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Summary

The aim of the study was to determine the quality and shelf life of HT§T pasteurized milk, free from post-
pasteurization contamination and stored at 4"C and 6oC. The following group§ of micro-organisms were deter-
mined: total lbacteria count, th,ermo resistant bacteria, psychotropic bacteria, caseolytic bacteria, lipolytic
bacteria, Bacitlus cereus counts, coliform bacteria, mesophilic aerobic bacteria spores. In addition, the acidity
and milk protein stability were determined and a sensory evaluation was carried out^ The most sensitive bacte-
ria to the pasteurization parameters were coliform bacteria and psychotropic bacteria. Their absence in 1 cm3
of milk immediately after heat treatment indicated the absence of m,icrobiological post-pasteurization con-
tamination. thć,]śtudy confirmed that the degree of destruction of total bacteria count in pasteurized milk
depended on the total number of bacteria and the number of thermo-resistant bacteria in raw milk. It proved
that the growth rate of microorganisms in pasteurized milk is slower and the shelf life of stored milk is longer
at 4"C than at 6oC. Changes in total bacteria count (mainly pgychotropic bacteria and lipolytic bacteria) in
milk were observed not ear|ier than 21 days of storage at 4oC. Similar changes in the total bacteria count were
not visible after 14 days of storage at 6'C. Milk samples received a score of 5 in the sensory evaluation carried

a ranking sca|e from 1 (the worśt) to 5 (the,best). After 21 days of
n 69C - 4, 0. Changeś observed in,the acidity of stored milk sańples
tein stability wóre not detected in any of the milk sańPles. This] study

revealed that]it is possilile to produce HTST pasteurized milk with a 14-da} shelf IifC in Poland.
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Mleko sp o ż;yw c ze p asteryzow ane należy do ni etrwa-
łych produktów mleczarskich ze względu na wystę-
pujące w nim drobnoustroje zdolne do rozwoju w nis-
kiej temperaturze. W przemyśle mleczarskim wielu
kraj ow następuj e systematyc zny w zr o stj ako ś ci mikro -

biologicznej i wydłużante trwałości tego mleka.
W ostatnich latach i w Polsce deklarowanapIzezpro-
duc entów p r zy datno ś ó ml eka p aste ry zow ane go do sp o -

ży cia vły dłużyła się dzi ęki p op rawi e j ako ś c i suro wc a,
podniesieniu poziomu higieny produkcji i przestrze-
ganiu niskiej temperafury przechowywania, głównie
w sieci handlowej.

W wyniku znaczne go o Er anlc zęni a mikrob i o lo gicz-
ny ch zanie czy szczeń mleka p o p asteryzacj i j e go trwa -
łość w coraz więksąrm stopniuzaleĘ od drobnoustro-
jow, ktore nie ulegĘ zniszczenilpodczas pasteryzacji
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i stanowią nieuniknioną mikroflorę mleka poddanego
pasteryzacji. Brak jest jednak w naszym kraju aktual-
nych badań nad trwałością mleka pasteryzowanego
uzyskiwane go z surowca odpowiad ające go współcze s -

nym wyma ganiomprzemysłu mleczarskiego, a ponad-
to wo lne go o d zanieczy szczęń mikrobi olo gicznych p o
pasteryzacji,

Celem badań było określenie stopnia zniszczęnia
różnych grup bakterli podczas pasteryzacji HTST
i określenie przydatności do spozycia mleka przecha-
wywanego w warunkach chłodniczych.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na mleku zbiorczym (od stada

B0 krów) z doju rannego, schłodzonym do temperatury 4'C.
W badaniach stosowano Ęlko takie mleko, które pod wzglę-



dem kwasowości miareczkowej i braku obec-
ności substancji hamujących odpowiadało wy-
maganiom nonny PN-A-86002:I99 5 .

