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Summary

The aim of the research was to identify the influence of cow breed and lactation state on the composition
and qualitative traits of milk fat. Research included milk of three cow breeds: Black and White, Red and
White and Simmental (202 samples altogether). The samples were taken in spring and summer when the
composition of feed rations contained forage. The milk samples were used for analysis and two group§ were
identified: I - between 30 and 120 lactation days, and lI - from the 200th to 300th lactation day. The content
of fat and protein, size of fat globules and fatty acid profiles were established in each sample. It was stated that
Simmental milk had the most favorable protein-fat relation compared with the other two breeds. It also
contained a higher proportion of fat globules with a larger diameter and higher share of long-chain mono and
polyunsaturated acids.
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T Łaszcz mlekowy syntetyzowany j est w komorkach
mlekotwór czy ch gruczołu mlekowe go ze składników
pobranych z osoczakrwi oraz z lotnych kwasów tłusz-
czowych będących produktem przemian odbywaj ących
się w zwaczu. Nie jest on substancjąjednorodna gdyż
występuje w formie drobnych, silnie zdyspersowanych
kuleczek tłuszczowych tworzących emul sj ę. Wnętrze
kuleczek wypełnion e jest przez triacyloglicerole, któ-
re stanowią 91-98% tłuszczttmleka. Swoją stabilność
kuleczki zawdzięczająotoczkom, w których skład obok
glikoprotein wchodzą fo sfolipidy, mono- i diacylo gli-
gerole, wolne kwasy tłuszczowe oraz karotenoidy i wi-
taminy tozpulszczalne w thlszczach (11). Wielkośc
kuleczek waha się od 2 do ponad 10 pm, z czego oko-
ło 80oń to małe do 5 pm (6). Grega i wsp. (3) twier-
dząże wielkość ichzalężnajest od takich czynnikow,
jak: rasa krów, fazalaktacji i żywienie.

Ponadto, tłlxzcz mlekowy charakteryzuje się zroz-
nicowanym profilem kwasowym w sto sunku do innych
thlszczów naturalnych, Zawiera on ponad 500 kwa-
sow tłuszczowych, z częgo tylko 14 kwasów wystę-
puje w ilościach powyżej Ioń, a olbrzymia większość
w śladowych - ponizej 0,I% (I3). Kwasy tŁuszczow e,
o długości łańcuchów od 4 do 16 atomów węgla, syn-
tetyzowane są przęz tkankę gruczołową wymienia,
a kwasy o dłuzszych łańcuchach węglowych przecho-
dząz osocza krwi (11). W mleku dominują przede
wszystkim nasycone kwasy tłuszczowe (CI2:0, CI4:0

i C16:0), stanowiące łącznte około 68% sumy kwa-
sów tłuszczowych. Pozostałe kwasy to jedno- (głów-
nie Cl8:1) i wielonienasycone kwasy tŁlszczowe
(głównie CI8:2 i C18:3), stanowiące odpowiednio
około 29% i 30ń tłuszczu mleka (7). Unikalną warto ść
tłuszczu mleka stanowią krotkołańcuchowe kwasy
tłuszczowe, co korzystnie wpĘwa na jego strawnośc.
Naturalnym składnikiem tŁuszczu mleka, budzącym
obecnie duże zaintęresowanie, jest sprzężony kwas
linolowy (CLA) o stwierdzo nym dziaŁaniu katabo licz -
nym/anabolicznym, przeciwnowotworowym, immu-
nomodeĘ ącym, przeciwutleniaj acym, pr zeciwmiaż-
dzycowym (10), Wielu autorów (1, 12) twterdzi, że
skład tłuszczu mleka można zmodyfikowac poprzez
manipulowanie dietą krów.

Celem badań było określenie wpĘwu rasy krów oraz
fazy laktacji na skład i cechy jakościowe tłuszczu
mleka.

Materiał imetody

Badaniami objęto mleko pochodzące od krów trzech ras,
tj. czarno-bi ałej, czerw ono-białej i simentalsk iej. ł,ącznie
przeanalizowano 202 próbki mleka, w tym: 58 - cb, 52
czb i 92 sim. Próbki pobierano w okresie wiosenno-let-
nim, kiedy w skład dawek pokarmowych wchodziła zie-
lonka pastwiskowa. Do artaliz pobierano indywidualnie
próbki mleka od krów, wydzielając dwie grupy, tj. I - po-
między 30. a Iż0. dniem orazII - pomiędzy 200. a 300.



dniem laktacji. W kazdej próbie mleka ozna-
czano zawańość białka i tŁlszczll aparatem
Milko- Scan, wielkość kuleczek tłuszczowych
zgodnie z PolskąNormą (9) oraz profil kwa-
sów tłuszczowych za pomocą chromatografii
gazowej Varian CG 3900 z detektorem pro-
mieniowo-joninĄącym (FID) i kolumną ka-
pilarnąCP Sil B8, wykorzystując program Star
GS Workstation ver. 5.5.

