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Warunki utrzymania i doju krów oruz ich wpływ
na liczbę komórek somatycznych w mleku*)
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Gonditions under which cows were kept and milked and theil effect on somatic cell count

Summary

The study analyzed the conditions under which colvs }yere kept and milked in 1,928 farms in the Pomerania
and Kujalvy region, Poland. It also evaluated the effect of these conditions on somatic cell count in milk.
Conditions of milk production in all the larms lvere evaluated by questionnaires which took 17 factors into
account. The majorit_v of farms kept and milked their cołvs in accordance to generally accepted sanitarv and
veterinary requirements for dairy farms. The lb|lowing factors were found to have a beneficial effect on the
hygienic quality of the milk: the free-stall sl,stem, milking in mi|king parlors or pipeline machines, milking
machines regulated b1, pulsation, storing dair.v utensils in special rooms, the liequency of dair1. utensil
preservation according to their servicing instructions as well as cooperation with veterinary surgeons.
The lack of premilking, not washing and draining udders belbre milking, and not dipping them after milking,
as wel| as problems ł,ith cows drying off were the basic factors contributing to an increase in the number
of somatic cells in the mi|k.
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Mleko i jego przetwory ze względu na szczegolnie
wysokie i prawie niezastąpione walory odżywcze, zaj-
muj e wśród pro duktow sp ożyw czych sp e cj aln ą p ozy -

cję w gospodarce żywnościowej każdego kraju. Pols-
ka posiada korzystne warunki do produkcji mleka,
m.in. ze względu na stosunkowo duzy udziałuzytkow
rolnych. Przyszłe naszę członkostwo w europejskich
strukturach gospodarczych, a także wymagania nor-
my PN-95/A- 8 6002 wymuszaj ą na producentach mle-
ka stałe podnoszenie jego jakości. Wymiernym tego
efektem jest wzrost udziŃu mleka najwyższejjakości
skupowanego przez mlęczarnie - zakupiono w poło-
wie 1999 r,30oń, w 2000 r.40oń, w 2001 r. 50oń oraz
w 2002 r. 66Yo mleka w klasie ekstra (22). Nadal jed-
nak jest to zbytmało w porównaniuzkrajamiprzodu-
jącymi w mleczarstwie, tym bardztej, że wg ustaleń
negocjacyjnych w Kopenhadze od 1.01 .2007 r. mleko
spożywcze i przetwory mleczne będzie możnaprodu-
kować wyłącznie z surowca klasy ekstra.

O przydatności mleka do spozycia i przetwórstwa
decyduje głównie jego jakość htgieniczna której wyz-
nacznikami są: ogólna liczba drobnoustrojow i ltczba
komórek somatycznych (5, 15). Na liczbę komórek
s omatycznych wpłyrvaj ą głown i e czynniki p ozagene -

Ęczne (2I). Zmienność jej zależy przede wszystkim
od stanu zdrowia gruczołu mlekowego, wieku krowy
i jej wydajności, okresu laktacji, pory roku orazwa-

runków i higieny pozyskiwania mleka (I-3, 6-9,I7,
17 , I8, 20, 23), Podstawow e znaczęnle dla uzyskania
wysokiej jakości higienicznej mleka ma zapewnienie
iprzestrzeganie ścisłej higieny we wszystkich etapach
jego pozyskiwania i obróbki wstępnej w oborze (1).
Mnogość i różnorodnośc czynników oddziałujących
na jakość higieniczną mleka wskazuje na potrzebę
komplekso\\ych badań słuzących do identyfikacji kry-
ty czny ch czynników środowi sko}\ych.