P asteryzacja mleka była przeprow adzana
w laboratoryjnym pasteryzatorze pĘtowyn fir-
my Alfa-Lav al P -ż9 HB z dołączonym plzetrzy -
mywaczem rurowym. Tlż przed ogrzewaniem
mleka aparat odpowiednio myto i dezynfeko-
wano. Mleko pasteryzowano w temperatlrzę
7 4"C przez 19-22 s i następnie z zachowaniem
waruŃówjałowości pobierano porcje mleka do
wyj ałowionych szklanych butelek. Liczba bu-
telek z mlekiem byłataka, aby do każdej anali-
zy llżyć jednej butelki. Pobrane mleko schła-
dzano w wodzie z lodem do odpowiedniej tem-
peratury i przechowywano w chłodziarkach
w temperaturze 4"C i 6"C (+ 0,5"C) przez żl
dni, W ten sposób przeprowadzono 4 serie do-
świadczeń.

Mleko surowe i mleko pasteryzowane (po określonym
czasie jego przechowywania) poddawano analizom mikro-
biolo giczny m. O znaczano o gó lną liczb ę drobnoustroj ów
(I 6), liczb ęb akterii p sychrotrofowych ( 1 7 ), inkub acj a p o -

siewów w 6,5oC/10 dni, liczbę bakterii z Erupy coli (18),
liczbę Bacillus cereus (19). Ponadto metodami opisanymi
w piśmiennictwie (3, 12) oznaczano: liczbębakterii kazeo-
lity czny ch (agar wodny 2%o z do datkiem 1 0 % sterylizowa-
nego mleka odtłuszczonego; inkubacj aw 30"Cl12h;ltczo-
no kolonie wokół których widoczna była strefa hydrolizy
kazeiny), b akteri i l ip o l iĘc zny ch, czyli r o zRadaj ący c h tri -
butyrynę (pozywka Tributyrin Agar, Merck; inkubacja
w 30"Cl72 h; liczono kolonie, wokół których powstĄ stre-

Ą, przejaśnienia), liczbę bakterii ciepłoopornych (po uprzed-
nim ogrzaniu mleka w 63'C przez 30 min.; pozlrvka jak
dla ogólnej liczby drobnoustrojów, inkubacj aw 30'Cl7ż h;
liczono wszystkie wyro słe kolonie), liczb ę przetrwalników
mezofilnych bakterii tlenowych (po uprzednim ogrzewa-
niu mleka w 80oC przez I0 min.; pożyrvka i warunki inku-
bacj i j ak przy oznaczaniu ogólnej liczby drobnoustroj ów).
Ponadto w mleku surowym i pasteryzowanym oznaczano
rutynowymi metodami kwasowość miareczkow ą i czynną
oraz wykonyr,vano pojedynczą i podwójną próbę alkoholo-
wą. Mleko pasteryzowane poddawano ocenie organolep-
tycznej 5-punktowej w zespole 3-5 osób. Otrzymane wyni-
ki analiz mikrobiolo g iczny ch poddano analizię statystycz-
nej stosując test t-Studenta, który umożliwił obliczenie
wartości p (p-value). Wartość p porównywano z założoną
wartościąpoziomu istotności 0,05. Warlość p większa lub
równa p 0,05 świadczyłaobrakll statystycznie istotnej róż-
nicy, a mniej szatiż 0,05 wskazywałanaróżnicę statystycz-
nie istotną.

