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Ellects of vari,ous methods of udder and teat preparation fol milking on the hygienic quality of milk
Sumrnary

The study wa§:carried óut on 103 famity farms in the wielkopolska region; The average number of c_ows in
each herd was 18.7. An interview wa§ conducted on each of the farms in order to determine the method of

'udder and teat preparation for milking. Next, the results of laboratory analysis of bulk tank milk for somatic
cell count (SCC) and total microorganism count (TMC) were col|ected. Prior to statistical analysis the data for
SCC and TMC were transformed using the natural lógarithm. Foremilking using a forestripper,wa§ associated
with lower SCC (12.28 vs.12.4l; p<0.01) and OLD (10.71 vs. 11.08; p<0.01) compared to foremilking without
a forestripper. Herds in which foremilking was performed before udder and teat cleaning were characterized
by having a high,er SCCl,and low€r TMCr,as comp,ared with herds where both routin., *gr,e,p€Iformed in
reverse order (12.39 vs.12.20; p<0.01 and 10.73 vs. 11.06; p<0.01, respectively). The lowest SCC was found in
herds where udders and teats were cleaned prior to milking by washing with water containing a disinfectant or
wiping with a dry towel (12.10 and 12.22, respectively; non significant difference). A significantly (p<0.01)
higher level of SCC was found in herds where wiping with a cotton towel soaked with puić water or teat
dipping in a soaking foam was practiced (12.35 and 12.58; respectively); the difference between both methods
was also significant (p<0.01). Contrary to SCC, no between-group differences were observed for TMC. Signifi-
ćant interactions,Were found both,for SCC and TMC between the sequ€nce of foremilking and the method of
udder and teat cleaning. These interactions indicate that foremilking should precede udder and teat cleaning
where these are wiped with a dry towel or the teats dipped in soaking foam; on the other hand, foremilking
following udder and teat cleaning is a better option in the case of the two remaining methods.
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Do ltajwazniejszych czynności, zalecanych przed
każdy m doj em należy przedzdajanię oraz czy szczenie
11,yrniellia i strzyków. Przedz,dajanie winno być stoso-
\^/ane ze względu na fakt, że prz.ed dojem największa
kclncentracja komórek somatycznych i drobnoustrojów
lr,ystępuje w tnlęku zatoki strzykowej (2).W związku
z tyttt usunięcie tego mleka powoduje istotne zmniej-
szęnie ilości wymienionych elementów w udojonym
rrrl eku, Jędnoczęśn ie, przedzdaj an ie umożliwia szyb-
ką identyfikację klinicznej formy mastitis w poszcze-
golnych ćwiartkach i podjęcie natychmiastowego le-
czenia królv chorych i ich dojl.z,a pomocą oddziel-
nych rrrządzeń. Z Ęch powodow, jak rownieżze wzglę-
du na nie miesza,nie mleka od krów zdrowych z mle-
kiem krow chorych. poziom komórek somatycznych
i tlrobnoustrojow w m]eku zbiorczym ulega obnize-
niu (7, 8, 1l, 14-16), Zkolęi czyszczenie wymienia
i strzykórv przed doj ern zapabiega zakażeniom wymie-
nia drobnoustrojami środorł,iskowymi (3, 7I) oraz

zmianom mikrobiologicznym w mleku po doju (9).
Przęd dojem z,a|ecana jest równiez dezynfekcj a strzy-
ków, wykoh}.vvana w połączeniu z myciem wymienia
i strzyków lub po wykonaniu tej czynności (6).

Mimo powszechnej akceptacji obu opisanych pro-
cedur, piśmiennictwo nie dostarcza jednoznacznych
inforrnacji odnośnie do ich optymalnego stosowania
i nie jest zgodne, co do kolejności ich wykonywania.
.Iedni autorzy (7, 17) uważają że przedzdajanie po-
winno być wykonywane przed czyszczeniem wymie-
nia i strzykóq natomiast inni (4,8, 14) twierdz6 że
lepszym rozwtązaniem jest wykonyłvanie tych czyn-
ności w odwrotnej kolejności.

