BUZAĞI SÜTÜ PASTÖRİZATÖRÜ

The milk pasteurizer for calves, PLV series, is presented in the zoo-technical field as an
innovative solution, simple and at the same time effective, which enables through
thermal treatment, with no addition of chemical methods, to improve the nutrition of
animals, thus favouring their better and healthier growth.
PLV serili Buzağılar için Süt Pastorizatörü, termal işleyişi ile ( Isıtma ve Soğutması
) hem basit hem de etkili olması ve hiç bir ek kimyasal yönteme gerek bırakmaması
sayesinde hayvanların doğru beslenmesini, bu şekilde de onların daha iyi ve daha
sağlıklı gelişmelerini sağlayan Hayvancılık Dünyası için yenilikçi bir çözüm olarak
sunulur.
The pasteurization process, also used industrially to treat the milk for human
consumption, is calibrated in order to eliminate harmful forms of bacteria that may be
present in non-saleable milk coming from cattle farms or other dairy animals. This nonsaleable milk may result from the presence of cows with mastitis, under antibiotic
treatment, or with specific bacterial diseases such as Salmonella, Para-tuberculosis,
Aureus.
Aynı zamanda endüstriyel olarak insan tüketimi için yapılan üretimde de kullanılan
Pastörizasyon işlemi, sığır çiftliklerinde sağmal ineklerden gelen , satışa uygun
olmayan sütte bulunabilecek zararlı bakterilerden kurtulmak için de dizayn edilmiştir.
Satışa uygun olmayan bu sütteki problem, meme iltihabı olan veya antibiyotik kullanan
ineklerden ya da Salmonella , Para-tüberküloz, aureus, gibi belir li hastalıklardan
kaynaklıyor olabilir.
One of the positive aspects of the use of such machinery in the field of zoo-technical
nutrition is the possibility to reuse the waste breast milk of the cow, after being
sanitized by those forms of bacteria which, if transmitted, would provide the onset of
diseases in young animals. One of the main advantages therefore, if compared with the
adoption of milk powder in animal feeding, is being able to contribute to the immune
development of the calf by using the immune-proteins derived from breast milk, which,
especially in colostrum milk, constitute a natural, very effective method for the
development of the animal.
Zoo teknik beslenme alanındaki bu makinelerin kullanımıyla oluşan olumlu etkilerinden
biri, , genç hayvanlara geçtiği takdirde hastalık başlangıcı oluşturabilecek bakterilerden
sterilize edildikten sonra sağılan sütten kalan artık sütün yeniden kullanılma imkanıdır.
Dolayısıyla hayvan beslemede süt tozu kullanımıyla kıyaslandığında en büyük avantaj ,
meme sütünden, özellikle de kolostrum ( ilk Ağız Sütü )

sütünden gelen dirençli proteinlerin buzağıların bağışıklık sistemine katkı sağlamasıdır.
Bu sayede hayvanın doğal ve efektif bir şekilde gelişmesinin temeli oluşturulmuş olur.

The main benefits identified in the adoption of pasteurized milk are summarized in the
following list:
-Reduction of thermolabile forms of bacteria transmitted through breast milk Vs. raw
milk
Better physical development of the calf (both in terms of mass and digestive apparatus)
Vs. traditional milk replacers
Economic gain, as it enables to process and reuse non-saleable milk
Reduction in the rate of mortality, if compared with the adoption of the traditional milk
replacer
Pastorize süt kullanımı ile sağlanan temel avantajlar aşağıdaki listede özetlenmiştir:
-

Çiğ süte kıyasla, meme sütündeki ısıya dayanaksız formdaki bakterilerin
azaltılması
Geleneksel süt değiştiricilere kıyasla buzağının daha iyi fiziksel gelişim
sağlaması (hem ağırlık hem de sindirim sistemi için)
Satışa uygun olmayan sütün işlenmesi ve tekrar kullanımı ile sağlanan
ekonomik kazanç
Geleneksel süt değiştiricilere kıyasla, ölüm oranında azalma

Please note that the statements expressed in the list above are supported by scientific
studies performed in the United Sates. In particular it is worth quoting:
- Sandra Godden, Feeding Pasteurized Milk to Dairy Calves - A BAMN Publication
- Sandra Godden, John P. Fetrow, Joellen M. Feirtag, Lorissa R. Green, MS Scott J.
Wells, Economic analysis of feeding pasteurized non-saleable milk versus conventional
milk replacer to dairy calves- Journal of the American Veterinary Medical Association
May 1, 2005
- J. A. Elizondo, Salazar and A. J. Heinrichs, Pasteurization of Non-Saleable Milk,
Department of Dairy and Animal Science

Lütfen yukarıdaki listede yapılan açıklamaların, Amerika’da yapılan bilimsel çalışmalar ile
desteklendiğini göz önünde bulundurunuz.