Wyniki iomówienie
Jakość mikrobiologiczna mleka surowego. Na

ryc. 1 podano liczbę i skład jakościowy mikroflory
mleka surowego stosowanego w niniejszych bada-
ntach. Ogólna Iiczba drobnoustrojów w mleku wyno-
siła od 2,8x I04 do 4 x 105 j.t.k. w 1 cm3 (średnio 1,7
x 105 j.t.k, w 1 cm3). Największy ldziaŁw ogólnej licz-
bię drobnoustrojów (30,0-60,]Yo) miaĘ bakterie psy-

chrotrofowe, co jest typowe dla mleka z doju mecha-
nicznego przetrzymywanego w warunkach chłodni-
czych.Inne oznaczanę grupy bakterii stanowiĘ: bak-
terie prote olityczne (2,5-47,5oń), lipolityczne (2,3 -
- I 5,3 o^), c i epło op orn e (0,2 - 6,0oń) . N aj wi ęks za liczb a
bakterii ciepłoopornych występowała w mleku o naj-
większej ogólnej Iiczbię drobnoustrojów. Bakterie
z grupy coli i przetrwalniki bakterii tlenowych mezo-
filnych stanowiĘ ułamek procenta. Bacillus cereus W-
stępował w 3 próbkach badanego mleka (średnio
w liczbie 1 j.t.k. w 1 cm3), w jednej próbce nie był
obecny nawet w 5 cm3 mleka. Kwasowośó miarecz-
kowa mleka wynosiła od 6,40'SH do 6,70'SH, a pH
średnio 6,67 (z niewielkimi wahaniami).

W porównaniu z ogólnąIiczbą drobnoustrojow tlicz-
bąposzczegóĘch ich grup stwierdzanych dotychczas
w mleku surowym, w naszym kraju nastąp7łaznaczna
poprawa jakości tego srrrowca (13). Spełniał on aktu-
alne wymaganiawobec mleka surowego do skupu (20).

Jako ś ć mikrobiolo giczna mleka b ezp o średnio p o
pasteryzacji. Jak wskazują dane na ryc.2 i 3, ogólna
liczba drobnoustrojów w mleku bezpośrednio po pas-
teryzacjtwynosiła średnio 5,5 x 103 j.t.k. w 1 cm3 (od
1,3 x 103 do 1,1 x 10,4 j.t,k. w 1 cm3). Spadekogólnej
ltczby drobnoustrojow w porównaniu do tej ltczby
w mleku surowymbył statystycnrie istotny (p < 0,05),
Porównując z kolei liczbębakterii w mleku pastery-
zowanym z tą 1akabyła stwierdz ona przedkilkunastu
laty po pasteryzacji krajowego surowca w 75oC przez
15 s, mozna zaobserwować znacznęjej zmniejszęntę,
co niewątpliwie wynikazlepszej jakości surowca (14).

Istotnym zagadnientem jest charakterystyka grup
drobnoustrojóq jakie pozostają w mleku pasteryzo-
wanym. W niniejszych badaniach potwierdzono cał-
kowite zntszc zęnię w r ńIiwy ch na p o dwyz s z oną tem-
peraturę bakt erti z grupy coli i w dńym stopniu znlsz-
czenię bakterii psychrotrofowych (ryc. 2 i 3), co wy-
kazalitakże inniautorzy (7-9,I4). W mleku pastery-
zowanym główną grupę stanowiĘ bakterie określone
jako ciepłooporne. Stopień tch zniszczenia podczas
cieplnej obróbki mleka nie przękraczał 28% (ryc. 2 i 3).
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Ryc. 1. Liczba i skład jakościowy mikroflory mleka surowego
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Ryc. 2. Zmiany liczby wybranych grup bakterii w mleku pa§teryzowanym
w 74"Cl15-22 s i przechowywanym w 4oC

Ryc. 2. Zmiany liczby wybranych grup bakterii w mleku pasteryzowanym
w 74oCl15-22 s i przechowywanym w 6"C

