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Factors affecting the hygienic quality of bulk tank milk

Summary

This study aimed at determining the effect of factors associated with conditions of husbandry for cows and
replacement heifers as well as conditions of milking on somatic cell counts (SCC) and total microorganism
counts (TMC) in bulk tank milk. The investigations were carried out on 35 farms. SCC were measured once
a month, and TMC were measured every two weeks. The arithmetic means for SCC and TMC were 294 000
and 32 000 in l cm3 of milk, respectivel_v, whereas the correlation coefficient between these variables was 0.45
(p<0.01). A multi-factorial analysis of variance demonstrated that outdoor access for cows in the summer
season, approximately 12-hour time-intervals between morning and afternoon milking, pre-milking udder
and teat cleaning by wiping (vs. washing with water), appropriate level of concentrate (4-10 kg/day), use of
MgO additive in the feeding ration for cows, and avoiding the milk from mastitic cows in calf feeding are
factors that decrease SCC in milk. The fo|lowing factors decreased TMC in milk: short-length (<200 cm)
cubicles for cows, use of antibiotics at drying-off, practicing fore-stripping after udder and teat cleaning, pre-
milking udder and teat cleaning by wiping, manual post-milking udder massage, use of the "Duovac" device
in milking, and use of a vitamin A supplement in cow l'eeding in the transition period.

Keywords: bulk tank milk, somatic cells

Pier-wszoplanowa rola produkcji mleka w polskim
rolnictwie i bardzo duza konkurencja w tej dziedzinie
działalności rolniczej powodują że hodowcy zwraca-
Ją cor az wi ększą uwagę na j akośc higieniczną produktu
dostarczanego na rynek. Podstawowymi kryteńami tej
jakości są: liczba komórek somatycznych i ogoina licz-
ba drobnoustrojow (bakterii). Pierwszy z wymienio-
nych wskaznikow odzwierciedla stan zdrowotny wy-
mienia, gdyz podwyższony poziom komórek soma-
tycznychw mleku wskazuje na stany zapalne tego gru-
czołu spowodowanę infekcjami. Za stan typowy dla
pełnego zdrowia krowy przyjmuje się do 100 tys. ko-
moręk w 1 cmr mleka (6).Z kolei zawartość drobno-
ustrojów w mleku zależy od stopnia zakażenia gru-
czołu mlekowe go drobnous troj ami zakaźny mt or az hi -
gierry doju i postępowania z mlekiem po jego pozys-
kaniu (9, 12). W związku ztym obydwa wskaźniki
jakości higienicznej mleka, mimo wspólnego podło-
ża, za7eżąwzajemnie od siebie zwykle tylko w ogra-
niczonym zakręsie (8) i dlatego muszą być stosowane
jednocześnie przy jego ocenie.

Według obecnych norm krajowych do klasy ekstra
możnazakwalifikowac mleko, ktore w l cm3 zawiera
do 400 tys. komórek somatycznych i l00 tys. drobno-
ustrojow. W państwach Unii Europejskiej te same
wymogi są podstawą do zakwalifikowania mleka do

obrotu. Mimo systematycznego postępu, jaki się do-
konuje w Polsce pod względem jakości higienicznej
mleka surowego, udział mlęka w klasie ekstra wciĘ
znacznie odbiega od poziomu w krajach UE.

Celem badań było określenie wpĘwu czynników
związanych z warunkami utrzymania krów i jałówek
reprodukcyj nych oraz warunkami pozyskiwania mle-
ka na liczbę komórek sotnatycznych i ogólną liczbę
drobnoustrojow w mleku zbiorczym.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w 35 gospodarstwach. urniej-
scowionych w pasie rradmorskim rniędzy Koszalinen
a SłLlpskiern. W kazdynr z gospodarstw, w pierwszej poło-
rvie 2002 r. przeprowadzono wylviad rv lornrie arrkiet1,,

