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Kwasowośó natu]alna mIeka krów w zależności
od todzaiu gospodarstwa i pory ]oku
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Summary

The aim of the study was milk produced by cows raised at 27 farms of the Podlasie Voivodship. Milk was
sampled from each cow during the summer and winter seasons. There was a total of 612 milk samples.
Natural titrimetric acidity of milk was determined in oSH. Average acidiĘ of the examined milk rvas 6.7 oSH, but
it rvas lower during the summer season in the case of the cows raised at the farms subject to the milk performance
evaluation. Abnormal natural milk acidity was detected at both types of farms. Only 59"ń of all cows produced
milk whose acidiĘ met the standard Polish requirements (6.0-7.5 oSfI). During the period of pasture feeding
many more cows (over twice the number) produced milk of unnatural acidiĘ than during the period of cowshed
feeding. Because milk,with too high a natural acidity may be to a large extent normalized by the milk whose
acidity is too low, the phenomenon of abnormal natural milk acidity may not be detected in the ćollective milk.
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Kwasowośc rnleka jest podstawowyln kryterium oceny
jego świezości i decyduje o jego przydatności techno-
logicznej. Przeciętna warlość pH dla świezego mleka po-
chodzącego od zdrowych krów wynosi 6,6-6,J , natomiast
jego kwasowość miareczkowa mieści się w granicach
6,5-7 ,5 "SH i zalezy od niektórychzawaftychw nim skład-
ników, głównie kwaśnych fosforanóW kazeiny i dwutlen-
ku węgla (5). Wedfug Polskiej Notmy (6) kwasowość mia-
reczkowa rnleka surowego do skupu powinna wynosić
6,0-7 ,5'SH. Mleko o kwasowości niższej niz 6 'SH może
pochodzić od krow chorych na zapalenie wymienia. Wzrost
kwasowości miareczkowej porłyżej 8 "SH świadczy o pro-
cesach zakwaszenia mleka pod wpływern bakterii kwasu
mlekowego (5). Na kwasowośc naturalną mleka mają
wpływ takze inne czynniki, między innymi takie, jak: zy-
wienie, okres laktacji, wiek krów czy pora roku (2, 3,
9-|2). Dane piśmiennictwa (l, 4) wskazująjednak, że na-
wet u zdrowych krow moze występować nienonnalna na-
turalna kwasowość mleka.

Celem badań było określenie zmienności rraturalnej
kwasowości miareczkowej mleka w zalezności od rodzaju
gospodarstwa i pory roku.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono lla mleku pochodzącym od krów

utrzymylvanych w 27 gospodarstwach indywidualnych woj.
podlaskiego. Próbki rnleka do arlalizy pobierano natychmiast
po doju wicczornym od każdej krowy osobno rł, lecie i zinrie
200 1 r. Pobrarrc tnlęko schładzano do tetnperatury ok, 4"C.
Po upływic 2 godzln od udojrr przcprowadzano próbę z Mas-
tirapidem (5) w celu wyeliminowania próbck wątpliwych i do-
datnich na mOstiti,s. Nie pobierano próbck mleka od krów
będących w ol<resię poporodowym (2 tygodnie), ani tez
w okrcsię przed zasuszeniern (2 tygodrrie), Łącznie do badań

zakwalifikowano 6],2 próbek mleka, w ktorych oznaczono
kwasowość miareczkową w stopniach Soxhleta-Henkla wg
Polskiej Nomy (7),

Wyniki poddano occnie statystyczncj stosując dwuczynni-
kową ana1 i zę wariancj i, uwzględniaj ącą wpływ pory roku i ro-
dzaju gospodarstwa na kwasowość rraturalną mleka. Okreś-
lono takzc procent krów produkujących mleko o rózlej kwa-
sowości naluralnej w zalezności od pory roku i rodzaju gos-
podarstwa.

Wyniki iomówienie
Kwasowośc naturalną mleka krów w zależności od ba-

danych czynników zmienności przedstawiono w tab. l.
Srednia naturalna kwasowość mleka wynosiła 6,7 oSH.

Stwierdzono istotny wpływ rodzaju gospodarstwa i pory
roku na kwasowość naturalną mleka. Latem, a więc w okre-
sie zywienia pastwiskowego krow kwasowość rrrlel<a wy-
nosiła 6,5 'SH i była istotni e niższa (p < 0,0l ) niz w okre-
sie zywienia zimowego (6,8 'SH). Niższą kwasowością
(6,5 "SH) charaktetyzowało się rowniez mleko krów utrzy-
mywanych w gospodarstwach objętych ocenąuzytkowoś-
ci mlecznej niz mleko krow z gospodarstw niekontrolo-
wanych (6,8 "SH). Uzyskane wyniki sązgodne zbadanla-
mi innych autorów (2, I2),l<tórzy rowniez wykazywali
przesunięcie pH mleka w kierunku alkalicznyrn w okresie
zywienia alkierzowego w stosunku do okresu zywienia
pastwiskowego. Znaczrly wpływ na naturalną kwasowośc
miareczkowąmleka ma zywienie króW bowiem niedobór
energii w dawkach dla krów dojnych porł,oduje obnizenie
kwasowości w skali SH (4) Jak wykazały badania (10),
krowy zywione dawką zudzjałeln kjszonki z kukurydz1,
prodLrkowĄ mleko o wy ższej natural n ej kwasowości mi a-
reczl<owej (6,6l 'SH) niz krowy zy.wione kiszonką ztraw
(6,38 'SH), zaś wzrost l<wasowości miareczkowej wiązał



się przede wszystkim z wyższą zawartością białek kaze-
inowychw mleku.

