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Pu nkt zamilzania ml eka wymieni owego krów
obiętych oceną użytkowości mlecznei
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Fleezing point of uddet-milk in milk-ptoducing cows
Summary

The aim of the study was to estimate the variability of freezing points of udder-milk samples collected from
cows which were being tested for the utility of the milk itsetf as well as the relation of the sea§on, chemical
composition, som,atic cells count and herd size to its value. Freezing point and the fat, protein, lacto§e, dry
matfer and somatic cell contentwere determined by CombiFoss 5000 apparatus in 196,89l samples of milk
collected in 1,034 herds. In 98.75"ń of the milk samples the freezing point matched the requirements of the
Polish re§u.lations for bulk milk (< -0.5l2). Freezing point value increased together with an increase in herd
size and was higher in the autumn-winter period and lower in the pasture sea§on. Milk freezing point
decreased significantly when there was an increase of lactose, protein, fat and dry matter values. Lower
freezing temperatures were related to lower somatic cell content in the milk.
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Badanie punktu zamarzania losowo pobranych pró-
bek mleka surowego jest obowiązkiem zakładów mle-
czarskich, które w ten sposób stwierdzają czy do mle-
ka zostŃa dodana woda. Tylko mleko, do którego nie
dodano wody, możebyćlżyte do produkcji mleka spo-
żywczego (9). Dopuszcza7ny punkt zamarzanta mleka
zbiorczego oznaczony krioskopem nie moze być wyż-
szy niż 0,5I2"C (8), Rozwodnienie oceniane jest rów-
niez w próbkach mleka wymieniowego pobranego w ra-
mach oceny użytkowości mlecznej krów aparatami
CombiFoss,

W celu określenia rozwodnienia mleka konieczna jest
znaj omo ś ć warto ś ci nafu ralne go punktu zamar zania mle -
kabez dodatku wody. Określenie takiego punktu w du-
żej populacji krow jest dość trudne. Oprocz stosowanej
aparatury i metody, wyniki badania punkfu zamarzania
mleka zależą bowiem równiez od sposobu pobrania
próbki do badań. Nawet w czasie nadzorowanego pTo-
cesu doju z nie do końca wysuszonych urządzehdo doju
moze się dostać do mleka pewna ilość wody używanej
do mycia instalacji. Pewność braku ,,technologicznej"
wody daje dopiero przepłukanie mlekiem instalacji do
doju przed pobraniem probki mleka (3, 11, 12). War-
tość punktu zamarzaniaza\eży tez w niewielkim zakre-
sie od tego, czy próbkę mleka pobrano z mleka pocho-
dzącego z udoju Tannego czy wieczornego (6) oraz od
szeregu innych czynników, takich jak rasa krów, żywie-
nie, pora roku czy stadium laktacji (3).

Dość dobrym wskaźnikiem naturalnej zmienności
punktu zamarzania, mogą być wartości uzyskane z ba-
dania próbek pobieranych w ramach oceny uzytkowoś-

ci mlecznej od poszczególnych krów, gdyż w Ęm przy -
padku raczej wykluczone jest celowe rozwadnianie mle-
ka, mozliwy jest natomiast nieumyślny dodatek wody
pochodzącej z instalacji do doju.

Celem badań było określenie zmienności punktu za-
marzaniapróbek mleka wymieniowego pobranych w ra-
mach oceny uzytkowości mlecznej w zależności od skła-
du chemicznego mleka, zawartości w nim komórek so-
maĘcznych orazpory roku i wielkości stada.

Matetiał imetody
W badaniach wykorzystano wlmiki oznaczeń zawarlości

tłlszczu, białka, 1aktozy, suchej masy oraz komórek soma-
tycznych i punktu zamarzania w 196 B91 próbkach mleka
wykonanych przez Centralne Laboratorium Oceny Mleka
w Parzniewie w okresie od s§cznia l998 r. do sierpnia 1999 r.

Wszystkie oznaczęnla Wkonano aparatem CombiF o s s 5 000.
Próbki mleka pobrano w 1034 stadach objętych ocenąuz}t-
kowości mlecznej na terenie Polski centralnej.

Wyniki oznaczeń punktu zamarzanta poddano analizie
wariancji stosując model liniowy uwzględniający wpływ kla-
sy wielkości stada (do 9, od 10 do 15, od 16 do 25, od26 do
50, od 51 do 150 i powyżej 150 krów), miesiąca obserwacji
(od stycznia do grudnia) orazk|asy zawartości laktozy w mleku
(do 4,49%o, od 4,50oń do 5,00% i powyżej 5 ,00Yo).

Analizie wariancji poddano równiez dane dotyczące skła-
du chemicznego mleka i zawartości w nim komorek soma-
ty cznych. Zastosowano model uwzględniający klasę wielkoś-
ci stada, miesiąc ob serwacj i oraz klasę punktu zamarzania (do

0,515, od-0,515 do -0,550, ponizej -0,550). Obliczono rów-
nteż w spółczynniki korelacji pomiędzy punktem zamatzania
a pozostĄmi cechami mleka.