Cromie i wsp. (6) wśród bakterii ciepłoopornych
w mleku bezpo średnio po pasteryzacj i w}mieniaj ą ro-
dzaj Microbacterium (ok. 83% mikroflory), Micrococ-
cu s (6,5Yo) t A ero c o c c us (5, 8 %) or az b aktęrtę z r o dza-
jl Bacillus (3,4oń), w tym B. cereus. Nie stwierdzono
równiez istotnego spadku Itczby przętrwalnikow bak-
terii tlenowych mezofi Ęch w porownaniu do ich licz-
by * mleku surowym. Podobne wyniki uzyskali
Cromie i wsp. (7, 8). B, cereus nie występował w 1 cm3
w 3 partiach mleka pasteryzowanego, co świadczy
o tym, ze w mleku surowyln byĘ obecne głównie ko-
morki wegetatywne, które zostĘ znlszczonę podczas
o Bt zęw anla ml eka. Lic zb a b akteri i prot e o liĘc zny ch
i lipolitycznych w mleku pasteryzowanym była mniej-
sza ntż 1 0 w 1 cm3. Spadekliczby tych bakterii wyno-
sił ponad 99,9Yo i był statystycznie istotny (p < 0,05).
Potwierdzają to wyniki badań innych autorów (7, 8),
którzy stwierdzili równiez po kilka komórek bakterii

proteoliĘc znych i lipolitycznych w mleku
analizowanym bezpośrednio po pastery-
ZacJ|.

Zmiany mikrobiologiczne podczas
przechow;łvania mleka pasteryzowane-
go. Nalezy zaznaczyć, że na podstawie
zmlanyltczby badanych grup bakterii pod-
czas przettzymywania mleka określono jego
mikrobiolo giczną trwałość w zastosowa-
nych warunkach temperatury. Za,,trwałość"
uznano okres przechowywania, w którym
nie następowało statysĘcznie istotrre zwięk-
szenie ogólnej liczby drobnoustrojow nie
uwzględniaj ąc wlmikow oceny organolep-
Ęcznej mleka. Zgodnie z dotychczasowy-
mi wymaganiami krajowej normy (21), któ-
ra obowiązywała do niędawna, maksymal-
na ogólna liczba drobnoustrojów dopusz-
czalna w mleku pasteryzowan).m przez cŃy
okresjego przydatności do spożycia wyno-
siła 105 j.t.k, w 1 cm3. Zkolei według wy-
magań Unii Europej skiej (DyrekĘw a 92l 46
EEC) liczbę drobnoustrojów w mleku pa-
steryzowanym określa się tylko przed
opuszczeniem przęz mleko zakładu mIę-
czarskiego fiakkolwiek inną metodą niz
dotychczas ozflaczan7o ogólną liczbę drob-
noustrojów), natomiast nie przewiduje się
wymagań doĘczących liczby wobec mleka
znajdującego się w obrocie handlowym.

W mleku przechowywanym w 4oC
(ryc. 2) brak było zmian początkow ej licz-
by badanych g-p drobnoustrojów w ciągu
14 dni i w tym czasie mleko zachowyłvało
trwałośó mikrobiologiczną. W okresie 14-21
dni zaobserwowano pewne zwiększenie
ogolnej liczby drobnoustroj óq j akkolwiek
statystycznie nieistotne i mleko w dalsąm
ciągu zachowpvało trwałoś ó. P oszczegól-
ne grupy bakterii wykazńy zróżntcowaną

dynamikę rozwoju. Najszybciej rozmnażŃy się bak-
terie psychrotrofowe. Po 7 dniach przechowywania
stwierdzono nieliczne komórki, po 14 dniach ichlicz-
ba przekraczała średnio 103 j.t.k. w 1 cm3, a po 2I
dniach przechowyw anta Iiczba ta była taka sama j ak
ogólna ltczba drobnoustroj ow. Stąd wniosek, że w Ęm
mleku znajdowała się mała Iiczbabakterii psychrotro-
fowych ciepłoopornych zdolnych do szybkiego roz-
woju w temperaturze 4oC. Drobnoustroje takie sązna-
ne od wielu lat (4,5, l1). Obserwacje mikroskopowe
kolonii, jakie wyrosĘ na płytkach Petriego przy ozna-
czanhl ogólnej Iiczby i bakterii psychrotrofowych wy-
kazywaĘ zwiększanie się udziału bakterii przetrwal-
nikujących w obutych grupach w miaręupĘwu czasu
przechowywania mleka,

