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Jakość higieniczna mleka zależy od wielu czynnl-
kow, spośród których główne znaczenie przypisuje się
warunkom jego pozyskiwania i przechowywania w
gospodarstwie, a przede wszystkim zdrowotności gru-
czołll mlekowego krów (7, 11-13). Zbadańwielu au-
torów (I,3-6,8, 10) wynika, ze jakość higieniczna
mleka dostarczanego do zakładow mleczarskich w
znacznym stopniu o db ie ga o d wymagań P o l ski ej Nor-
my (16), a także standardów Unii Europejskiej (2)
w y znac zonych dyrektywą nr 9 2(4 6)EEC dla mleka p o
transporcie. Stwierdzana liczba tlenowych bakterii
mezofilnych (5, 14), wysokie miano coli (5, 7, 1,4),

obecność substancji hamujących (1, 6, 8, 14) wskazu-
jąna niehiglęnlcznę warunki pozyskiwania i przecho-
wywania mleka.

Zdantęm Pełczyńskiej ( 1 a) podstawowymi czynni-
kami decydującymi o jakości higienicznej mleka su-
rowego są ewentualna obecność drobnoustrojów cho-
robotwórczych dla ludz| liczebność mikroflory sapro-
ftty cznej, liczb a komórek somatycznych, ob ecno ść
substancji hamujących l zwtązków toksycznych. Z
danych piśmiennictwa (3, 4, 6, 70, 13, 14) wynlka, że
jakość mleka przęznaczonego do przetwórstwa jest
p odstawowym czynnikiem okre ś laj ącym j e go pr zy dat-
no śc techno lo giczną or az w arunkuj ącym produkcj ę
dobrej j akości wyrobów mleczarskich.

Celem badań było określenie jakości mikrobiolo-
gicznej i cytologicznej mleka surowego dostarczane-
go do zakŁadu mleczarskiego i jego klasyfikacja w
oparciu o wymagania Polskiej Normy (15, 16, 17).

Mateilał imetody
Analjzie poddano wyniki badań mleka surowego uzy-

skane w okręgowej spółdzielni mleczarskiej w miejscowo-
ści ,,x" w latach 1998-99. Próbki mleka pobierano zgodnie
z PolskąNormą (l5, 16) w czasie odbioru mleka od do-
stawców. W pobranych próbkach mleka oznaczano: ogóI-
ną liczbę drobnoustrojów stosując metodę płytkową (17)
(dwa razy w miesiącu) orazliczbękomórek somatycznych
przyużyctu automatu Fossomatic (razw miesiącu). W okre-
sie 2 lat przebadano 83 441próbek mleka surowego,

Wyniki iomówienie

Wytyczne Polskiej Normy (15, 16) stanowiłykryte-
ria klasyfikacji mleka. Jednym z gŁownych czynników
decydujących o jakości higienicznej mleka sądrobno-
ustroj e. Jakość mikrobiolo giczna badanych próbek
mleka nie byŁa zadowalająca. Szczegółowe dane przed-
stawiono na ryc. 1, W badanym okresie odnotowano
wysoki udziałprocentowy próbek mleka z ogolnąIicz-
bą drobnoustrojów powyżej 1 mln w 1 cm]. Jest to
zjawisko niepokojące i wskazuje na niehigieniczne
warunki pozyskiwanta i przechowywania mleka.

Jak podaje Pełczyńska (I4) beztroskie mieszanie
mleka o lepszych parametrach z mlekiem o gorszej
jakości nie prowadzi, jakniektórzy twterdzą do lzy-
skania surowca o średniej jakości leczpo prostu su-
rowca złego. Pocieszającym jest jednak fakt, żewba-
danym okresie obserwuje się tendencję spadkowąod-
setka próbek mleka z ogóInąliczbą drobnoustrojów
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Ryc. 1. Procentowy udział mleka
liczbie b akterii mezof,rlnvch
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Ryc. 2. Procentowy udział mleka o określo-
nej liczbie komórek somatycznych

próbek mleka występowa-
ła p o dwy ższona liczb a ko -
mórek somatycznych.
Wyniki te w porównaniu
do wcześni ej szych !\ryni -
ków badań własnych (6,
7) orazinnych autorów (8,
1 2) sąj ednak znacznie ko-
rzystniejSZe.

Podwyższona liczba
komórek somatycznych
w mleku zbiorczym jest
bezpośrednim odbiciem
występowania zakażęń i
po dklinicz ny ch zap aleń
wymieniaw stadzie krów
(5,9, 12,14). Normalne
mleko pochodzące od
zdrowej krowy zawięra
przęważfię od 50 000 do
100 000 komórek soma-
tycznych w 1 cm3, przy
czym leukocyty stanowią
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Ryc. 3. Klasyfikacj a mleka o deb r an ego przez zakład mleczar-
ski

powyżej 1 mln w 1 cm3. Dane te koresponduj ązwynt-
kami badań innych autorów (3, 4, 8).

Kolejnym kryterium oceny mleka surowego była
Iiczba komórek somatycznych (ryc. 2). Według Pol-
skiej Normy (15, 16) dla mleka surowego maksymal-
naliczba komórek somatycznych w mleku klasy eks-
tra nie może przel<raczać 400 000 w 1 cm3, a w mleku
klasy I 500 000. Przyjęte kryteria oceny mleka suro-
wego są zgodne z dyrektywą Unii Europejskięj (2)
określaj ące maksymalną liczbę komórek somaty czny ch
napoziomie 400 000 w 1 cm3. Biorąc poduwagę przy-
jęte kryterium stwierdzono, że jeszcze w około 10%

nie więcej niż2040% ogólnej ich liczby. Nalezy za-
uważyĆ, ze odnotowana w tych badaniach, bardzo ni-
ska liczba komórek somatycznych w mleku zbiorczym
budzipewne wąĘliwości co do prawidłowego sposo-
bu badania.

W oparciu o PolskąNormę (15, 16) oraz uzyskaną
ogólną liczbę drobnoustroj ów i komórek somaĘcznych
dokonano klasyfikacji mleka surowego, którą przed-
stawiono na ryc. 3. Z analizy tych danych wynika, że
w 1998 r. tylko około 25oń próbek mleka spełniało
wymagania dla klasy ekstra. Natomiast w 1999 r. wy-
magania te dla mleka klasy ekstra spełniało już34,5oń
próbek. Ponadto godnym odnotowania jest fakt, że w
czasie 2 lat obj ętych badaniami nastąpił około 1 0% spa-
dek próbek mleka obardzo niskiej jakości, tj. powyżej
1 mln w 1 cm3 drobnoustrojów. Nalezy mieć nadzieję,
żebędzie to trwała tendencja zmierzająca do poprawy
jakości higienicznej mleka surowego do skupu.

Reasumując można stwierdzić, że mleko dostarcza-
ne do badanego zakładu mleczarskiego cechowałani-
ska j ako ść higientczna. Podno szeni e j ako ś c i hi gienicz-
nej mleka staje się niezbędnym warunkiem sprostania
ostrej konkurencji na rynku mleczarskim. Oddziały-
wanie na jakość higieniczną mleka i szybka jego po-
prawa Ieży w zasięgu możliwościkażdego gospodar-
stwa o ukierunkowanej produkcji.
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Ceny hotelu od ó0 do l20 zl/dobę, płotne no mieiscu.

Szczegółowy progrom Konferencii zostonie przesłony wszysikim zointeresowonym w drugim komunikocie.

Przewodniczqco Komitetu Orgonizocyinego
Prof. dr hob. Elzbieto Somorek-Solomonowicz