Celem przęprowadzonych badań było określenie
wpływu metody przygotowania wymienia do doju na
liczbę komórek somatycznych i ogólną liczbę drob-
noustrojów w mleku zbtorczym. Określono takze
wpływ interakcj i między kolejnością wykonywania
przedzdajania w relacji do czyszczenia wymienia
i strzyków przed dojem a metodą czyszczęnva.



Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w 2002 r. w 103 gospodar-

stwach rodzinnych zloka7izowanych na terenie Wielkopol-
ski. Wszystkie gospodarstwa znajdowaĘ się pod kontrolą
uzytkowości mlecznej i posiadaĘ unijny atest weteryna-
ryjny. We wszystkich stadach utrzymywano krowy rasy
czamo-białej, które byĘ dojone dwukrotnie w ciągu doby
za pomocą doju mechani cznęgo. Srednia ltczbakrów przy-
padających na gospodarstwo wynosiła 18,7 szt., wydajność
mleka 637 9 kg, zawarto ś ć thlszczll 4,3 4Vo, a białka 3,27 Yo,
Przed przystąpieniem do badań przeprowadzono wlrviad,
którego celem było określenie sposobu przygotowania
wymienia i strzyków do doju (przedzdajanie, kolejność
wykonywaniaprzedzdajania w relacji do czyszczenia wy-
mienia i strzyków oraz metoda czyszczenia wymienia
i strzyków), Następnie, na początku ż003 r., korzystając
zdanychlaboratoryjnychzakładlmleczarskiegoodbiera-
jącego mleko, zebtano wyniki analiz próbek mleka zbior-
czego dlaliczby komórek somaĘcznych (LKS) i ogólnej
Ilczby drobnoustrojów (OLD) zaubiegły rok. LKS okreś-
lano raz w miesiącu przy użycitl aparail Fossomatic (Foss
Electric, Hillerod, Dania), natomiast OLD oznaczano dwa
razy w miesiącu zapomocąstandardowej metody płytko-
wej. Przed wykonaniem obliczeń statystycznych obliczo-
no średnie wazone miesięczne dla OLD, uwzględniając ilość
mleka odstawionego w dniu analizy. Następnie dane dla
LKS i średnie miesięczne dla OLD przetransformowano
za pomocą logarytmu naturalnego.

Dane analizowano statystycznie za pomocą wieloczyn-
nikowej analizy wariancj i, metodą naj mni ej szych kwadra-
tów (13). W modelu staĘstycznym uwzględniono nastę-
puj ące efekty : kolej ność wykonywan la przedzdajania
względem czyszczeniawymienia i strzyków (przedlub po),
metodę czyszczenia wymienia i strzyków, interakcję mię-
dzy kolej nością .wykonywania przedzdajania i metodą
czy szczenia wymienia i strzykóą miesiąc (zmienna powta-
rzalna) oraz średnią liczbę krów w stadzie (współzmien-
na). Wyniki przedstawiono za pomocą średnich najmniej-
szych kwadratow (LSM).

Wyniki i omówienie

Srednia LKS wyniosła 251 tys., a OLD 67 tys.
w 1 cm3 mleka, Obydwie średnie byĘ więc o ok. 1/3
niższę od gornej granicynormykrajowej (10), według
której można było zakwalifikować mleko do klasy
ekstra.

W tab. 1 podano, że przedzdajanie przy uĘciu przed-
zdajacza obniżało istotnie zarówno LKS, jak i OLD
(p < 0,01). Potwierdzono zatem podobne spostrzeze-
nia szeregu innych autorów (7,8,11, 14-16). W Unii
Europejskiej od 1989 r. istnieje przepis (1), który na-
kłada nafarmera obowiązek oceny wzrokowej przęd-
zdaj ane go mleka prze d kńdym doj em. U w aża s i ę rów-
nież, że przy doju automaĘcznym brak mozliwości
wykonania takiej oceny powoduje, ze stosowanie tego
systemu jest zazwyczaj związane z więksąm pozio-
mem komórek somaty czny ch i bakterii w mleku zbior-
czym w porównaniu z konwencjonalnymi systemami
doju (12),

W niniej szych badaniach przedzdajanie wykonywa-
ne ptzed czy szczeniem wymienia i strzyków podwyz-
szało (p < 0,01) LKS i obniżało (p < 0,01) OLD, w po-
równaniu z wykonywaniem obu czynności w odwrot-
nej kolejności. Taką samązależność dla LKS stwier-
dzili niektórzy altorzy (4,8,I4), a według innych (7,
17) taka kolejnośó nie jest właściwa. Natomiast dla
OLD zauważono, w odróznieniu od wyników obec-
nychbadań,żekorrystniejs4mrozwtązaniem jestwy-
konywanie przedzdajaniapo toalecie wymienia i strzy-
kow (4).