Kolejną szybko rozwtjającą się grupę stanowiły
bakterie lipolityczne, a następnie proteolityczrre. Wsku-
tek tego następowało zwiększenie ich procentowego
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udziału w o golnej liczbię drobnoustr ojów. Z kolei lic z-
ba bakterii określonych jako ciepłopoorne (plrzetywa-
jące dodatkowe ogrzewanie w 63oC przez 30 min.),
B. cereus iprzetrwalników bakterii tlenowych mezo-
filnych pozostała na początkowyrrr poziomie, w związ-
ku z czymtchudział w mikroflorze mlęka zmntejszał
się. Zgodnie z danymt piśmiennictwa (1, 6,7,9, I0),
w mleku pasteryzowanym dłużej przechowlłvanym
wwarunkachchłodniczychgłównągrupądrobnoustro-
jów powodującą w końcu jego zepsucie są bakterie
pr zetrw alnikuj ąc e, pr zy c zym do naj szyb c i ej ro zwij a-
jących się gatunkow należy B. circulans i B. cereus.
B. cereus powszechnie występuje w krajowym surow-
cu, do którego może dostawać się ze środowiska pod-
czas doju (2,I3). Stanowi też stały składnik mikroflo-
ry mleka pasteryzowanego w naszym kraju (15).

W ocenie organoleptycznej mleko bezpośrednio po
pasteryzacli uzyskało 5 punktów, apo 2I dniach prze-
chowywania w 4oC średnio 4,5 punktów. Oznaczato,
że zachowało ono bardzo dobry smak, zapach t wy-
gląd, a tym samym przydatność do spożycia. Craven
i Macaulay (6) podają ze mleko pasteryzowane wol-
ne od zantęczyszczeń wtórnych i przechowywane
w temperafurzę 3"C wykazywało trwałośó mikrobio-
logtcznąnawet przez 4J dn| a w 7oC - 22 dn| Jęd-
nakżę brak j est w p owy ższej publikacj i danych o dno ś-
nie do metody określania trwałości. Według Kesslera
i Horaka ( 1 0), mleko pasteryzowane w 7 4" C było trw a-
łe p od względem c ech organolep§ czny ch dopoki o gó1-
naliczbadrobnoustrojów nie ptzeŁ,roczyłaL x 106 j.t.k.
w 1 cm3, co nastąpiło po 16 dniach w temperafurze
5"C.

Podczas przechowywania mleka w temperaturze
6oC nastąpiło przyśpieszenie rozwoju drobnoustrojów
i już po 14 dniach zaobserwowano statysĘcznie istot-
ne (p < 0,05) zwiększenie się ogólnej ich liczby.
Mikrobiologlczna trwałośó mleka była w Ęch warun-
kach krótsz a niż 14 dni, j akkolwiek dłuzs za niż ] dni
(ryc. 3). Po 2I dniach przechowywania mleko zawie-
rało już dziesiątki milionów w 1 cm3. Obserwowano
intensywny rozwój bakterii psychrotrofowych i lipoli-
Ęcznych juz od pierws zy ch dntprzechowywania mle-
ka, apo 7-I4 dniachrówniez bakterii kazeolitycznych
i, co naleĄl podkreślić, także B. cereus) jakkolwiek
Itc zb a j .t.k. te go g atunku naw et p o 2 I dniach pr ze cho -
wywania mleka wynosiła tylko 103 j.t,k. w 1 cm3.
W okresie I4-2I dnimożna było zaobserwować nie-
wielki rozwój bakterii ciepłoopornych, Inne badane
grupy bakterii nie rozwijaŁy się. Po 2I dniach prze-
chowywania w tempęraturze 6oC mleko uzyskało
w ocenie organolep§cznej średnią ocenę 4, 0 punktów,
uznano je więc zamleko dobre blb zbardzo słabo wy-
czuwalnymi wadami i nadające się do spozycia. Dzię-
ki małej liczbte bakterii proteoli§cznychnie wystąpi-
Ę j eszcze zmtany stabilno ści alkoho lowej białek mle-
ka, natorniast pogorszenie cech smakowo-zapacho-
wych było skutkiem rozwoju innych bakterii (praw-
dopodobnie lipolitycznych). Auclair (1) zmiany cech