Składała się ona z 61 pytań ułozonych w, ten sposob, ze
ztluszały one anl<ietowanego do udzielenia odpowiedzl
w,tbrmie kategoryczne]] (np. tak lub nie) lub do podania
określonej ltczl:y, Celem ankiety było opisarrie poszcze-
gólnych czynnikow środowiska. w ktorym bytowały zwie-
rzęta orL\z warunków pozyskiwania mieka. Pytarria obej-
nrowały grllpy następujących czynnikow (w rlawiasach
podano hasłor,vo treśc najwazniejszych pytań):

dane ogólne (rasa utrzym}ryanego bydła. konn-ola uzyt-
kowości rnlecznej, liczcbnośc i prodrrkcyjnclśc krórł,, sys-
tem zapłaty za mleko, clokumentacja hodowlana prowadzo-



na w gospodarstwie, hodowla innych gatunkow zwierzą|
korzystanie z usług słuzb doradczychi instruktazowych),

pomieszczenia dla krów (system utrzymania, wentyla-
cja, bielenie, dezynfekcja, dezynsekcja, miejsce cielenia się
krow),

dostęp krów do wybiegów i pastwisk,

- zywienie (normowanie pasz i ocena ich wartości po-
kannowej, ilość stosowanej paszy treściwej, rodzaje skar-
mianych pasz objętościo\Ąrych, stosowanie dodatków wita-
minowych i mineralnych),

- system pojenia,
okres zasuszenia (długość okresu, metoda zasuszania,

stosowanie antybiotyków, kontrola stanu zdrowotnego
wymienia),

- doj (wiek, płeć i kwalifikacje dojarza; miejsce doju;
rodzaj, wiek, higiena i kontrola sprzętu udojowego; godzi-
ny dojów),

- postępowanie z mlekiem po udoju (cedzenie, schła-
dzanie, przech owywani e),

leczenie i brakowanie krów chorych na mastitis,
utrzymanie j ałówek reprodukcyj nych (poj enie siarą

i mlekiem, kontakt ftzyczny z innymi zwlsrzętam1 dostęp
do wybiegów i pastwisk, kontrola stanu zdrowotnego wy-
mienia).

Oprócz tego ankietowany był proszony o podanie włas-
nych uwag i sugestii, które w miarę mozliwości uwzględ-
niano przy opracowaniu wyników.

Po ankietyza cji, w zaHadzie mleczarskim odbieraj a.cym
mleko od badanych producentów zebrano wyniki analiz
próbek mleka zbiorczego, pobieranych w 2001 r. W prób-
kach tych oznaczano liczbę komórek somatycznych (LKS)
raz w miesiącu oraz na ogólną liczbę drobnoustrojów
(OLD) 2 razy w miesiącu. W związku z tym do obliczeń
statystycznych dla OLD wyliczono średnie miesięczne
Wazone.

We wstępnej fazte analtzy statystycznej wyliczono śred-
nie wartości LKS, OLD i Iiczby krow w stadzie, Między
LKS a OLD oszacowano współczynniki korelacji prostej.
Następnie za pomocą wieloczynnikowe1 analizy wariancji
przeprowadzono obliczenia zasadnicze. Przed ich wyko-
naniem wańości dla LKS i OLD przetransfotmowano za
pomocą logarytmu naturalnego . Analizie wariancji podda-
no te czynniki, pod względem których rniędzy badanymi
gospodarstwami występowały różnice (co najmniej 2 gru-
py gospodarstw dla danego czynnika), a dana grupa gospo-
darstw Ilczyła co najmniej 7. Opróczbadanych czynnikow
głównych w modelu ujęto takze wpływ miesia.ca (zmienna
powtarzalna) i wielkości stada (współzmienna). Wyniki
przedstawiono w postaci średnich najmniejszych kwadra-
tów (LSM).