Metoda czyszczenia wymienia i strzyków przed
dojem miała istotny wpĘw na LKS, nie stwierdzono
natomiast takiego wpĘwu na OLD, Najnizszą LKS
stwierdzono w stadach, w których wymiona i strzyki
czyszczono za pomocąmycia w odąz dodatkiem środ-
ka dezynfekcyjnego oraz za pomocą wycierania na

sucho (różnica między obydwie-
ma metodami nieistotlra), W sta-
dach, w których praktykowano
wycieranie na mokro czystą
wodą lub zanurzanie strzyków
w piance nawllżającej stwier-
dzono istotnie (p < 0,01) Wższry
poziom LKS, przy czym więk-
sząLKS stwierdzono w stadach,
w których stosowano drugą
z wymienionych metod. Biorąc
pod uwagę wpływ toal eĘ przed-
udojowej wymienia na LKS,
uważa się, ze najlepszą metodą
jest mycie lub wycieranie na
mokro wodą z dodatkiem środ-
ka dezynfekcyjnego, na następ-
nych miejscach mozna sklasyfi-
kować wycieranie na sucho
i mycie czystą wodą (14-16).
W porównaniu z innymi meto-

Tab. 1. Wpływ czynności wykonywanych przed dojem na liczbę komórek somatycz-
nych (LKS) i ogólną liczbę drobnoustrojów (OLD) w 1 cm3 mleka

Prze dzd aja n ie

Przedzdajanie wykonywane ptzed

czyszczeniem wymienia i stnyków

Czyszczenie wymienia i slrzyków
przed doiem

Tak, z pnedzdajaczem
Tak, bez plzedzdaiacza

Tak
Nie

Wycielanie na sucho

Wycieranie na mokro za pomocą
ręcznika bawełnianego
wielokrolnego użylku
nasączoneqo czystą wodą,
wycielanie na sucho

Mycie wodą z dodalkiem ślodka
dezynlekcyinego, wycieranie na

sucho

Zanunanie strzyków w piance
nawilżającei, wycietanie na

such o

83

20

59
44

,l4

67

16

12,28A
12,41B

12,39A
12,20B

12,22A

1 2,35B

12,10^

12,58c

1 0,71A
11 ,08B

1 0,73A
11 ,06B

1 0,94

1 0,86

1 0,90

1 0,94

Objaśnienia: A, B, C - średnie oznaczonę różnymi literami róznią się istotnie (p < 0,01)
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Ryc. 1. Wpływ interakcji między kolejnością wykonywania przedzdajania
a metodą czyszczenia wymienia i strzyków przed dojem na liczbę komórek
somatyczmych (log"LKS) w l cm3 mleka
Objaśnienia: TAK - ptzedzdajanie wykony"wane przed czyszczeniem wymie-
nia i strzyków. NIE - przedzdajanie wykonywane po czyszczeniu wymienia
i strzyków, l wycieranie na sucho, 2 wycieranie na mokro zapomocąręcz-
nika bawełnianego wielokrotnego użytku nasączonego czystą wodą wyciera-
nie na sucho, 3 - mycie wodąz dodatkiem środka dezynfekcyjnego, wycieranie
na sucho, 4 zanurzanie strzyków w piance nawilżającej, wycieranie na sucho

dami, stosowanie pianki nawllżającej jest związane
z większym poziomem LKS w mleku zbiorczym (5),
Wyniki ba.dań iqvc! aŃorów nad wpływem sposobu
cryszczęniawymienia i strzyków przed dojem na OLD
(4, 14, 15) wskazuj ąna przęwagę wycierania na su-
cho lub mokro nad myciem. Natomiast w badaniach
nad wpĘwem pianki nawllżającej na OLD nie wyka-
zano różnicy w porównaniu z innymi metodami (5).