Celem badań byŁa analiza warunków utrzymania
i doju krów w gospodarstwach na Pomorzu i Kujawach
otaz ocena wpĘwu Ęch warunków na liczbę komo-
rek somaty czny ch w mleku.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w l928 gospodarstwach,

w których krowy były objęte ocenąuzytkowości mlecznej.
Metodą anki ety zacji (przeprowad zonej przez zootechników
oceny) określono warunki pozyskiwania mleka w gospo-
darstwach, uwzględniając: typ budynku (dla krów, dlaroż-
nych kategorii wiekowych bydła, dla róznych gatrrnków
zwterząt gospodarskich), system utrzymania (wolnostano-
u,iskowy, alkierzowy), r o dzaj stanowisk (ściołowe pĘtki e,

ściołowe głębokie, bezściołowe), długość stanowiska (< 2,0
m, > 2,0 m), system doju (ręczny, dojarka bańkowa, dojar-
ka przewodowa, hala udojowa), możliwośc regulacji pul-
sacji dojarki (tak, nie), krotność doju (2 razy,3 razy),przed-
dajanie (na ściołkę, do przeddajacza, nie wykonuje się),
mycie strzyków (tak, nie), osuszanie strzyków (tak, nie),*) Badania wykonano w ramach granru KBN Nr 6 POóZ 049 2l
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kąpiel podojowa strzyków (tak, nie), częstotlirvość konser-
wacji sprzętu udojowego zgodna z instrukcją (tak, nie),
wykonawca konserwacji sprzętu udojowego (serwis, właś-
ciciel, serwis + właściciel), przechowywanie sprzętu do doju
(pomi eszczenie specjalisty czne, miejsce w budynku inwen-
tarskim, inne - np. kuchnia), sposób zasuszaniakrów (za-
suszanie pod osłoną antybiotykową wszystkich krów, tyl-
ko krów chorych na mastitis, brak osłony anĘbiotykowej),
gospodarstwo zatrudnia lek. wet. na etacie (tak, nie),
gospodarstwo podpisało z lek. wet. umowę na okresowe
badanie w kierunku nlastitis (tak, nie).

W próbkach mleka, pobieranych w okresie od 1,10.
2001 r. do 28.02.2002 r., dla rutynowej kontroli uzytko-
rr ości mlecznej, oznaczono 1iczbę komórek somatycznych
( L KS) za pomocą aparatu Fossomatic w l aboratorium Cen -

trum Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy. Ponieważ rozkład
ernpiryczny LKS nie spełnia warunków rozkładu normal-
tl e go, dokonano trans formacj i danych funkcj ą l o ga rytmicz-
ną (zastosowano logarytm naturalny). W opracowaniu sta-
tystycznym obliczono średnią waftośc logarytmu nafural-
rrego liczby komórek somatycznych (LLKS) w obrębie wy-
rnienionych czynników. Do oceny istotności różnicpomię-
dzy średnimi wykorzystano test Duncana.

Wyniki iomówienie
W tab. l podano wyniki analiz doĘczących -pły-

wu wanrnków utrzymania i doju na liczbę komórek
somatycznych w mleku. Ęp budynku istotnie wpły-
rł,ał na jakość mleka, najmniejszązawartością komó-
re k s omatyc zny ch char aktery zow ało s i ę mleko o d krow
utrzymywanych w oborach (pomie szczeniach tylko dla
krów), największą - od krów z budynków uniwersal-
nych Spośród ankietowanych gospodafstw, prawie
l5% posiadało budynki uniwersalne, w którychuttzy-
mywano różne gatunki zwierząt, natomiast w obory
było wypos ażony ch l 7% gospodarstw. W pozostaĘch
gospodarstwach w tym samym budynku utrzymywa-
no bydło w róznym wieku. Przepisy Unii Europejskiej
(4, 5) określają warunki, jakie musi spełniac każdę
go spodarstwo produkuj ące mleko, Dostosowanie kra-
j o wych uw arunkow ań do ob ow iązttj ący ch stan dardów
sanitarno-weterynaryjnych moze sprawic niektórym
rolnikom trudność, m.in. wobec konieczności utrzy-
mania trzody i drobiu w budynku innym ntżbydło.

