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Somatic cell count in bulk tank milk in lelaiion to management and technological factorc

letween 
'nnn"oo0, 

covered J;ffiXT"f dairy cattle. A questionnaire aimed at defining
the man and technological aspects of maintaining herds and systems of husbandry with replacement
heifers, ied out on each farm. Data on somatic cell§ count (SCC) in bulk tank milk measured fort-
night is. The
on,th logarit
scc. ecrease
cubic]es of longer length, or free-cubicle system), aut
milking equipment (< 9 years), frequently checking the
service (> oncelyear), fore-stripping with a fore-stiipp
of feeding rations,, and use of fresh breweiy malt in cow feeding. Large herd śŁe, and,praćtising fore-stripping
as thó first routine before milking were ihe factors that inćiea.ea SCC. Of the faitors invóstigated in tłró
replacement heifers, individual syŚtem of rearing for animals older than 3,,months had a decreasńg effect on
SCC in milk.
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Pierwszoplanowa rola produkcji i przetwórstwa
mleka w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożyw-
czym oraz bliska perspektywa integracji kraju z Unią
Europej ską wywieraj ą n a naszych producentów dużą
presję na zwiększanie jego jakości higienicznej. W
zwtązku 1ty^ w ostatnich kilku latach w Polsce ob-
setwuje slę znaczącąpoprawę tej jakości. a wyrazem
tego jest wzrost Iiczby dostawcow produkujących mle-
ko w klasie ekstra. Ęm niemniej wskaźnik ten jest w
dalszym ciągu niski , gdyż nie przekaczaw skali kra-
jl 5 0% ( 1 l ). Należ y pT zy tym wspomnlec, że dyrekty-
wa Unii Europejskiej (6) uniemozliwia w państwach
członkowskich wprowadzanie do obrotu środkami
spożywczymi mleka, które według obecnej normy
polskiej nie kwalifikuje się do klasy ekstra.

Bardzo ważnymkryterium oceny j akości higienicz-
nej mleka jest jego,jakość cytologiczna", którąokre-
śla się za pomocąkoncentracji komórek somaĘcznych.
cecha ta odzłilierciedla zdrowotność wymienia, jako
że głownym czynnikiem powodującym odchylenia
powyżej nonny ftzjologicznej, są stany zapalne tego
gruczoŁu sp owo d o wane in fek cj a mi (m a s t i t i s). We dłu g
obecnej krajowej norrny urzędowej (21) do klasy eks-
tramożna zakwalifikować mleko, które w I cmr za-

wiera do 400 000 komórek somatycznych. Jednak za
stan charakterystyczny dla zdrowia przyjmuje się do
50 000-100 000 komórek w 1 cm3 mleka. Powyżej tej
granicy ponoszone sąjuż straty, polegające na obniżo-
nej produkcji mleka o zmniejszonej zawartości tłusz-
czu ibiaŁkawłaściwego oT az naobniżeniu j ego warto-
ści przetwórczej i konsumpcyjnej (18-20, 25). Mając
zatem na uwadze, że mastitis występuje praktycznie
w każdym stadzie i jest chorobązakażnąkrów mlecz-
nych o najbardziej skomplikowanym podłozu można
sądzić, żę działanta zmierzające do opanowania tech-
nologii produkcji mleka o jak najwyższej jakości cy-
tolo gicznej b ędą zaw sze uzasadnione.

Dotychczasowe kraj owe opracowania nad wpĘrvem
środowiska hodowlanego na liczbę komórek somaĘcz-
nych w mleku były skoncentrowane najczęściej wy-
biorczo na wpływie takich czynników jak: skala pro-
dukcji (4,13,23), ogolny poziom higieny (5, 13, l6),
kondycja krow (3), rodzaj doju mechanicznego (4,12,
23) oraz niektóre czynności wykonywane przed- i po
doju (13, 23). Wskazuje to na potrzebę opracowań
systemowych, uwzględniaj ących j ak najwięcej krfi cz-
nych elementów środowiska, w którym się odbyr,va pro-
dukcja i pozyskiwanie mleka.



Matefiał imetody

ba krów w stadzie wynosiła od 4 do 44 szt. w sektorze in-

dywidualnym (średni od 42 do 244 szt. w
sektorze publicznym zt,). Badane gospo-

clarstwa stanowiły w spółdzielni ok. 6oń

ogóh-r dostawcow z sektora indyłvidualnego i ok. 50% ogółu

dóstawcow z sektora publicznego. Natomiast w okresie
objętym badaniami analizowani producenci dostarczali

mleka.
owadzono podczas wi-
erunkowanej na zdefl-
czególnych elementów

środowiska, charakteryzujących utrzymanie krów i jałówek

Dane analizowano statystycznie za pomocą wieloczyn-

analizy na gospodarstwo) jako zmienną powtarzalną. W
obliczeniach wstępnych uwzględniono także efekt roku
kalendarzowego. Wpływ tęn okazał się jednak nieistotny,

dlatego dniono.

Wynki ejszych
kwadra oszaco-

wanych na danych przetransformowanych 1o garytm i cznie.

Wyniki iomówienie

W b adanych go sp o darstwach śre dnia arytmety czna
ważona dla LKS, uwzględniająca wielkość dostaw
mleka, wyniosła ż99 3a8 komórek w 1 cm3. W 115

gospodarŚtw ach (95,8oń) średnia tabyŁa mniejsza niż

400 000, która to wartość nie moze byc przekoczona
aby mleko mogło zostac zakwalif,rkowane do klasy
ekstra (21).