W przeprowadzonych badaniach własnych stwier-
dzono istotny wpływ interakcji między kolejnością
wykonywania przedzdajania w relacj i do czyszczenia
wymienia i strzykow a metodą czy szczenia wymienia
i strzyków na poziom LKS (ryc. 1). Mianowicie,
w przypadku zafiIrzania strzykow w piance nawtlŻa-
j ącej wykonylvanie przedzdajania przed czy szczeniem
dawało korzystniejsze wyniki (mniejsza LKS) niz
wykonywanie tych czynności w odwrotnej kolejności
(p < 0,05). Taką samą tendencję, jakkolwiek nie po-
twierdzoną statystycznie, zalważono w przypadku
wycierania na sucho. Zkolęiw gospodarstwach, w kto-
rych stosowano wycieranie na mokro ręcznikiem ba-
wełnianym zwtlżonym w czystej wodzie lub mycie
wodąz dodatkiem środka dezynfekcyj nego zauwńo-
no odwrotną zależność, stwierdzając niższą LKS
w tych stadach, w których przedzdajanie wykonywa-
no przed czyszczeniem wymienia i strzyków.

We wcześniejszych badaniach własnych przeprowa-
dzono podobną analtzęw odniesieniu do czyszczenia
wymienia i strzyków przed dojem zapomocąwycie-
rania na sucho i mycia wodą z dodatkiem środka de-
zynfekcyjnego, i stwierdzono identyczną interakcję
(15). W badaniach tychanalizowano ponadto interak-
cję dla dwoch innych metod czyszczenia wymienia
i strzyków przed dojem, ktorymi byĘ: wycieranie na

mokro za pomocąręcznika j ednorazowego
uĄrtku nasączonego środkiem dezynfekcyj -
nym i mycie czystąwodą. Dla wycierania
na mokro za pomocąręcznika jednorazo-
wego uzytku nasączonego środkiem dezyn-
fekcyj nym v,rykazano analo giczną interak-
cję, jak dla wycierania na sucho, natomiast
dla mycia czystąwodąwykazano taką samą
interakcję jak dla mycia wodą z dodatkiem
środka deąmfekcyjnego, W badaniach tych
przedstawiono hipotezę, według ktorej
przy czynąistotnej interakcj i między kolej -
no ścią prze dzdajania a metodą czy szczenia
wymienia i strzyków są róznice w stanie
suchości i czystości rąk w momencie wy-
konywania przedzdajania, spowodowane
stosowaną metodą czy szczęnla. Autorzy
wyszli z założęnta, że aby dochodziło do
zakażęnia wymienia podczas przedzdaja-
nia, ręce dojarzamusząbyć zatówno brud-
ne, jak i mokre. Jeśli zatem wymiona i strzy-
ki są czyszczone przez wycieranie, to po
wykonaniu tej czynności ręce dojarza mogą
być brudne, Iecz są suche, w związku

z czym ryzyko pTzefloszenia drobnoustrojow choro-
botwórczych jest niewielkie. Biorąc pod uwagę Ęlko
ten aspekt, możnaby więc sądzić, że kolejnośc wyko-
nywania przedzdajania nie ma wpĘwu na zdrowot-
ność wymienia i LKS. Jednakże przedzdajanig prze.d
czy szczeniem wykonywanym za p omo c ą wyc ierani a
daj e l ep sz e wyniki niż pr zepr ow adzanie tych c zynno ś -

ci w odwrotnej kolejno ści, gdyż mleko z zatokt strzy-
kowej nie zostaje wtedy wymieszane z mlekiem zato-
ki wymieniowej. Jeśli zaś wymiona i strzyki sączysz-
czoneprzez mycie, to mimo ryzyka wyrrrieszania się
obydwu frakcji mleka, lepiej jest wykonywac przed-
zdajanie po czyszczenil, gdyż wówczas ręce dojarza
mogą być mokre, Iecz są czyste, albowiem zostaĘ
umyte podczas mycia wymienia tej samej krowy ( 1 5 ).

