
stosunkowo powoli. Tylko wieloletnia praca 
hodowcy mo e da  spodziewane rezultaty.

Dobór genetyczny
Potencja  genetyczny jest jednym z pod-

stawowych czynników pozwalaj cych na re-
alizacj  podnoszenia efektywno ci produkcj i 
i jako ci mleka.

Kluczowego znaczenia w pracy hodowla-
nej nabiera umiej tno  dopasowania czynni-
ków rodowiskowych do potencja u genetycz-
nego. Warunkiem koniecznym jest poznanie 
cech, które hodowca chce poprawi  i okre le-
nie celu, jaki chce osi gn  oraz odpowiednia 
wiedza na temat si y, z jak  okre lona cecha 
jest dziedziczona. Dwoma podstawowymi ele-
mentami pracy hodowlanej jest br akowanie 
krów niespe niaj cych kryteriów oceny oraz 
prawid owy dobór buhajów do kojarze .

Krok pierwszy: Ocena warto ci u ytkowej
Zgromadzenie jak najwi kszej ilo ci in-

formacji o  u ytkowo ci oraz parametrach 
mleka, zawartych mi dzy innymi w tabulo-
gramach wynikowych.

Krok drugi: Selekcja i dobór par do rozrodu
Skuteczne brakowanie krów niespe -

niaj cych kryteriów oceny oraz prawid owy 
dobór buhajów, wymaga od hodowcy odpo-
wiedniej wiedzy na temat warto ci genetycz-
nej buhajów, które chce si  wykorzysta  do 
krycia krów mlecznych.

Kazeina jest najwa niejszym bia kiem 
mleka krowiego. Jej najwa niejsz  frakcj  jest 

-kazeina. W przypadku kappa kazeiny iden-
ty kuje si  najcz ciej u krów mlecznych trzy 
najwa niejsze warianty fenotypowe: AA, AB, 
BB (tabela 1).

AA � genotyp charakteryzuj cy si  najwy -
sz  wydajno ci  mleczn , najcz ciej spotykany

AB � genotyp zwi zany z produkcj  mleka 
na rednim poziomie. Po redni pomi dzy AA 
a BB

BB � najbardziej po dany genotyp w se-
rowarstwie. Charakteryzuje si  nisk  wydaj-
no ci  mleczn  i wysok  przydatno ci  sero-
warsk

Buhaje �kazeinowe�
S  to buhaje przenosz ce genetyczne 

predyspozycje do produkcji mleka, o ponad-
przeci tnej warto ci technologicznej mleka 
przydatnego do produkcji sera.

Kryteriami stawianymi przed buhajami 
�kazeinowymi� powinny by :

dopuszczenie buhaja do rozp odu, czy-
li posiadanie indeksu hodowlanego
pozytywna wycena warto ci hodowla-
nej % bia ka i % t uszczu
wiarygodna ocena hodowlana musi by  
wy sza o oko o 80% (testowanie bu-
hajów powinno odbywa  si  nie na 50 
córkach, a na 80-100, przez co wzrasta 
jego warto  hodowlana)
okre lone warianty genetyczne (powi-
nien posiada  przynajmniej 1 wariant ho-
dowlany B, minimum AB, a najlepiej BB).

Nasienie buhajów, które gwarantuj  
przekazanie korzystnych cech w zakresie po-
prawy jako ci bia ka, w tym przede wszyst-
kim kappa kazeiny, s  okre lane w katalo-
gach w skrócie CSKA.

Wybierajmy buhaje z wariantem gene-
tycznym AB lub BB

Rasa krów mlecznych
Wybór rasy musi si  ci le wi za  z wa-

runkami panuj cymi w gospodarstwie. Wy-
nikaj cy z potencja u genetycznego poziom 
produkcji i jako  mleka, wi  si  z ogólnie 
poj tym dobrostanem krów przebywaj cych 
w stadzie. Jako  ywienia, warunki utrzyma-
nia, choroby metaboliczne i p odno  w du ej 

 Kazeina � fakty
Kazeina to jedno z bia ek wchodz cych 

w sk ad mleka, które przyczynia si  do po-
wstawania skrzepu serowarskiego.

Kazeina jest najwa niejszym bia kiem 
mleka, stanowi od 75 proc. do 86 proc. ogól-
nej ilo ci bia ek mleka. Jej zawarto  w mle-
ku waha si  najcz ciej w granicach od 2,4 
proc. do 2,8 proc.