Poszczególne parametry analizowano
uwzględniaj ap ras ę krów i fazęlaktacji. Uzys -

kane wyriki opracowano statystycznie wyko-
rzystując program StatSoft Inc. Statistica
ver. 6, w oparciu o dwuczynnikową analizę
wariancji z interakcją podając średnie war-
tości dla poszczególnych cech oraz odchyle-
nie standardowe. Istotność różnic pomiędzy
średnimiwartościami dla ocenianych grup wy-
znaczono testem NIR Fischera.

Wyniki iomówienie
Zawarte w tab. 1 wyniki wskazują że

najvrry ższą zawarto ś c i ą tłuszc ztl charakte -

ryzowało się mleko Wów czamo-biaĘch
(4,250ń - I faza laktacj i i 4,48Yo - II faza),
a najniższą simental (3,860ń - I faza lak-
tacji i 3,95Yo-IIfaza). Te ostatnie produ-
kowĄ jednak mleko o najwyższej kon-
centracji btałka (3,59Yo - I faza laktacji
i 3,720ń - II faza). Oznacza to, że mleko
krów rasy simental charakteryzowało się
istotnie najkorzystniejszym stosunkiem
białkowo-tłuszczowym w porównaniu
z pozostałymi rasami (0,92 - I fazalak-
tacji i 0,93 - II faza).

Litwińczuk i wsp. (5) podają żę w ba-
danej przez nich populacji krów czarTIo-
-biĄch średnia zawartość tłuszczu w mle-
ku wynosił a 4,04Yo, a biaŁka 3,260ń. Z ba-
dań Stanka i wsp. (1a) wynika, że kon-
centracja tłuszczu w mleku krów czarno-
-bia§ch wahała się od 4,20Yo do 4,620ńw zależności
od ich wydajności mlecznej. Stosunek białkowo-thusz-
czorybyłnajntższy (0,80) w grupie krow produkują-
cych powyzej 3 0 kg mleka dziennie, a najwyższy (0, 84)
w grupie zwierząt o wydajności do 10 kg mleka. Wy-
soka koncentracja białka w mleku krów rasy simental
znajduje potwierdzenie we wcześniej szych badaniach
własnych (1), Stwierdzono bowiem, że krowy te pro-
dukowĄ mleko o zawartości białka wahającej się od
3,35Yow sezonie wiosenno-letnim do3,6IYo w jesien-
no-zimowym.

Analizawielkościkuleczektłuszczovurychwykaza-
ła, że w mleku badanych ras krów przeważaĘ (ponad
70oń)małekuleczki, o wielkości 1-6 pm. Udziałkule-
czek o większych rozmiarach był najnizszy w mleku
krów czerwono-biaĘch (I,64Yo - I i il faza laktacjt),
anajwyższy w mleku krów rasy simental, tak w I
(2,7 7 Yo),j ak i w II fazie laktacj i (2,I 6%) - tab. 1 .

Tab. l. Zawartość białka, tłuszczu orazudział kuleczektłuszczowych w mle-
ku krów różnych ras z uwzględnieniem fazy laktacji G + s)

Objaśnienia: a,b, Q, A, B, C - średnie oznaczonę różnymi literami róznią się
istotnie - małymi przy p < 0,05, dużymi przy p < 0,01

Tab. Z.Udział kwasów tłuszczowyc h (%)w mleku krów różnych ras
z uwzględnieniem fazy laktacji § + s)

Róznice w wymiarach kuleczek tłuszczowych po-
między rasami krów stwierdzili rownieżGrega i wsp.
(2, 3).'Wykazali oni, że odsetek kuleczek o najwięk-
szej średnicy był najniższy w mleku krów rasy holsz-
tyńsko -Ęzyj skiej i nizinnej czatno -blałej, a najwy ż-

' szy |L simentalerów i polskiej czerwonej. Autorzy ci
potwierdzaj ą również, żę wraz z upĘwem laktacji
wzrasta ldział kuleczek o mniej szej średnicy,

W tab. 2 przedstawiono udział kwasów tłuszczo-
wych w mleku krów różnych ras z uwzględnieniem
fazy laktacji. Na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzono, ze w mleku krów czamo-biaĘch najwięk-
szy był udział krótko- i średniołańcuchowych kwasów
nasyconych (69 ,39Yo - I faza, 66,33Yo - II faza lakta-
cji), Najnizszy poziom tych kwasów obserwowano
natomiast w mleku krów rasy simental (65,280ń - I fa-
za, 64,840ń -II faza laktacji), U trzech badanych ras
krów wraz z upĘłvem laktacji ldział ich malał.