Wyniki iomówienie
W gospodarstwach poddanych badaniom średnia

Iiczbakrów w stadzie wyniosła 46 szt. (od 1 0 do 2 1 3).
Jak na warunki krajowe jest to bardzo wysoka śred-
nia, gdyżw Ęm samym czasie w Polsce Ęlko w 14,6oń
stad utrzym}nvano 10 i więcej krow (1 1). Jednak o łm,
ze produkcja mleka w badanych gospodarstwach od-
bywała się na wysokim poziomie, świadczy przedę
wszystkim jego jakość higieniczna. Mianowicie śred-

nia LKS 1 cm3 mleka wyniosła 294 Ęs, a OLD 32 Ęs.,
a więc znacznie mniej niz wyno s i górna gI anica, p oniżej
której mleko można zakwalifikować do klasy ekstra.
Szczególnie pozytyvvnie należy ocenić bardzo niską
OLD. Na przykład, w kilku państwach UE za mleko
zawierające w 1 cm3 poniżej 30 tys. drobnoustrojów
producent uzyskuje wysoką premię (14). Jakkolwiek
w Polsce bardzo niska zawartośc drobnoustrojów
w mleku nie ma na razię wpływu na jego cenę, to
w praktyce jest to coraz częściej czynnik decydujący
o utrzymaniu sięwśród dostawców mleka do renomo-
wanych mleczarni,

Korelacja między LKS a OLD wyniosła 0,45 (p <
0,01). Natle danych innych autorów (8), wielkość tego
współczynnikajest ok.2razy większa. Wydaje się, ze
wpĘnął natobardzo niski poziom OLD, W tej syfu-
acjimożna się bowiem spodziewać , żeIiczba drobno-
ustrojów w mleku zwlększyła się tylko nieznacznie
w okresie od doju dojego odbioru przęzzakładmle-
czarski i z lw agl na naturaln ie b ar dzo wys oką kore la-
cj ę między koncentracj ą drobnoustroj ów i komórek so-
matycznych w mleku znajdującym się w wymieniu,
korelacj a tabyłarówniez wysoka w mleku ocenianym
przy jego odbiorze.

Cąmniki wpływające na LKS przedstawiono w tab. 1.

W stadach, w których w okresie letnim stosowano
wybiegi dla krow, zaobserwowano niższąLKS. Bada-
nia innych autorów (3) potwierdzająten pozytyrvny
(odwrotnie prop orcj on alny) zw tązek między konc en-
tracją komórek somatycznych w mleku zblorczym
a czasem spędzan5rm przez \<rowępoza oborą w okresie
lebrim. Zależnośc ta jest wynikiem korzystrrego wpływu
te go s y stem u utr zymani a na z drowo tno ś ć zw ier ząt (3) .

W oborach, w których odstęp między dojem ran-
nym i wieczornym wynosił 11,5 lub mniej godzin,
stwierdzono wyższąLKS niż w oborach, w których
ten okres wynosił ok. 12 godzin. Podobne rezultaĘ
uzyskali Hogeveen i wsp. (7),ktorzy wykazali nieko-
rzy stny związek mi ędzy niere gularnymi odstępami
czasowymi między kolejnymi dojami a jakością,,cy-
tologiczną" mleka.

W stadach, w ktorych wymiona i strzyki czyszczo-
no przed dojem przęz wycieranie na mokro, LKS
w mleku była znaczn:s niższa niż w stadach, w kto-
ry ch czy nno ś ć tę wykonlłvano, sto suj ąc myc ie wo dą,
Podobny wpĘłv metody czyszczeniawymienia i strzy -
ków przed dojem na LKS stwierdzono niedawno na
terenie Wielkopolski (16). Wydaje się, ze decydujący
wpływ na stwierdzone róznice miał stan suchości wy-
mienia i strzyków po wykonaniu tej czynności. Jest
bowiem oczywiste, żebezpośrednio przed dojem mniej
sucha była skóra strzyków i wymienia u krów w tych
stadach, w których do czyszczenia uzywano duzej
ilo ści wody. Piśmiennictwo informuj e j ednozn acznię
o negatywnym zwtązktlmiędzy doj em wykonywanym
na wilgotnym wymieniu a stanem zdrowotnym tego
gruczołu (4, 18), ktory poleganaczęstszym występo-
waniu takich nieprawidłowości w przebtegu doju,.jak:



Tab. 1. Czynniki wpływające na liczbę komórek somatycznych w 1 cm3 mleka
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1 2,96* *

11,74

12,Ą4**
12,26

11,85
12,84* *

12,57* *

12,12

12,66**
12,04

12,25
12,46* *

Stosowanie wybiegów dla krów
w sezonie letnim

0dstęp między dojem tannym
iwieczornym, godz.

Czyszczenie wymienia i sttzyków
przed dojem

llość skarmianej paszy lteściwej,
kg/krowę/dzie ń

Stosowanie dodatku Mg0
w żywieniu któw

Stosowanie mleka od krów chorych
na mastitis w żywieniu cieląt

Nie
Tak

< 11,5
ok, 12,0

Wycieranie na mokro

Mycie czystą wodą

2-4
4-10

Nie
Tak

Nie
Tak

Objaśnienie:**p<0,01

Tab,2, Czynniki wpływające na ogólną liczbę drobnoustrojów w 1 cm3 mleka

Objaśnienia: x okres przejściowy - od ok. 3 tyg.przed do ok. 3 łg,po porodzie,
** p , 0,01

dowisku, w którym bytrją zwierzęta
zmniejszasię liczba tych bakterii, któ-
re s ą naj wa żniejszllmi drobnoustroj a-
mi środowiskowymi wywołującymi
mas titi s oraz zanięczy szczającymt
mleko. Korzystny wpĘw MgO naja-
kośc cytolo giczną mleka stwierdzili
takżebadacze holęnderscy (1), Po-
nadto spośród czynników żywienio-
wych istotny wpływ na LKS miało
żródło, z którego pochodziło mleko
stosowane w zywieniu j ałowek repro-
dukcyj nych, Mi anowic ie. zw ierzęta,
w ktorych zyrvieniu zamłodl stoso-
wano mleko od krów chorych na mas -

titis, w produkcyjnym okresie zycia
dawały mleko o znacznie wyższej
LKS. O podobnym wpływie tego
czynnika na LKS informują takżę
Barkema i wsp. (1). Autorzy ci suge-
ruj ą że zauw ńona zależność jest spo -

w o dow ana pr zeno s zęnięm zar azków
w5,rvołujących mastitis z jamy gębo-
wej do zaczątków wymieniapodczas
wzajemnego obsysania się cieląt.

W tab. 2 przedstawiono czynniki
odziaĘwujące istotnie na OLD. Wy-
daje się, że zuwagi na wysoką kore-
lację między OLD i LKS, jaka wy-
stąpiła w przeprowadzonych bada-
niach, mechanizm wpłyvru szeregu
czynników na OLD można interpre-
towaó jako wpływ pośredni poprzęz
LKS, W oborach, w których krowy
byĘ utrzymywane na stanowiskach
krotkich stwierdzon o ntższąOLD ntż
w stadach, w ktorych krowy utrzymy-
wano na stanowiskach długich. Po-
dobny jest wpływ tego czynnika na

LKS, a zalężno śó tę przypisuj e s ię łatwiej szemu utrzy-
mywaniu należytej czystości krów i ich najblizszego
otoczenia na stanowiskach tego typu (16). Podobnie
jak w przypadku LKS, mniejszą OLD w mleku zbior-
czymzauważono w oborach, w ktorych kroury miały
dostęp do wybiegów w okresie letnim. W identyczny
sposób można równiez wyjaśnić podłoze stwierdzo-
nej zależnośct.