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono także nie-
normalnąnaturalnąkwasowość mleka (tab,2). W obu ro-
dzajach gospodarstw jedynie 59% ogóŁu krow produko-
wało mleko o kwasowości odpowiadającej wymaganiom
nonny (6,0 -7,5 " SH) (6). P onad 20%o wszystkich krow pro -

dukowało mleko o obnizonej kwasowości mieszczącej się
w granicach od 5,1 do 5,9 oSH, a3,I%okrów-mleko o kwa-
sowości niższe1 nlż 5,0'SH. Mleko o wyższej naturalnej
kwasowości miareczkowej, przekraczalącej 7,6 oSH pro-
dukowało zaś I7 ,3ońwszystkich krów. W badaniach prze-
prowadzonych na kilkuset krowach w IGiHZ PAN w Jas-
trzębcu stwierdzono, że 30-40%o krów dojnych ze zdro-
wym gruczołem mlekowym produkowało mleko o kwaso-
wości niższej niż 6 "SH. ByĘ również i takie zwierzęta,
których mleko miało kwasowość nizsząniz 5 'SH (4).

W okresie żywienia letniego znacznie więcej krow, tj.
56,Io^, produkowało mleko o nienormalnej naturalnej
kwasowości miareczkowej niz w okresie żyr,vienia zimo-
w e go (2 4,60ń) . Żyw ienie p a stwi skow e szc ze gólni e nas ili -
ło zjawisko produkcji mleka o zaniżonej kwasowości;zimą
9,żońl<rów produkowało mleko ponizej 6 "SH, natomiast
latem takich krów było aż3loń. Podobnie Jurczak i wsp.
(1) stwierdzili w okresie żywieniapastwiskowego ponad
50% krów produkujących mleko o nienormalnej nafural-
nej kwasowości miareczkowej, przy czym w okresie tym
ponad 40ońWów produkowało mleko o zawyzonej kwa-
sowości miareczkowej, powyżej 7,5 "SH.

W obu rodzajach gospodarstw Liczba krów produkują-
cych mleko o normalnej kwasowości miareczkowej, tj.
6,0-J,5 "SH była rożna (tab.2). W gospodarstwach nie-
kontrolowanych 63,8oń krów produkowało mleko odpo-
wiadające wymaganiom PN (6), natomiast w gospodar-
stwach objętych oceną uzytkowości mlecznej - tylko
49,3o/o. Zwiększenie produkcji mleka o nienormalnej na-
turalnej kwasowości miareczkowej w gospodarstwach ob-
jętych oceną uzytkowości mlecznej spowodowane było
tym, że znacznię więcej krow (ponad dwukrotnie) w tych
gospodarstwach produkowało mleko o zaniżonej kwaso-
wości, tj. ponizej 6 oSH, niz w gospodarstwach niekontro-
1 owanych. W obu r o dzaj ach go spodarstw liczb a krów pro -
dukujących mleko o zawyżonej kwasowości naturalnej, po-
wyżej 7,5 "SH, była zbliżona i stanowiła ok. I7oń.

Otrzymane wyniki wykazaĘ, że żywienie pastwiskowe
krów nasiliło zj awisko nienormalnej nafuralnej kwasowoś-
ci miareczkowej mleka, głównie poprzezzwiększenie pro-
dukcji mleka o zaniżonej kwasowości,poniżej 6 "SH. Zja-
wisko nienorrnalnej naturalnej kwasowości miareczkowej
mleka występ owało zar ów no w go spodarstwach obj ętych
oceną uzytkowości mlecznej , j ak i w gospodarstwach nie-
kontro lowa ny ch, przy czy m w go spo darstwach obj ętych
ocenąuzytkowości mlecznej znacznie więcej krów produ-
kowało mleko o zaniżonej kwasowości.

W przeprowadzonych badaniach wykluczono możliwość
oddziaĘrvania stanów zapalnych wymion oraz procesów
fermentacyjnych mleka na jego naturalną kwasowość.
Występowanie nienormalnej naturalnej kwasowości mle-
ka moze się więc więac ze zmianami jego składu che-
micznego, głównie zawartości kazeiny. Jak wykazały
b ad ani a (4), w sp ołczynniki kore 1 acj i między zaw arto ś cią

Tab. 1. Kwasowość mleka (oSH) w zależności od rodzaju gos-
podarstw i pory roku
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Tab.2. Udział
podarstwach i

b średnie ozr'aczote róznymi literami różniąsię
< 0,01

mleka o różnej kwasowości w badanych gos-
porach roku (liczba krów w 7o)

kazeiny aliczbą stopni SH są stosunkowo wysokie (r :
0,50-0,60).

Zjawisko nienormalnej naturalnej kwasowości mleka
moze nie ujawniać się w mleku zbiorczym, poniewaz su-
rowiec o zawyżonej kwasowości naturalnej moze być
w znacznym mlekiem ozaniżonej
kwasowości. ane wyniki, bowiem
średnia naturalna kwasowośc miareczkowa mleka krów
utrzymlłvanych we wszystkich badanych gospodarstwach,
zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym mieściła się
w granicach od 6,0-7,5 "SH i odpowiadała wymaganiom
nolTny dla mleka surowego do skupu (6).
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