Wolno stanowiskowy system utrzymania krów sto-
sowany był w za|edwię2,3oń obięktach, podobnie jak
stadach objętych kontroląuĄrtkowości mlecznej w woj.
mazowieckim (16), Mleko pochodzące odkrow utrzy-
mylvanych w systemie wolnostanowiskowym zawie-
rało istotnie mniej komórek somatycznych w porów-
naniu z mlekiem od krów zpomieszczęiakierzo!\ych,
cojest zgodne z wynikami badań innych autorów (2,3).
Częstotliwość występowania chorób wymion jest za-
zwyczaj niższa u krów utrzymywanych w oborach
wolnostanowiskowych antżęli uwięziowych (6).

W większości gospodarstw (98,4%) krowy utrzy-
mywane był w pomieszczeniach ściołowych pĄńkich,
produkując mleko o nieco wyższej liczbię komórek
somatycznych w porównaniu z krowami z pomiesz-
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czeń ściołowych głębokich i bezściołowych. Badania
innych autorów (7-10), w których udziałposzczegóI-
nych pomie szczenbyŁ bar dziej proporcj onalny, wska-
zĄą, że k oor.y utrzymywane w oborach pĘtkich cha-
rakteryzował się lepszym stanem zdrowotnym wy-
mion i mleko od nich pochodzącę zawięrało mniej
komórek somatycznych.

Rozpatruj ąc wymiary stanowisk należy uwzględnić
dobrostan (dobre warunki wypoczynku, mozliwość
swobodne go wstawani a i kładzenia się) i hi gienę krow
Najlepsze warunki higieniczne dla krów zapewniają
stanowiska, których długość jest o 15-25% większa
od skośnej długości tułowia krów (24). Biorąc pod
uwagę przeciętne wymiary krów doskonalonych rasą
hf, warunkom tym odpowiadają stanowiska o długoś-
ci 175-190 cm, Wyniki niniejszych badań wskazują
że długość stanowiska istotnie różnicowała liczbę ko-
mórek somatycznych w mleku. Mniejszą ich zawar-
tośó stwierdzono w przypadku utrzymywania krów na
stanowiskach o długości do 2 m. Na stanowisku dłu-
gim (pow. 2 m) trudniej jest utrzymaćnależfi poziom
higieny krów (23). Zależność między standardami
zoohigienicznymi a mastitis potwierdzają wyniki ba-
dań innych autorów (I0,23).

Wyposazenie gospodarstwa w sprzęt do doju wpły-
wało na LKS w mleku. Dój ręczny stosowano spora-
dycznie (0,5Yo gospodarstw), a mleko pozyskiwane
w ten sposób zawjerało najwięcej komórek somaĘcz-
nych, co vłykazanotakżew innychbadaniach (2). Sto-
sunko w o mały (2,7 oń) był ldztał ob i e któw wyp o s az o -
nych w halę udojową natomiast jakość mleka w nich
pozyskiwanego, określona na podstawie LKS, podob-
nie jak w badaniach Borkowskiej i Januś (2),byłazde-
cydowanie najwyższa. Dominującym sprzętem oka-
zaĘ siędojarki bańkowe (77,2Yo), pozyskiwane nimi
mleko zawięrało więcej komórek somatycznych niż
przy użyciu dojarki przewodowej, Wyrażne róznice
w liczbie komórek somatycznych w mleku,nakorzyść
systemu przewodowego w porównaniu z bańkowym,
stwierdzili tez inni autorzy (2,17).

Stosowanie ulepszonych aparatów udoj owych, uza-
leżntających więlkośc pulsacji od przepĘwu mleka
(aparaĘ typu Duovac), istotnie obnizyło LKS w mle-
ku, co potwierdza opinię innych autorów (20).