W stadach, w których przy zaslszaniu krów stoso-
wano antybiotyki, zauważono istotnie niższy poziom
OLD w porównaniu ze stadami, w których tego nie
praktykowano, Według obecnej wiedzy (2, 4, 6),
w okresie zas|Lszęnladochodzi do szczegolnie częstych
zakażeń wymienia drobnoustroj ami chorobotw órczy -

mi, pr zy czry m szc ze góInte nteb ezpie c zny j e st p o d tym
względem początek tego okresu. Ryzyko zakażenia
wymienia w okresie zasuszenia jest pogłębiane przez
obserwowane w tym czasie przejściowe osłabienie
odporności krów na choroby. Z powyższych wzglę-

wspinanie się kubków udojowych na wymię, pustodoj
i odwrotny kierunek przepływu mleka. W efekcie do-
chodzi do częstszych uszkodzeńi zakażeń wymienia.

Istotny wpływ na LKS w mleku miaĘ także czynnt-
ki zywieniowe. Nizszy poziom LKS stwierdzono
w stadach, w których w żywieniu krów stosowano
większe ilości pasz treściwych (4-10 kglszt.kg) oraz
dodatek tlenku magnęzu (MgO). Wydaje się, ze we-
dług o golni e pr zy j ęĘ ch p o gl ądóq zasto s owany w b a-
danych g o sp o darstw ach vrry ższy p ozi o m żyw i enta p a-
szamttreściwymi sfullarzał lepsze warunki do optymal-
nego pokrycia potrzeb pokarmowych krów dojnych.
W świetle piśmiennictwa (16), stwierdzona zależność
mogła byc przede wszystkim efektem optymalnego
p okrycia p o tr zeb ener getycznych krów. Dodatek MgO
do dawki pokarmowej dla krów zapobiega natomiast
niekorzystnym pro ce s om fermentacyj nym w j elitach,
zmniejszając w ten sposób liczbę paŁeczek Escheri-
chia coli w kale (15). W wyniku tego, równiez w śro-

Długość slanowiska dla krów, cm

Stosowanie wybiegów dla któw

w sezonie letnim

Stosowanie anlybiolyków przy zasuszaniu
krów

Przedzdajanie iest pierwszą czynnością
wykonywaną przed dojem

Czyszczenie wymienia i slrzyków przed

do jem

Wykonywanie ręczneg0 masażu
poudo|owego wymienia

Stosowanie unądzenia,,Duovac" podczas

doiu któw

Stosowanie dodatku witaminy A
w żywieniu któw w okresie ptzeiściowym-

< 200
> 200

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

Wycieranie na mokro
Mycie czystą wodą

Nie
Tak

Nie
Tak

Nie
Tak

17
18

9

26

l
28

12
23

9

26

1 0,64
10,93**

11,48**
11 ,09

11 ,21**
10,36

10,41
11,16**

10,15
11 ,42* 

*

10,97**
1 0,60

11 ,11* 
*

1 0,46
,l1 

,7l**
9,80



dów przy zasuszaniu krów zaleca się stosowanie anty-
biotyków u wszystkich zwierząt lub jeszcze lepiej -
u zw ierząt o p o dwyz s zonym ry zyku wystąpieni a m a s -
/i/ls (krowy starebądż krowy z historiątej choroby).
Obniżający wpływ stosowania antybiotyków podczas
zasuszania krów na LKS w mleku zbiorczym stwier-
dzono takżę w badaniach ptzeprowadzonych w Ho-
landii (1).

