma suyunun kokularını dışarı vermeyecek şekilde
uzaklaştırma imkanına sahip olmalıdır.
Süt odası yıkanabilen ve aside dayanıklı zemin ve duvar kaplama veya boyaya sahip olacak
şekilde teçhiz edilmelidir (Taban meyili yaklaşık % 2). Süt odası bir soğutma tesisinin
bağlantısı için uygun bir prize sahip olmalıdır.
Süt Odasının Donatımı
1. Süt odası sütün depolama ve soğutması için amaca uygun soğutma tertibatına sahip
olmalıdır.
2. Serbest olarak ulaşılabilecek süt odası, iç duvarında asgari hacmi 50 litre, en iyisi 85 litre,
yüksekliği asgari 50 cm olan bir lavabo yerleştirilmelidir.
3. Kovalı sağıcılı işletmelerde lavabonun üzerinde bir sağıcı yıkayıcı, borulu sağıcılı
işletmelerde lavabonun yanında bir temizlik otomatiği yerleştirilmelidir.
4. Temizlik materyalin muhafazası için lavabonun yanında bir temizlik materyali kovası
(Deterjan kovası) bulundurulmalıdır.
5. Güğümlerin depolanması için serbest olarak uygun yükseklikte duvar üzerine asılabilecek
yeterli sayıda yerler olmalı. Bununla temizlenen güğümler bir süre muhafaza edilebilir.
6. Hijyen materyalinin muhafazası (Havlu, meme dezenfeksiyon materyali, yedek lastikler,
sağım makinası yağı, filtreler) süt odası kapısının yakınında bir hijyen kasasına
yerleştirilmektedir.