Dój trzykrotny stosowano zaledwiew I,7oń gospo-
darstą ptzy czym LKS okazała się wyższaniżprzy
doju dwukrotnym. W badaniach innych autorow (25)
w zasadzienie stwierdza sięistotnych różnicw zal<te-
sie liczby komórek somaĘcznych w mleku krów do-
jonych dwu- i trzykrotnie, natomiast ptzy doju trzy-
krotnym wskazuje się na tendencję spadkową LKS.

Zgodnte z wymaganiami dotyczącymi warunków
higieniczny ch zwtązany ch z doj em (4), przed r ozpo -
częciem dojenia na|eży skontrolować wygląd mleka.
Ten podstawowy zabiegnie wymaga wielkich nakła-
dów finansowych, Iecz przekonania o konieczności
jego stosowania. Jeśli stwierdzi sięjakiekolwiek zmia-
ny wyglądu mleka, musi być ono wycofane z dostawy.



Tab. 1. Wpływ warunków utrzymania i doju krów na liczbę komórek soma-
tycznych w mleku

426

Czynniki zmienności Klasa czynnika
0bory

liczba o/o

L iczba
próbek LLKs v (%)

Typ budynku

System uilzymania

Bodzaj stanowiska

Długość slanowiska
(m)

System doiu

Dojarka z regulacją
p ulsa cji

Krotność doju

Przeddajanie

Mycie shzyków ptzed

dojem

0suszanie sltzyków

Kąpiel podoiowa
strzyka

Częstolliwość
konserwacji sprzęlu

Wykonawca
konserwacji sprzętu
udojowego

zasuszanie krów
pod osłoną
antyb iOtykOWą

M ieisce
pnechowywan ia
sprzętu d0 doiu

Lek. wel.
zalrudniony na etacie

Umowa z lek. wel.
na badania masfifls

dla klów

dla bydła

dla różnych zwierząl

a lkie rzowy

wolnostanow iskowy

ś c iołow e-płytkie

ś c iołow e -głęb okie

bezś c iołow e

< 2,0

> 2,0

rę czny

dojalka bańkowa

dojarka przewodowa

hala udojowa

tak

nle

2 rczy

3 rczy

na ściółkę

do przeddaiacza

nie Wykonuie się

lak

nle

tak

nle

tak

nle

zgodna z inslrukcią

niezgodna z instrukcją

§eruls

właś c ic ie l

serwis + właściciel

wszystkie krowy

klowy z maslt'lls

nie praktykuje się

specia listyczn e

miejsce w budynku

inne, np. kuchnia

tak

nle

tak

nle

335

1 298

295

1 883

45

1 897

18

13

1234

694

9

,t489

378

52

374

1 554

1 895

33

168

1 598

162

1 699

22g

1516

183

1404

524

1457

Ą71

867

645

416

1114

593

221

1 663

224

41

29

1 899

71

1 828

,l7,Ą

67,3

15,3

g7,7

2,3

98,4

0,9

0,7

64,0

36,0

0,5

l7,2

19,6

2,7

,l 9,4

80,6

98,3

,|,7

8,7

82,9

8,4

88,1

11 ,9

89,2

1 0,8

72,8

27,2

75,6

24,4

45,0

33,5

21,6

57,8

30,8

11,4

86,3

11 ,6

2,1

1,5

98,5

3,7

96,3

37 636

56 049

6 676

85 130

15 231

94 736

2 114

3 511

56 756

23 611

,l77

44 017

39 588

16 579

39 415

60 769

95 74,|

4 652

5 599

89 416

5 346

93 113

1 248

84 186

8 927

85 452

14 s09

79 264

21 097

49308

22 466

28 587

67 427

26 755

6 179

92 
,l01

7 546

714

8 650

91 711

8 788

91 573

10,13 a

11 ,10 b

11 ,90 c

11 ,03 a

9,49 b

1 0,85 a

9,89 ab

9,88 bc

10,97 a

11,11 b

12,08 a

11 ,47 b

1 0,59 c

9,56 d

10,21 a

11,17 b

10,74 a

11 ,90 b

12,16 a

10,66 b

1,1 ,52 c

1 0,71 a

11 ,91 b

,l0,64 
a

11 ,36 b

,l0,63 
a

11,71 b

10,64 a

11 ,38 b

10,80 a