Wyniki i omówienie

Średnia warlość punktu zamarzaniaw badanym mate-
riale wynosiła -0,5331'C (tab. 1) i była niższaniż obser-
wowana w badaniach prowadzonych w innych krajach,
które w próbkach mleka zbiorczego pobranych po doju
nadzorowanym wahały się od -0,5ż9 do -0,520'C
(po l1), w próbkach pobieranych rutynowo od -0,5310
do -0,5234"C, a w próbkach mleka pobieranych od po-
szczegóInych krów od -0,531 do 0,5ż4 (5). Uzyskana
średnia była natomiast zb|iżona do średniej z oznaczei
próbek mleka zbiorczego rutynowo pobranych w gospo-
darstwach rolników indywidualnych na północy Polski
( 0,534'C) i oznaczonych na krioskopie (7) orazlzys-
kanych w badaniach prowadzonych pod koniec lat 70.
w Holandii (i2). Tylko w l,B7oń próbek stwierdzono
punkt zamarzania,yvższy niż 0,5 1 5 

oC, czyliwyższy niż
przyjęty w wielu krajach zawatl';ość graniczną powyzej
której mleko uznawane jest za rozwodnione. Punkt za-
marzaniawyższy od -0,512 (wartość określona w Pol-
skiej Normie (B) jako najwyższa dopuszczalna) stwier-
dzono w 98,]2ońpróbek, aniższy niz -0,580oC (wartość
l.rznawafla za najniższą dopuszczalnąpTzez niektóre za-
kłady m|eczarskie) w 0,190ń próbek.

Na wartość punktu zamarzania istotnie wpĄrvała wiel-
kośc stada krów przy rysujapej się tendencji do podwyż-
szania się punktu zamaTzanla w stadach większych. Moze
to miec zwiagek z różnymi sposobami doju (przy doju
Ięcznym mniejsza jest możliwość przeniknięcia wody ze
sprzęfu udoj owego), czy stosowanymi sposobami zywie-
nia. U większej liczby krow w dużych stadach obser-wo-
wano okres ujemnego bilansu energeĘcznego w szczy-
cie laktacj i (6), co ma związek z ich przew ażnie wyższą
niż.w mniejszych stadach wydajnościąmleczną i trud-
niej szym zorganizowaniem żywienia uwzględniaj ącego
indywidualn e p otr zeby p o s zcze gó ln y ch zw ier ząt. Zna-
mienne, ze mleko ze stad liczniejszych charakteryzowa-
ło się wyższym punktem zamarzania (tab. 1) pomimo
niższej w nim zawartości białka t laktozy (tab. ż) . Praw-
dopodobną przyczynątych rożnic rnoze być też różny
genotyp krów utrzymywanych w stadach o różnej wiel-
kości. Stwierdzono bowiem, że zwtększanie skali cho-
wl związane jest z rownoczesnyln wzrostem udziału
genów bydła holsztyńskiego w genotypach krów (2).

Wyrażny i statystycznie istotny był równiez wpływ
miesiąca pobrania probki na wartość punkfu zamatzania
(tab. 1). Punkt zamarzania m|eka byŁwyższy w okresie
1 esienno-zimowym, szczegolnie w marcu, listopadzie
ipaździernlkl, a wyrażnie niższy w okresie pastwisko-
wym od maja do września. Wahań wartości punktu za-
marzania nie mozna wytłumaczy c wyłącznie wahaniami
zawaftości laktozy dotyczy to zwłaszcza maja i czerw-
ca. Zawatiość laktozy jako wydzielony czynnik wpływa
na punkt zamarzania w sposób jedtoznaczny, obniżając
j ego warloś c przy v,ryższych zawartościach. Zalężnośc ta
j est j ednak w spo sób oczyłvi sty modyfi kow ana przez inne
czynniki, o czym świadczy rowniez stosunkowo niska
wartość współczynnika korelacji pomiędzy wartością
punktu zamarzan:ra a zawarto ś c ią Iaktozy wyno sza.ca

0,213 (tab. 3). Odwrotne zależności, tzn. podwyzsze-
nie punktu zamarzania mleka zbiorczego w lecie i obni-
zenie w zimie, stwierdzono w Bawarii (3), co związane

Tab. 1. Wpływ wielkości stada, miesiąca obserwacjIizawar-
tości laktozy na wartość punktuzamarzania mleka (LSM + SE)

było z nlższązawartością białka w mleku w okresie
letnim i ujemną korelacją pomiędzy tą cechą a punktem
zamarzania, oraz w Ontario (l0). W tab.2 zestawiono
średnie najmniejszych kwadratów dla cech składu mle-
ka. Ewidentną prawidłowością jest towarzyszący obni-
żaniu się warlości punktu zamarzanla mleka wzrost za-
wartości w nim tŁuszczll, białka i laktozy oraz wyrażne
zmniejszanie się liczby komorek somatycznych. Zależ-
ności te znalazĘ odbicie rownież w wartościach współ-
czynników korelacji pomiędzy punktem zamarzania
a składem mleka (tab. 3). Najsilniej związana z punktem
z amar zania była zaw arto ś ć 1 aktozy. Mni ej s zy był wp ływ
zawartości białka w mleku, a jeszcze mniejszy zawartoś-
citŁtlszcztl. Podobne zależności obsetwowano w innych
badaniach (5, 10), Niewielki lecz statystycznre istotny
był współczynnik korelacji pomiędzy punktem zamaTza-
nia mleka a zawartością w nim komórek somatycznych.
Przy wzroście liczby komórek somatycznych zmniejsza