MAKİNELERİN İŞLEMESİ VE ÖZELLİKLERİ
DESCRIPTION OF MACHINERY AND OPERATION

The milk pasteurizer for calves, PLV series, is equipped with a container with triple wall,
insulated, made entirely of stainless steel, inside which the waste milk is poured to
undergo a process of pasteurization in batch, reaching a temperature of about 65°C for
30 minutes, before being cooled. The heating system is electric and runs directly from
the machine with heating elements in a water bath (bainmariesystem), without the need
for an additional external heating source (from the perspective of energy sustainability,
it is to be noted the possibility to connect the machines with photovoltaic solar panels
thus making them completely powered by renewable energy).
PLV serisi, buzağılar için olan süt pastörizatöründe, tamamen paslanmaz çelikten
yapılmış, izolasyonlu, üçlü bir duvara sahip bir konteyner bulunuyor ve süt, artık sütün
döküldüğü bu konteynerin içinde, yığın halinde pastorizasyon işleminden geçiyor ve
soğutmadan önce, 30 dakikalığına 65 derecelik bir ısıya yükseliyor. Elektronik olan ısıtma
sistemi, ısı elementleriyle direk olarak makineden işletiliyor (benmari usulü) ve böylece
dışarıdan ekstra bir ısı kaynağına gerek kalmıyor. (Elektriğin sürekliliği açısından,
makinelerin güneş pili ile çalışan güneş panellerine bağlanabilme ve böylece tamamen
yenilenebilir enerji sağlanabilme olasılığı da vardır.)
The cooling process is made through water sourced from a current wellspring or from a
closed refrigerated system, with chiller, in the aim to reduce the consumption of water
resources. The programs included in the machine have been designed in collaboration
with the veterinary departments of Italian universities and enhanced with their practical
application in specific cases in stables in Italy, UK, Iran and Russia. Each program deals
with a specific situation in which it is necessary to treat a given pathology.
Soğutma işlemi, su kaynaklı bir dolaşım kaynağı aracılığıyla veya kapalı bir soğutma
sistemiyle yapılır, bu şekilde de su kaynaklarının kullanımı azaltılmaya çalışılınır.
Makineye dahil olan programlar, İtalyan üniversitelerinin veterinerlik fakülteleri ile
işbirliği içinde tasarlanmış olup, İtalya, İngiltere, İran ve Rusya’daki ahırlarda özel
durumların uygulanması ile geliştirilmiştir. Her program özel bir durumla ilgilenir ve
gerekli olan patoloji tedavi edilir.

There are therefore specific programs to treat:
Dolayısıyla tedavi için özel programlar vardır:
- Mycobacterium Paratuberculosis (i.e. the organism that causes Johne'sDisease)
- Staphylococcus Aureus
- Salmonella
-Mikrobakteri Para-tüberkülozu (Mesela Johne’s hastalığına sebebiyet veren
organizmalar)
- Staphylococcus Aureus
-Salmonella
It is also possible to treat the waste milk with problems of high cells or presence of
antibiotics. The machine is also able even to treat colostrum without damaging it. The
peculiarity of the machine also lies in being able to perform several types of thermal
cycles without ever coming however to the caramelization of the sugars present in the
milk, a factor that could hinder its palatability and digestibility by calves.
Yüksek hücre ve antibiyotik görülen artık sütün iyileştirilmesi de mümkündür. Makine,
zarar vermeden, ilk ağız’ü bile tedavi edebilir. Makinenin bir özelliği de,hayvanlar için
lezzeti ve sindirebilirliği engelleyen, sütün içinde bulunan şekerin karamelizasyonuna izin
vermeden değişik türlerde termal döngüler sağlayabilmesidir.

This thermal treatment for sanitization, which preserves the nutritional aspects and the
protein content of the milk, may find particular application, for example, in those
biological zootechnical installations where it is necessary that all the aspects linked to
the management and growth of the livestock pursue natural methods, without the
introduction of synthetic adulterations.
Sanitizasyon (temizlik) için olan, sütün içeriğindeki besin değeri yüksek ögeleri ve
proteini koruyan bu ısı tedavisi, biyolojik hayvan teknolojili tesisler gibi, herşeyin
yönetime bağlı olduğu ve çiftlik hayvanlarının büyümesinde, sentetik seyreltme yerine
doğal yöntemlerin kullanıldığı, özel yerlerde kullanılabilir.