W porównaniuz tymi wynikami, rezultaĘ uzyska-
ne w niniejszych badaniach nie sązgodnew prrypad-
ku interakcji dla wycierania na mokro, mimo pozor-
nie duzego podobieństwa między wycieraniem za po-
mocą ręcznika nawilzonego czystą wodą a wyciera-
nięm za pomocą ręcznlka nawilżonego roztworem
środka dezynfekcyjnego, Nalezy przwszczać, że dla
stosowania ręcznika wielokrotnego uzlku nawilzo-
nego czystą wodą stwierdzono podobną interakcj ę, j ak
w przypadku mycia wodąze względu na to, żew wy-
niku częstego płukania ręcznlka ręce dojarza byĘ po
wykonaniu toalety przedudojowej wymienia i strzy-
kow tak samo czyste, jak po myciu wymienia wodą.

W niniejszych badaniach zaobserwowano istotną
interakcj ę pomiędzy kolejnością prz edzdajania a cTy sz-
czeniem strzyków za pomocą pianki nawllżającej.
Można załoĘ ó, że była ona taka sama, j ak w przypad-
ku wycierania na sucho zewzględllna podobnąprzy-
czynę, ktorąbył fakt, że ręce dojarza nie byĘ nawil-



zone wodą w momencie wykonywanla
pr ze dzdaj ania. Przypu s zc zalnię pr ze dzdaj a-
nie powiruro być wykon},\ń/ane przedczysz-
czeniem wymienia i strzyków za pomocą
pianki nawllżającej ze względu na fakt, że
strzyki sązanutzane wpiance przez stosun-
kowo długi okres czasu (zgodnie z instruk-
cjąprzez ok. 3 0 sekund) i poddawan e przez
tyle samo czasu swoistemu masazowi (pę-
kanie pęcherzyków tlenu powstających
w piance), co moze powodować wymiesza-
nie się mleka zatoki strzykowej i wymie-
niowej. W tej sytuacji zmniejsza się war-
tość diagno sĘ czna próbek mleka pozyska-
nych podcz as prz.edzdajania wykonywane-
go po czyszczeniu strzyków do wykrywa-
nia klinicznej postaci mastitis, a ponadto
zwiększane jest ryzyko zakażęnia tkanki
gruczołowej wymienia przęz drobnoustroj e znaj duj ą-
ce się w zatocę strzykowej.

Interakcj a między kolejnością wykonywanta przed-
zdajania a metodą czyszczenia wyrrrienia i strzyków
przeddojem miałatakże wpływ na OLD (ryc. 2), Istot-
ną(p < 0,01) interakcję stwierdzono w odniesieniu do
czyszczenia na sucho i zanurzania w piance nawilża-
jącej: w obydwu przypadkach niższy poziom OLD
stwierdzono w gospodarstwach, w ktorych przedzda-
janie poprzedzało toaletę wymienia i strzyków ZaIęż-
ności te byĘ więc takie same, jak dla LKS, w taki sam
sp o s ób należy też interpr eto wać zalw ażony zw iązek.

Biorąc pod uwagę rozbiężności pomiędzy wynika-
miróżnychbadah (wliczając obecne) nad wpĘwem
poszczegolnych metod czyszczenia wymienia i str4t-
ków na LKS i OLD wydaje się, ze głównąprzyczyną
tej niezgodności sąnierówne liczebności podgrup gos-
podarstw, w których stosowano obie sekwencje przed-
zdajaniaw obrębie grup, w których stosowano tę samą
metodę czyszczenia wymienia i strzyków. Analogicz-
nie, wynik i b adafi nad wpĘwem kolej no ści wykony-
yani1 przedzdajania przed czy po toalecie prz9dudo-
jowej wymienia na obydwa parametry jakości higie-
ntcznej mleka nie są zgodne prawdopodobnie z tego
względu, że w poszczegolnych badaniach stosowano
różnę metody czyszczenia wymienia i strzykow.