11 ,12 b

10,52 c

1 0,76 a

10,72 a

1,1 ,50 b

10,72 a

11 ,56 b

12,31 c

9,79 a

10,89 b

9,82 a

10,89 b

19,5

1l ,5

13,9

1 7,8

18,5

18,4

20,3

20,5

17,6

18,1

10,8

15,6

18,8

18,3

19,5

17,3

18,7

,l 
5,3

12,Ą

18,9

15,6

18,9

12,5

19,0

16,7

1 9,0

14,4

18,9

16,6

18,5

17,8

19,2

18,8

18,6

16,3

18,7

16,6

10,9

19,7

18,3

19,3

18,4

Objaśnienie: a, b, c, d wartości oznaczorre róznymi literami róznią się istotnie
przyp < 0,0l
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W zdecydowanej większości obiektów
(83%) czynność tę wykonywano prawid-
łowo, czyli pierwsze strugi mleka zdaja-
no do przeddajacza. Mleko następnie po-
zyskiwane zawrcrało istotnie mniej komó-
rek somatycznych w porównaniu z mle-
kiem z udoju nie poprzedzonego przed-
dajaniem czy doju po przeddajaniu na
sciółkę. Badania innych autofów (I,9,23)
potwierdzaj ą że przeddajanie przy uży-
ciu przeddaj acza obniżaliczbę komórek
Somatycznych w mleku.

Kolejnym wymaganiem dotyczącym
warunkow higieny doju (a) jest koniecz-
ność oczys zczenia strzyków, wymienia
i wewnętrznych powierzchni ud krów
bezpośrednio przed doj em. Wykazano, że
w 88% gospodarstw myto strzyki przed
dojem, a czynność ta poprawiała jakość
higieniczną mleka, określoną na podsta-
wie LKS. O korzystnym wpływie mycia
wymienia przęd dojem na ltczbę komo-
rek somaty czny ch infomuj ą zgodnie inni
autorzy (9,23).

Wysuszenie strzyków zapobięga ślizga-
niu się kubkow udojowych, co w konsek-
wencji zmniejsza ryzyko infekcji wsku-
tek zasysania zakażonego mleka (11).
Wyniki pr zepr ow adzony ch b adań wska-
zuj ą rowniez na celowość osuszani a strry -
ków, dzięki czemu zmniejsza się liczba
komórek somatycznych w mleku. Warto
tez nadmienić, ze osuszanie strzykówjest
zasadniczą czynnoŚci ą stymuluj ącą od-
ruch ejekcji, co prowadzi do skrocenia
o 30-60 sekund czasu dojenia krowy (14).

Podojowa dezynfekcja strzyków,
przyazyn|ająca Się do spadku liczby ko-
mórek somatycznych w mleku (9, 1 1, 19,
20,23) jest coraz szęrzej praktykowana
W naszym kraju, co potwierdzająrownież
wyniki niniejszych badah. Dezynfekcja
strzyków, która powinna być wykonana
natychmiast po zdjęciu kubkow udojo-
wych, ma celu ograniczenie zakażehwy-
mienia w czasie, kiedy mięsień zwiętacz
nie zamyka jeszcze kanału strzykowego,
a nabłonek nie wytwarza naturalnych
składników przeciwbakteryjnych, tj.
w ci€u 2 pierwszych godzin po doju ( l 1).

Wyniki niniejszych badań wykazały, że
w oborach, w których wykonywano ten
zabieg, ltczba komórek somatycznych
w mleku była istotnie mniejsza. Podojo-
wa dezynfekcja strzyków należy do tzw.
5 -punktowego planu zw alczania mas titis.
Pozostałe składowe tego planu to: dba-
łośc o dobry stan techniczny i higienicz-



ny sprzętu do doju, natychmiastowe leczenie klinicz-
nych postaci mastitis, eliminacja krów odpornych na
terapię oraz podawanie preparatów antybiotykowych
każdej krowie wchodzącej w okres przedporodowego
zasuszenia (1 1).