organoleptycznych stwierdzał w mleku dopiero wte-
dy, gdy ogólna Iiczba drobnoustrojów przekroczyła
w nim 1 x 107 j.t.k. w 1 cm3. Tak określana trwałość
mleka pasteryzowanego w 74"C przez 15 s i przecho-
wywanego z zachowaniem warunków aseptycznych
wynosiła w temperaturzę 4"C ponad 30 dni, a w 5oC
13-28 dni. Trwałość tabyŁa wlęc znacznte zróżnico-
wana, co zapęwne było zwązanę z rożnym składem
jakościowym obecnej w tym mleku mikroflory.

W żadnej próbce mleka przetrzymywanego w tem-
peraturze 4'C lub 6oC nie stwierdzono obecności
w 1 cm3 bakterii z grupy coli, co świadczy o braku
mikrobio 1o giczny ch zanieczy szczeń p o p astery zacji
oraz o tym, tż zawierało ono Ęlko drobnoustroje, któ-
reprzeżyĘ proces jego termicznej obróbki,

Przeprowa dzone oznaczęnl,a kwasowości mleka
v,rykazaĘ nieznacznę Ęlko jej zmiany. Bezpośrednio
po pasteryzacji kwasowość miareczkowa mleka wy-
nosiła 6,40-6,80oSH, a po 2I dniach przetrzymywa-
nia mleka w 4"C 6,60-6,80oSH i w 6oC 6,68-6,70"SH.
Wartość pH mleka bezpośrednio po pasteryzacjiwy-
nio sła 6,6 4 - 6,66 i p o 2 I dniach przechowywan ia w 4" C
6,64-6,70 oraz w 6"C 6,68-6,70. Próby alkoholowe
dały wyniki ujemne, co ozllacza,żew żadnej próbce
przechowywanego mleka nie stwierdzono zmian sta-
bilności białek mleka.

Niniejsze badania wykazaĘ, że jeżeli przyjąc za
dopuszczalną ogolną liczbę drobnoustrojów w mleku
1 x 106 j,t.k. w 1 cm3, to z pewnością jest mozliwe
osiągnięcie l4-dniowej przydatności mleka do spozy-
cia w naszym l<rajlprzy spełnieniu pewnych warun-
ków (brak zanieczyszczeh po pasteryzacji. temperatu-
ra prze chowywania mleka p oniżej 6" C) . P rzy dhuszy m
okresie przechowyw ania, szczegolnie w temperaturze
6oC, w mleku występująjń dziesiątki milionow bak-
terii mimo, iż nię stwierdza się niekorzystnych zmian
jego cech organoleptycznych. Dla producentów i kon-
sumentów wazna jest przydatność mleka do spozycia,
c o o znacza akceptowalne cechy organoleptyczne. Je st
ona ustalanaprzęz producenta z zastosowaniem obo-
w iąnlj ąc ej ni ski ej temp eratury prze chowywani a pro -
duktów. Obecnie w Polsce, podobnie jak w innych
kraj ach Unii Europ ej skiej, temperatura przechowywa-
nia mleka pasteryzowanego nie moze bycwryższaniż
6'C (Dyrektywa92146 EEC), z kolei wAustralii nie
wy ższa niż 4' C (6). W praktyc e mleczarski ej przy dat-
ność mleka pasteryzowanego do spozycia deklarowa-
na przęz producentów w;rnosi kilka-kilkanaście dni,
rzadziej do 2 tygodni, ale w USA już od kilkunastu lat
- 3 tygodni (11). Brakjest obecnie wymagań dotyczą-
cych dopuszczalnej w mleku pasteryzowanym mak-
symalnej liczby drobnoustroj ów ogółem (dotychczas
byŁa o znac zana ltczb a drobnoustroj ów mez o filnych,
w temperaturze 30"C), natomiast zanim opuści ono
zal<ład mleczarski jest poddawane S-dniowej inkuba-
cji w 6oC, a następnie jest oznaczana w nim liczba
drobnoustroj ow w temper aturze 2Io C p o 25 h inkuba-
cji posiewów i ma ona nie przekaczać 5 x 105 j.t.k.