Sk ad elementarny kazeiny:
w giel C (53%)
wodór H (7%)
tlen O (22%)
azot N (15,65%)
siarka S (0,76%)
fosfor P (0,8550%)

Kazeina jest bia kiem z o onym, zawiera 
bowiem jony wapniowe i jony fosforanowe 
wbudowane w jej struktur . Jest to kompleks 
ponad dwudziestu bia ek ró ni cych si  za-
warto ci  fosforu, sk adem aminokwasów, 
mas  cz steczkow , udzia em sacharydów 
i w a ciwo ciami.

Do g ównych  frakcji kazeiny nale :
kazeina -  � 40%
kazeina -  � 30%
kazeina -  � 15%.

Co wp ywa na poziom kazeiny w mleku?

Czynniki genetyczne
Praca hodowlana to zabiegi hodowcy 

zmierzaj ce do ulepszenia dziedziczonych cech 
zwierz t. Do jej prowadzenia niezb dne jest 
poznanie cech, które hodowca chce poprawi  
i okre lenie celu, jaki chce osi gn . Aby pra-
ca hodowlana przebiega a pomy lnie, nale y 
zebra  jak najwi cej informacji o zwierz tach, 
czyli przeprowadzi  ocen  warto ci u ytkowej 
i selekcj , a nast pnie dokona  doboru par do 
rozrodu. Post p hodowlany odbywa si  je dnak 

%
%

Tabela 1. Warianty fenotypowe -kazeiny

AA AB BB

+++ ++ +

+ ++ +++

++ +++

+ ++ +++

Warianty fenotypowe -kazeiny

Jacob Puhan 1992, Kami ski 1994
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mierze zwi zane s  z prawid owym �dopaso-
waniem� ich do wymaga  okre lonej rasy. 
Przek ada si  to równie  na d ugo  okresu 
u ytkowania wynikaj cego ze stanu zdro-
wia krów oraz jego wp ywu na cz stotliwo  
wyst powania stanów zapalnych wymienia. 
Ten czynnik wydaje si  szczególnie istotny, 
poniewa  bia ka kazeinowe s  wytwarzane 
wy cznie w komórkach mlekotwórczych 
wymienia. Podatno  na mas   s oraz wyst -
puj ce przewlekle stany zapalne prowadz ce 
do zast pienia tkanki gruczo owej tkank  bli-
znowat , w du ym stopniu mog  upo ledza  
efektywno  syntezy kazeiny.

Obecnie w Polsce najbardziej popularny-
mi rasami wykorzystywanymi do produkcji to-
warowej mleka s : Holszty sko- Fryzyjska i Si-
mental, Montbeliarde, Jersey i Brown Swiss.

Holszty sko-Fryzyjska
Krowy tej rasy stanowi  w Polsce oko o 

90% pog owia i wyst puj  na terenie ca ego 
kraju. Doskonalenie krów tej rasy doprowa-
dzi o do tego, e obecnie reprezentuj  no-
woczesny typ u ytkowo ci mlecznej. rednia 
wydajno  kszta tuje si  na poziomie mi dzy 
7000-10 000 kg mleka o zawarto ci 4-4,3 
proc. t uszczu i 3,2-3,4 proc. bia ka. W wa-
runkach optymalnych mleko krów rasy HF 
wykazuje wysoki poziom kazeiny.

Simental
Byd o tej rasy reprezentuje typ mi sno-

-mleczny, dobrze przystosowany do trudnych 
warunków, np. górskich. Populacja krów tej 
rasy obj ta ocen  u ytkowo ci w Polsce, 
to oko o 9 300 sztuk. rednia wydajno  to 
5 300 kg mleka o zawarto ci 4,12 proc. t usz-
czu i 3,42 proc. bia ka. Osi gni cie wysokiej 
zawarto ci kazeiny w mleku krów tej rasy wy-
maga mniej nak adu pracy ni  w przypadku 
popularnej w Polsce HF.