Białko ogółem (%)

Tłuszcz ogółem (%)

stosunek białka
do tłuszczu

3,59bc

0,42

3,86a
0,85

0,92b
0,20

- małych (1-6 um)

- średnich (7-10 um)

- dużych (> 10 pm)

4,27 l 4,42 5,,l 3 | 6,52

5,15 l 2,20

1,64A | 1,70A
0,37 | 0,60

Krótko- i średnio-
łańcuchowe nasycOne

Długołańcuchowe

iednon ienasycone

Długołańcuchowe
wielonie nasycone

Udział CLA w slosunlu
do sumy kwasów

Objaśnienia: a,b-p < 0,05



Jaworski i wsp. (4) twierdz ą że tłuszcz mleka krów
rasy nizinnej czarno -b iałej charakt ery zuj e się i stotnie
wy ższązawartością długołańcuchowych nasyconych
kwasów tŁlszczowych ntż tłuszcz mleka krów rasy
polskiej czerwonej. Grega i wsp. (2, 3) wykazaltrów,
nież, że w mleku krów rasy holsztyńsko-Ęzyjskiej
i nizinno czarno-białej jest wyższy ldział krótko-
i średniołańcuchowych nasyconych kwasów tŁtlszczo -
\\ych w stosunku do mleka krów rasy polskiej czer-
wonej i simental. W niniej szych badaniach poziom dłu-
gołańcucholvych wielonienasyconych kwas ów tŁusz-
czowych w mleku byŁ najwy ższy u krów rasy s imental
(3,39% - I faza, 2,970ń - II faza laktacji). Polidori
i wsp, (8) zaobserwowali istotne róznice pomiędzy rasą
holsztyńsko-Ęzyjską a szwyc w poziomie wielonie-
nasyconych kwasów mleka.

W b adaniach własnych stwierdzo no, że ldział CL A
w stosunku do sumy pozostĄch kwasów byłnajvłyż-
szy w mleku simentalerów (0,39Yo - I faza laktacji
i 0,40Yo - II faza), najniższy zaś w mleku krow czar-
no-biaĘch (0,320^ - I faza laktacj i i 0,330ń - II faza) -
tab. 2. Reklewska i Bernatowtcz (II) vnrykazały, że
ldział CLA w ogólnej ilości kwasów th.rszczowych
jest lzależniony od rasy, przy azym najwięcej tego
kwasu było w mleku krów rasy czamo-białej (od 7,1
mgl g tłuszczu j esienią d o I I,7 mg/g wio sną), naj mniej
natomiast u rasy simentalskiej (od 7 ,0 mglg thlszczu
jesienią do 9,4 mg/g wiosną).

Podsumowuj ąc należy stwierdzió, ze mleko krów
rasy simental charakteryzow aŁo się najkorzystniej szym
stosunkiem białkowo-tłuszczowym w porównaniu
z krowami czamo-biaĘmi i czerwono-białymi. Mle-
ko to miało również wyższy odsetek kuleczek tłusz-
czowych o wi ęks zej śre dni cy or az v,ry żs zy ldział k-w a-
sów długołańcuchowych jedno- i wielonienasyconych.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw maju 2005 r.-l

1. Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 3 województwach: łódzkim (1-1), podkarpackim
(2-2), warmińsko-mazurskim (2-3). Zanotowano ją u 5 lisow i 1 nietoperza.

2. Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 3 województwach: lubuskim (1-1), podkarpac-
kim (1-1), warmińsko-mazurskim (2-2), Zanotowano ją u 2 psów i 2 kotow.

3. BSE - stwierdzono w województwie podlaskim (1-1).

4,Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 3 województwach. kujawsko-pomorskim (1-1), mało-
polskim (1 -2), warmińsko-mazurskim (1 -1 ).

5,Zakaźna martwica krwotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie zachodniopo-
morskim (2-2).

*) w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