Wpływ analizowanych czynników na LKS przed-
stawiono w tab. 1. poziom Lks wzrastał istotnie wraz
ze zwtększaniem się wielkości stada. Dane literaturo-
we na temat zwtązkumiędzy wielkością stada a LKS

zależnośó między wielkością stada a
maczyc tym, że w miarę wzrostu
zwiększa slę zagrożente zwterząt z

zagraniczni (2,21).
7 rzedzdaj anie pr zy użyc iu pr ze dzdaj acza obniżało

LKS. Procedura ta jest rekomendowana do stosowa-

o
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Ostatnio coraz częściej wyrażany jest jednak pogląd,
że ptzedzdajanie powinno byc poprzedzanę toaletą
wyrnienia i strzyków, gdyż w przeciwnym wypadku
czynność tajest wykonywana na brudnym wymieniu i
w ten sposób zwiększane jest ryzyko zakażenia tego
gruczołu drobnoustrojami znajóljącymi się na jego
powierzchni (10)" Można jeszcze dodac, że w celu
zwiększenia poziomu higieny czynności wykonywa-
ny c h p rz e d doj em, pr ze dz daj anlę nale żałoby wyk o ny -

wać rękami poddanymt każdorazowo dezynfekcji i
osuszeniu. Jest to jednakpraktycznie niewykonalne w

okresie czasu, w którym po wykonaniu pierwszej czyn-
ności na wymieniu musi zostać rozpoczęty dój wła-
ściwy. Skłania to do stwier dzenia, iż ze w zględów cza-
sowych zespół czynności wykonyłvany ch przed doj em
oraz sposób i kolejność tchrealizacji jest kompromi-
sem o trudnym do przewidzenia wpływie na jakość
cytologiczną mleka. Z przeprowadzonych badań wy-
ntka, że toaleta wymienia i strzyków, a następnie usu-
wanie mleka z zatoki strzykowej jest rozwiązaniem
korzystniej szymnlżwykonanie tych czynności w od-
wrotnej kolejności.

Tab. 1. Czynniki wpływające istotnie na liczbę komórek somatycznych w 1 cm3 mleka (logarytm naturalny)

średnia liczba klów w stadzie

Rodzaj stanowiska dla krów

Stosowanie wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach dla któw

Długośó okresu użytkowania
obecnego sprzętu udojowego

Gzęstotliwoś ć kontroli sprzętu
udojowego przez autoryzowany serwis

Przed dojem stosowane iesl
p rzedzdaja n ie

Przedzdajanie |est pierwszą
czynnością wykonywaną przed dojem

Czyszczenie wymienia
i strzyków przed dojem

Dawka pokatmowa dla krów lesl
normowana indywidualnie

W żywieniu krów stosuje się młóto
świeże

Syslem ulrzymania iałówek
reprodukcyinych pow, 3 mies. życia

4-10 szt.

11-50 szt.

51-250 szt.

System wolnostanowiskowy boksowy

Wiązane, długość pow. 200 cm, ścielenie słomą

Wiązane, długość do 200 cm, ścielenie słomą

Nie

Tak

|-9 lat

Pow. 9 lal

1rczlrok

Częściej niż1 razlrok

Tak, z przedzdajaczem

Tak, bez przedzdaiacza

Nie

Tak

Wycieranie na mokto za pomocą ręcznika
papierowego nasączonego środkiem dezynlekcyjnym

Mycie wodą z dodatkiem środka dezynlekcyinego,
suszenie ręcznikiem wielokrotnego użytku

Wycieranie na sucho za pomocą ręcznika papietowego

Mycie wodą bez dodalku środka dezynlekcyjnego,
suszenie lęcznikiem wielokrotnego użytku

Nie

Tak

Nie

Tak

lndywidualny

G tupowy

32

50

38

6

33

81

97

23

31

89

64

56

100

20

57

63

17

14

34

55

31

87

113

7

71

49

26,7

41 ,7

31 ,7

5,0

27,5

67,5

80,8

19,2

25,8

7Ą,2

53,3

46,7

83,3

1 6,7

47,5

52,5

14,2

11,7

28,3

45,8

27,5

12,5

s4,2

5,8

59,2

40,8

12,11 A

12,32 B

12,65 c

12,43 a

12,37 a

12,29 b

12,42 A

12,30 B

12,31 
^

12,42 B

12,46 A

12,26 B

12,27 A

12,45 B

12,28 A

12,4Ą B

12,35 a

12,25 A

12,41 B

12,44 Bb

12,55 A

12,40 A

12,82 A

12,12 A

1 2,30 A

12,42 B

0,06

0,05

0,05

0,07

0,05

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,06

0,05

0,05

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,07

0,05

0,06

Objaśnienia: AR - Wafiości w kolumnach oznaczone różnymi litcranri różniąsię istotnie: duże litery P < 0,0l, małe litery
P < 0.05



NajmniejsząLKS w mleku stwierdzono w oborach,

przeddojowej dezynfekcji strzyków zwykle 1elz97,e
bardziej efekĘwnajest dezynfekcja podojowa (I1 ,25),

każeniom,
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