W oborach, w których przedzdajanie wykonyłvano
po czyszczeniu wymienia i strzykóq zaobserwowano
wyrażnie niższy poziom OLD, W podobnych bada-
ni ach, doĘ czący ch wpĘwu kolej no ś c i wykonywani a
tej czynności na LKS równieżudowodniono, ze opty-
malnym rozwiązaniem jest czyszczenie wymienia
i strzyków przedprzedzdajaniem ( l6). Jakkolwiek wy-
niki obecnej i cytowanej pracy są zgodne, należy za-
uw aży ó, że w p i śmi ennictwie w ciĘ pr zew ażaj ą suge -
stie, iz przedzdajanie powinno być pierwszączynnoś-
cią wykonpvanąprzed dojem (np. 1 0, I9). Zwracana
jest jednak uwaga na to, że jakkolwiek przedzdajanie
jest potencjalnie efektywną metodą obnizania LKS
w mleku zbiorczym, to jednocześnie, ze względu na
ścisĘ kontakt ręki dojarza ze strzykiem, procedura ta
może spowodować efekt odwrotny od zamięrzonego
- a więc zwiększone zakażęnia wymion i obnizoną
jakość higienicznąmleka (2, 4, I3), Przeprowadzone
badania potwierdzaj ązatem, że w praktyce lepiej jest
wykonyłva c przedzdajanie po czy szczeniu wymienia
i strzykow.

Podobnie jak w przypadku LKS, czyszczenie wy-
mienia i strzyków przed dojem zapomocąwycierania
na mokro mało obnizało OLD w porównaniu z my-
ciem czystą wodą. Podobny wpływ stwierdzili inni
autorzy (5, l7). Według Dudko (5), negatywnywpływ
mycia wymienia i strzyków nazawartośc drobnoustro-
jow w mleku jest wynikiem tego,że ułatwia ono prze-
do stawanie s i ę mikro organizmów znaj dujących s ię na
środkowej i gomej części strzyków, jak równiez na
wymieniu, do dolnej części strzyków i w konsekwen-
cji do pozyskiwanego mleka. Oprócz tego nalezy się
liczy ć z niekor zy stnym wpĘwem doj u wykonywane -
go na mokrym wymieniu na jego stan zdrowotny i w
zwtązku z tym na j ako ść higieniczną mleka.

Ręczny masażpoudojowy wymienia obntżał OLD.
Podobnego spostrzezenia dokonano wcześniej (17),
Można sądzić, że korzystny wpŁyw tej czynności na
zdrowotnośó wymienia i liczbę drobnoustrojów w mle-
ku wynika z faktu, żę lłatw ia ona dokładne wydaj ani e
krów i dzięki temu utrudnta rozwój drobnoustrojów
wewnątrz wymienia w początkowym okresie po doju.

Stosowanie ltządzenta do zmiennej pulsacji pod-
czas doju (Duovac) obniżało OLD, Urządzenie to skon-
struowano w celu mechanicznego masazu wymienia
orazograniczeniaryzykapustodoju.Mechanizmwpły-
wu obu czynników na jakość higienicznąmleka omó-
wiono wcześniej.

Istotny i pozytywny wpĘw na jakość mikrobiolo-
glaznąmleka miał dodatek witaminy A do karmy dla

krów w okresie przejściowym. Piśmiennictwo nie in-
formuje o wpĘwie tego czynnika na OLD, natomiast
wyjątkowo dobrze jest znany korzystny wpływ wita-
miny A stosowanej w tym stadium fizjologtcznym na
zdrowotność gruczołu mlekowego (6).

P o dsumowuj ąc, przepr owadz on e b adani a wykaza-
Ę ze mleko produkowane w badanych gospodarstwach
posiada wysokąjakość higieniczną ocenianą na pod-
stawie koncentracji komórek somatycznych i drobno-
ustroj ów. Jako ś ć tę mozna j e dnak j eszcze p opr aw lc za
pomocą adaptacj i następuj ących składowych techno-
logii utrzymania i uzytkowanta zwierząt: ogólnie po-
j ętych warunków zoohi gienic zny ch, profi laktyki gru-
czofu mlekowego ptzy zasuszaniu, czynn ości związa-
nychz dojem, intensywności Ąrwienia krów paszami
treściwymi i stosowania dodatków paszowych, a po-
nadto profilaktyk ążyw ienia jałówek reprodukcyjnych
w okresie karmienia mlekiem.
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