Czynniki rodowiskowe
Poza czynnikami genetycznymi, istotny 

wp yw na kszta towanie si  poziomu kaze-
iny w mleku maj  czynniki rodowiskowe. 
Podobnie jest w przypadku kszta towania si  
koncentracji kazeiny w mleku. Czynniki ro-
dowiskowe umo liwiaj  ujawnienie si  cech 
genetycznych, tworz cych potencja  produk-
cyjny zwierz t. Do najwa niejszych czynni-
ków rodowiskowych maj cych wp yw na 
zawarto  kazeiny nale y zaliczy : ywienie, 
warunki utrzymania i system ywienia, sezon 
produkcji (pora roku),  czynnik ludzki.

ywienie krów mlecznych
ywienie jest jednym z czynników naj-

silniej oddzia uj cych na poziom produkcji 
i zawarto  kazeiny w mleku. U zdrowych 
i dobrze od ywionych krów, zawarto  ka-
zeiny jest skorelowana z ogóln  zawarto ci  
bia ka. Podobnie jak w przypadku bia ka na 
udzia  kazeiny istotny wp yw ma w a ciwie 
zbilansowana dawka pokarmowa. Nale y 
jednak pami ta , e matryca syntezy kazeiny 
mie ci si  w komórkach gruczo u mlecznego. 
Zatem o sprawno ci mechanizmu syntezy 
kazeiny decyduje, nie tyle zawarto  bia ka 

Tabela 2. rednia produkcja oraz zawarto  podstawowych sk adników mleka krów ras 
Holszty sko-Fryzyjskiej i Simental (badania w asne).

Simental � warunki optymalne.

HF � warunki optymalne.

Simental � warunki przeci tne.

HF � warunki przeci tne.
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w dawce pokarmowej, co energia potrzebna 
do podtrzymywania procesu tworzenia tego 
bia ka.

ywienie jest istotne dla prawid owej 
równowagi biologicznej. Specy ka trawienia 
oraz  zjologia organizmu, zw aszcza u krów 
wysokowydajnych, wymagaj  du ego do-
wiadczenia przy bilansowaniu dawki pokar-

mowej. Nieodpowiedni bilans energii i bia -
ka oraz sk adników pokarmowych, mo e pro-
wadzi  do zaburze  metabolicznych.

Krowa o wadze 650 kg i produkuj ca 
mleko o przeci tnej zawarto ci sk adników: 
t uszczu wynosz cej 4 proc. i bia ka 3,4 proc., 
potrzebuje minimum 440 g bia ka na potrzeby 
bytowe oraz oko o 85 g bia ka na ka dy wy-
produkowany litr mleka. W przypadku energii 
na potrzeby bytowe jej udzia  w paszy powi-
nien wynie  minimum 37,70 MJ NEL (ne  o 
energia laktacji) oraz 3,17 MJ NEL na ka dy 
wyprodukowany litr mleka (tabela 1).

Podstaw  sukcesu przy bilansowaniu 
dawki pokarmowej jest analiza pasz znajdu-
j cych si  w gospodarstwie. Komponenty pa-
szowe, takie jak: zbo a, poekstrakcyjne ruty 
bia kowe czy pasze przemys owe posiadaj  
deklaracje podstawowych sk adników pokar-
mowych, lub jak w przypadku zbó , ró nice 
poziomów nie powinny przekracza  10-20 
proc. W przypadku pasz obj to ciowych, 
czyli kiszonki z kukurydzy, a w szczególno ci 
kiszonki z traw oraz ro lin motylkowych, mu-
simy uwzgl dni  du  zmienno  sk adników 
pokarmowych, która jest uzale niona od 
warunków pogodowych, terminu i technolo-
gii zbioru, sposobu i jako ci przygotowania 
kiszonek, metod konserwacji oraz sposobu 
przechowywania.

Pasze obj to ciowe
Pasze obj to ciowe maj  nie tylko 

ogromny wp yw na koszt wyprodukowania 
jednego litra mleka, ale równie  na jego 
parametry jako ciowe, w tym na poziom 
kazeiny w mleku. Podstaw  przygotowania 
dobrych pasz obj to ciowych jest stworze-
nie optymalnych warunków. Czynnikiem 
decyduj cym o przebiegu procesu zakiszania 
jest zawarto  atwostrawnych cukrów, któ-
re decyduj  o wytworzeniu tzw. �minimum 
cukrowego�, czyli ilo ci cukrów w materiale 
zakiszanym. Zapewnia ono powstanie kwa-
su mlekowego w takiej ilo ci, aby kwaso-
wo  mog a obni y  si  do warto ci 4,2 pH. 
W czasie procesu kiszenia wszystkie sk adniki 
od ywcze podlegaj  fermentacji. Spadek pH 
powoduje eliminacj  ze rodowiska niepo -
danych bakterii kwasu mas owego, bakterii 
gnilnych, dro  d y oraz ple ni.