P r akĘ czny asp ekt przep rowadzonych b adań świ ad-
c zy, że pr ze dzdaj ani e p owinno być wykonyw anę pr zy
użyciuprzedzdajaczaoraz że wymiona i strzyki krów
powinny by ć czy szczone pr ze d doj em za pomoc ą my-
cia wodą zawterającą środek dezynfekcyjny Iub za
pomocą wycierania na sucho. W przypadku mycia
wymion i strzyków wodą przed zdaj anie nalezy wyko-
nać po czyszczęnlu; natomiast w przypadku wyciera-
nla na sucho, przedzdajanie należy wykonać przed
czy szczeniem. Przy gotowywanie wymienia i strzyków
do doju za pomocąwycierania ręcznikiem bawełnia-
nym wielokrotne go uzytku nas ączonym cry stąwo dą
lub zanurzania w piance nawilżającej daje w porów-
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Ryc. 2. Wpływ interakcji między kolejnością wykonl.rvania przedzdajania
a metodą czyszczenia wymienia i strzyków przed dojem na ogólną liczbę
drobnoustrojów (log"OLD) w 1 cm3 mleka. Objaśnienia: jak na ryc. 1.

naniu z wymienionymi metodami mniej korzystne re-
rultaty.

piśmiennictwo

1.EEC Hygiene Directive 89/362. Annex, chapter III, point 4, 1989

2.Fahr R -D : Notwendigkeit und Grenzen der Ziichfung auf Milchinhaltstoffe
und Milkqualitót. Arch Tierz, Dummerstorf 2002, Sonderheft, 51-59.

3.Galton D M., Petersson L G , Merrill W G.: Effects of premilking udder
preparation practices on bacterjal counts in milk and on teats. J, Dairy Sci.
1 986, 69, 260-266.

4 Kamieniecki H., Wójcik J., Kwiatek A , Skrzypek R.: Czynniki oddział}rłu-
jące na jakość higieniczną mleka zbiorczego. Medycl.na Wet (w druku).

5 Karolczak A , Kurek K. K.: Jakość higieniczna i skład chemiczny mleka do-
starczanego do Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Praca magisterska,
Wydz. Hodowli i Biologii Zwlerzą| AR Poznań 2003.

6 Malinowski E : Znaczenl,e dezl.nfekcji wymienia i rodzaje środków. Medy-
cyna Wet. 2000, 56, 709-114.

7.Merrill W G., Sagi R , Petersson L. G., Bui T. II, Erb H. N., Galton D M.,
Gates R.,. Effects of premiJking stimulation on complete lactation milk yield
and milking performance. J. Dairy Sci, 1987,70, 1676-1684.

8 Pankey J. W.:Hygiene at milking time in the prevention of bovine mastitis.
Br Vet J 1989, ]45,401-409,

9 Pełczyńska E.: Jakośó higieniczna mleka w Polsce. Medycl.na Wet. 1993,

49, 447 -451 .

10.Polska Norma PN-A-86002 (1999): Mleko surowe do skupu Wymagania
i badania

17.Rasmussen M. D.: A review of milking preparation: the science. Proc. 39'h

National Mastitis Council, Atlanta-Madison 2000, s. l04-110.
12 Rasmussen M. D , Bjerring M., Justensen P., Jepsen L.: Milk quality on Da-

nish farms with automatic milking systems J. Dairy Sci 2002, 85, 2869-
-2878.

13 SASo User's Guide: Statistics, Version 5 Edition. SAS Inst , Cary NC. 1996

I4.Skrzypek R: Ljczba komórek somatycznych w mleku zbiorczym w zalreż-

ności od czynników organizacyjnych i technologicznych. Medycyna Wet
2002, 58,632-635.

15.Skrzypek R , IĘójtowski J., Fahr R -D.: Hygienic quality of cow bulk tank
milk depending on the rnethod ofudder preparation lor milking Arch. Tierz.,
Dummerstorf 2003, 46, 405-.11 1

16 Tadich N., Kruze J,, Locher G, Green I E: Risk factors associated with
BMSCC greater than 200,000 cells/ml in dairy herds in southem Chile Prev.
Vet. Med. 200],58, l5-24.

I7 Wagner A M., Ruegg P L.: The effect of manua1 lorestripping on milking
perlormance ofHolstein dairy cows. J. Dairy Sci. 2002,85,804-809.

Adres autora: dr hab. Ryszard Skrzypek, ul. Wołyńska 33,60-63'7
P oznań; e-mail skrzypek@j ay,au.poznan.pl