P oni ewaz zdrowotno ś ć wymi eni a i w zw iązkll z ty m
liczb a komórek s omaĘczny ch zależą od sprawno ś c i
oraz zaaw ansowania technicznego aparatury udojowej,
gdyż ma to wpĘw na stopień dostosowania warun-
kow doju do fizjologii gruczofu mlekowego, koniecz-
na jest częsta kontrola sprawności sprzęfu do dojlprzez
wyspecjalizowany serwis (23). Wyniki badań własnych
potwierdzająpozytywny wpływ na LKS zgodnej zin-
strukcją częstotliwości konserwacji sprzętu do doju,
a także faktu wykonywania konserwacj i przez serwis.

W badanych gospodarstwach specjalistyczne po-
mięszczęnie do przechowyłvania sprzętu do doju po-
siadało 86Yo aIkiętowanych, a jakość higieniczna mle-
ka, określona liczbą komórek somatycznych, z Ęch
gospodarstw była najwyższa. W pozostaĘch obiek-
tach sprzęt przechowywano w wydzielonym miejscu
w budynku inwentarskim lub np. w kuchni i mozna
sądzic, ze higiena sprzętu nie była dostateczna, czego
potwierdzeniem był wzrost LLKS.

Zasadniczym element em zw alczania m as titzs j est
1 e c z enie zakażeń w okre s i e zasus zeni a (I ż) . P r ep ar aty
antybiotykowe wprowa dzonę dowymieniowo po ostat-
nim doju spełniajątakze funkcjęprofilaktyczną. W ba-
daniach wykazano, że w 58%o gospodarstw wszystkie
krorły zasuszano pod osłoną antybiotyków, w 3Ioń
zasuszanie pod osłoną anĘbiotyków ograniczono do
krów z mastitis. W obu przypadkach efekt okazał się
korzystny, bowiem obniżyŁa się istotnie liczbakomó-
rek somaty czny ch w mleku.

Analtza uzyskanych wyników wskazuje, że w go-
sp o darstwach zatrudni aj ących na etac ie lekar za wete-
rynarii jakość higieniczna mleka była istotnie lepsza.
W pozostaĘch gospodarstwach mniejszą liczbę ko-
mórek somatycznych w mleku stwierdzano tam, gdzie
podpisano zlekarzem weterynarii umowę na okreso-
we badania w kierunku mastitis.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono,
że w zdęcydowanej większości obiektów warunki
ltrzymaniakrów i ich doju odpowiadaĘ wymaganiom
sanitamo-weterynaryjnym stawianym gospodarstwom
mleczarskim. Korzystny wpływ na liczbę komórek
somaĘcznych w mleku wywierał wolnostanowisko-
wy system ltrzymania, dój w hali udojowej, ewenfu-
alnie doj arką przewodową sto s ow ante ap ar atów udo -
j owych z r e gulacj ąpul s acj i, przech owywani e sprzęfu
do doju w pomieszczeniach specjalistycznych, ponadto
przeprowadzanie przez serwis i zgodnej z instrukcją
częstotliwości konserwacji sprzęfu do doju oraz ścisła
wspóĘraca z lek. wet. Brak przeddajania, niestoso-
wanie mycia i osuszania strzyków przed dojem oraz
brak kąpieli podojowej strzyków i problemy z zasu-
szaniem byĘ podstawowymi przyczynami, które po-
wodowały wzrost liczby komórek somatycznych

w mleku. Możliwości szybkiej poprawy jakości higie-
nicznej mleka są w zasięgu mozliwości kazdego go-
spodarstwa o ukierunkowanej produkcj i,
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