Gzynnik
Liczba

obseruacji
Punkl zamanania, 'C

Wielkość stada (s

do9

10-15

1 6-25

26-50

51 -1 50

powyżei 1 50

zt)

45 0,17

70 862

35 023

12 792

17 904

15 293

-0,5349

-0,5342

-0,5338

-0,5331

-0,5322

-0,5306

0,00006

0,00005

0,00007

0,0001 0

0,00009

0,00009

lslolnośćtóżnic ps0,01

Miesiąc obserwac

I

ll

lll

lV

V

Vl

vll

Vlll

lx

x

xl

xll

15 490

25 283

27 683

8839

10 558

12 969

38 038

8678

21 587

9623

10 273

7870

-0,5313

-0,5327

-0,5309

-0,5274

-0,5345

-0,5362

-0,5352

-0,5367

-0,5374

-0,531 4

-0,531 0

-0,5331

0,00009

0,00008

0,00007

0,0001 2

0,00009

0,00008

0,00007

0,0001 2

0,0001 1

0,0001 0

0,00006

0,0001 2

lslotnośćtóżnic p<0,01

Zawartość laktozy

do 4,49%

4,50-5,00%

powyżei 5,00%

3,1 333

133 169

32 389

-0,5297

-0,5329

-0,5368

0,00007

0,00004

0,00007

lstotnośćróżnic p<0,01

Razem 1 96 891 -0 5331 0,00004



Tab.2. Wpływ wielkości stada i miesiąca obserwacji na liczbę komórek somatycznych (tys.) oraz zawartość (Yo) tłuszczu,
białka, laktozy i suchej masy (LSM + SE)

511,400 l 5,468 4,168

4,172

4,221

4,274

4,242

4,212

0,004

0,003

0,004

0,0 07

0,006

0,007

3,385

3,376

3,381

3,431

3,390

3,421

0,002

0,002

0,002

0,004

0,003

0,004

4,747

4,752

Ą,754

4,749

1,730

4,737

0,001

0,001

0,002

0,003

0,002

0,002

10-15 l 70 862

411,693 l 6,207 13,029 | 0,006

13,132 l 0,010

51ł50 | 17 904 13,037 | 0,008

powyżei 150 | 15 293 13,030 l 0,009

Miesiąc obserwacji

g,234

7,251

6,983

1 2,1 06

1 1 ,067

9,992

6,063

12,230

7,865

1,1 ,599

11,225

12.920

4,384

4,346

4,268

4,216

4,119

3,934

3,909

3,963

4,090

4,335

4,509

4,507

0,007

0,005

0,005

0,009

0,008

0,007

0,004

0,009

0,006

0,008

0,008

0,009

3,51 2

3,460

3,425

3,31 4

3,307

3,210

3,177

3,234

3,394

3,541

3,598

3,597

0,004

0,003

0,003

0,005

0,004

0,004

0,002

0,005

0,003

0,005

0,004

0,005

4,699

4,768

4,753

4,809

4,857

4,832

Ą,722

4,705

4,112

4,71g

4,723

4,637

0,002

0,002

0,002

0,003

0,003

0,003

0,002

0,003

0,002

0,0 03

0,003

0,003

13,386 l 0,009

25283 | 474,035

13,170 l 0,007

8839 l 500,316 12,955 l 0,012

v

Vl

vll

vlll

lx

x

xl

xll

12,844 | 0,011

12 969 | 522,233 12,583 l 0,010

13,065 | 0,011

p ś 0,0,1

515,124

Tab. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wartością punktu
zamarzania a zawartością tłuszczu, białka, laktozy, suchej
masy i komórek somatycznych

Objaśnienie:*p.0,0l

się w mleku zawartoścIaktozy (1), co powoduje wzrost
wartoŚci punktu zamaTzania.

Wnioski
1. Pomimo wysoko istotnego staĘstycznie wpływu

uwzględnionych w badaniach czynników na wartośó
punktu zamarzania, 9 8,7 5'Yo próbek spełniało wymaga-
nia Polskiej Normy dla mleka zbiorczego, Swiadczy to
o dobrym dostosowaniu regulacji prawnych w tym za-
kresie do warunków krajowych,

2. Zagadnienie punktu zamarzanla mleka wymaga
dalszych badań, a w szczególności określenia wpĘ,uru
na jego warlość takich cąmnikóq jak rasa, stadium lak-
tacji czy żywienie.
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