w 1 cm3, Metoda tasłlzy głownie do oznaczanialicz-
by drobnoustrojów szybko rozwljających się w poda-
nej temperaturze, a więc psychrotrofowych, stanowią-
cy ch w ażny czynnlk p suc i a s i ę ml eka p asteryzowane -
go, a pochodzących z zanleczyszczęh tzw. wtórnych
p o p astery zacj i. Dzi ęki pr ze str ze ganiu wy s okiej hi gi e -
ny produkcji mleka Iiczba tych drobnoustrojów jest
coraz mniej sza. Nalezy j ednak podkreślić, że ze wzglę-
du na znany fakt przystosow)rvvania się drobnoustro-
jów do niskiej temperafury (i możliwość ich rozwoju)
musi być ona co pewien czas obniżana, aby wydłuĘó
czas przechowywania produktów mleczarskich. W ni-
niejszych badaniach v,rykazano również mniejszą dy-
namikę rozwoju drobnoustrojow i dŁuższą trwałość
mikrobiolo gicznąmleka pasteryzowanego i przecho-
wywanego w 4oC niżw 6'C. Potwierdzono teżznany
juz od lat fakt (10, 14), ze stopień zniszczęnia mikro-
flory podczas cieplnej obróbki mleka iliczba drobno-
ustrojów w mleku pasteryzowanym zależąod liczby
drobnoustrojow w mleku surowym (oraz od udziŃu
bakterii ciepłoopornych),

Wnioski
1. Przy zastosowaniu mleka surowego o dobrej ja-

ko ś ci mikrobiolo gic znej i braku zanieczy szczeń wtór -
nych po pasteryzacji, mikrobiologicznatrwałośc mle-
kapasteryzowanego w J4"Cprzęz 19-22 s wynosi 21
dni w temperaturzę 4"C i7 dni w temperaturze 6oC.

2. Spośród obecnych w mleku pasteryzowanym
grup b akteri i naj szyb sze temp o rozwoj u wyk azuj ąb ak-
terie psychrotrofowe, następnie lipolityczne, a w mniej-
szym stopniu proteolitycznę; w mleku przechowywa-
nym dłużej niż ] dni w zr asta ldział bakterii pr zetrw aI-
nikujących, w tym B. cereus.

3. Przy zastosowaniu temperatury pasteryzacji
w 74"C przez 19-22 s i temperatury przechowywania
nte ptzel<raczającej 6"C, przydatnośó mleka do spo-
życiamoże być określona na 14 dni,
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STAN zAKAZNYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w czerwcu 2005 r.-)

1 . Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 5 województwach: lubelskim (1-1), łodzkim (,1-1),
podkarpackim (1-1), warmińsko-mazurskim (4-6) iwielkopolskim (1-1). Zanotowano jąul lisów,
2 jenotów i 1 nietoperza.

2, Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) - wystąpiła w woj. wielkopolskim (1-1).

3. Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w woj. małopolskim (1 -1) i zachodniopomorskim (1 -2).

8) W nawiasach podano 1iczbę powiatów i rniejscowości, w których choroba została stwierdzona w oklesie sprawozdawczym.