Tabela 4. Zapotrzebowanie na podstawowe sk adniki pokarmowe.

Tabela 5. Szacunkowe parametry dobrej jako ci sianokiszonki i kiszonki z kukurydzy w kilo-
gramie suchej masy.

Okresy zbioru ro lin
Uzyskanie optymalnej jako ci masy zie-

lonej, przeznaczanej do zakiszania, mo liwe 
jest wy cznie przez ustalenie optymalnego 
okresu zbioru. Przy podejmowaniu decyzji 
o zbiorze powinni my kierowa  si  wy cz-
nie faz  wzrostu ro lin. Stwarza to mo liwo  
uzyskania, w ro linach przeznaczanych do 

produkcji kiszonek, odpowiedniej zawarto ci 
suchej masy.

 
Przygotowanie pasz obj to ciowych

Kolejnymi, bardzo istotnymi czynnikami 
wp ywaj cymi na jako  zakiszonej masy, 
jest wysoko  ci cia ro liny i rozdrobnienie 
masy oraz dok adne usuni cie przestrzeni 

Tabela 6. Fazy zbioru ro lin przeznaczonych na pasz .

Na podstawie HybryminFu  er DLG 2008

Na podstawie HybryminFu  er DLG 2008
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Tabela 3. Kszta towanie si  struktury frakcji kazeinowej bia ka w mleku pozyskiwanym od
krów ras Holszty sko-Fryzyjskiej i Simental (badania w asne).



powietrznych w zakiszanej masie. D ugo  
ci cia sianokiszonek i kiszonek z ro lin mo-
tylkowych powinna wynosi  50-60 mm. Ta-
kie rozdrobnienie u atwia proces zakiszania 
oraz u atwia usuni cie zb dnego powietrza. 
Prawid owo ugnieciony materia  powinien 
mie  g sto  200-250 kg/m3 (normy NRC). 
Efekt ten uzyskuje si  wówczas, gdy ugnia-
tana warstwa zielonki wynosi 30-40 cm. 
Natomiast rozdrobnienie kukurydzy powin-
no by  kompromisem mi dzy prawid owym 
procesem kiszenia (jak w przypadku innych 
zakiszanych ro lin), a  zjologicznymi wyma-
ganiami krów (pobieranie paszy, specy ka 
trawienia). Kompromisem jest ci cie ro lin 
na d ugo  od 8 do 12 mm oraz jednoczesne 
rozdrobnienie ziaren.

Istotnym elementem zbioru jest, jak wspo-
mniano, wysoko  podci cia ro lin podczas 
zbioru. W przypadku traw i ro lin motylkowych 
nie powinna by  ona ni sza ni  6 cm. Natomiast 
kukurydz  zaleca si  cina  na wysoko ci od 30 
do 40 cm. Scinanie ro lin na wy szej wysoko ci 
zwi ksza koncentracj  energii w zakiszonej ma-
sie (normy NRC oraz tabele DLG).

W tak przygotowanej masie podczas pro-
cesu kiszenia, temperatura nie powinna by  
wy sza ni  9°C powy ej temperatury otoczenia.

Stosowanie inokulantów
Cz stym zabiegiem w przygotowaniu 

masy zielonej do zakiszania jest stosowanie 
inokulantów. Poprawiaj  one jako  procesów 
fermentacji mlekowej i optymalizuj  czas zaki-
szania. Dodatkowo wp ywaj  one pozytywnie 
na stabilno  tlenow  kiszonki po jej otwar-
ciu. Zastosowanie preparatów prowadzi do 
minimalizacji strat bia ka i energii. Wynika to 
mi dzy innymi z eliminacji procesów wtórnej 
fermentacji oraz zagrzewania si  kiszonki.

Przechowywanie kiszonek
Niezale nie od techniki przygotowania 

ro lin do kiszenia, przechowywanie kiszonek 
jest mo liwe w trzech wariantach:

silos przejazdowy
pryzma paszowa
baloty

Przy wyborze metody przechowywania 
nale y kierowa  si  przede wszyst kim mo -
liwo ciami gospodarstwa w zakresie zbioru 
i sk adowania oraz wybierania kiszonki.

 Silos przejazdowy
Silos przed nape nieniem powinien by  

starannie oczyszczony z resztek starej kiszon-
ki i innych zanieczyszcze . Nast pnie dno 
silosu nale y wy o y  warstw  s omy o gru-
bo ci 10-15 cm, a jego boki foli . Z wy o e-
nia boków silosu foli  mo emy zrezygnowa , 
gdy mamy pewno , e do jego rodka po 
cianach nie dostanie si  woda i powietrze. 

W tak przygotowanym silosie powstaj  opty-
malne warunki do przygotowania i przecho-
wywania pasz obj to ciowych. Zalet  tej me-
tody jest minimalizacja strat paszy w porów-
naniu z metod  pryzmow , wad  za  koszt 
budowy silosu.

Pryzma paszowa
Na pryzm  wybieramy miejsce wy ej 

po o one z nieprzepuszczalnym gruntem. 

Nast pnie zabezpieczamy grunt, wybieraj c 
ok. 15 cm warstwy ziemi. Na spód uk ada-
my foli . Dobrym rozwi zaniem jest przygo-
towanie sta ego miejsca i wybetonowanie 
odpowiednio du ego pod o a. Pryzm  z za-
kiszan  pasz  formujemy na wysoko  oko o 
2 metrów, zwracaj c uwag , aby nachylenie 
kopca nie by o wi ksze ni  30 proc. W sytu-
acji, gdy k t nachylenia jest wy szy, nie b -
dziemy w stanie prawid owo ugnie  zaki-
szonej masy, co spowoduje obni enie jako ci 
kiszonki. Pryz m  nakrywamy foli  i przysypu-
jemy warstw  ziemi.

Baloty
Przechowywanie pasz w belach cylin-

drycznych jest polecane dla sianokiszonek 
i kiszonek z ro lin motylkowych. Produkcja 
paszy w balotach jest równoznaczna z przy-
gotowaniem do zbioru poszczególnych are-
a ów, co mo e mie  istotny wp yw na jako  
sianokiszonek. Przy ma ych area ach tech-
nologia ta pozwala uzyska  pasz  o bardzo 
wysokiej jako ci i zminimalizowa  straty 
zwi zane z przechowywaniem. W gospo-
darstwach o wi kszej powierzchni gruntów 
przeznaczonych pod sianokiszonki oraz ki-
szonki z ro lin motylkowych, istnieje realne 
niebezpiecze stwo ró nicowania si  jako-
ci pasz poprzez ró ny termin zbioru i kon-

serwacji. Zalet  balotów jest mo liwo  
pozostawienia ich w miejscu wytworzenia 
i mo no  transportu w wolnym czasie oraz 
mo liwo  dowolnego ich ustawienia. Wad  
jest nierównomierno  w jako ci paszy oraz 
koszt wytworzenia.

Zadawanie pasz
Istniej  trzy podstawowe systemy y-

wienia krów mlecznych. Pierwszy to system 
tradycyjny, gdzie ka da z pasz zadawana jest 
oddzielnie. Drugi, najbardziej rozpowszech-
niony to system TMR (Total Mixed Ra  on) 
� mieszanina pasz obj to ciowych i tre ci-
wych. Ka da porcja takiej paszy zawiera w a-
ciwie zbilansowane proporcje sk adników 

pokarmowych i wymagan  struktur  zapew-

niaj c  w a ciwe funkcjonowanie wacza. 
Popularno  systemu TMR wynika z najwy -
szej stabilno ci ywienia krów, co jest ko-
nieczne w ywieniu wysokowydajnych sztuk, 
otrzymuj cych du e ilo ci pasz tre ciwych. 
Rozwini ciem systemu TMR jest system PMR 
(dawka cz ciowo wymieszana). W systemie 
tym wszystkie krowy (z wyj tkiem krów zasu-
szonych) dostaj  jeden TMR zbilansowany na 
poziomie redniej wydajno ci, a krowy daj -
ce wi cej mleka, dodatkowo premiowane s  
pasz  tre ciw  ze stacji paszowej w oborach 
wolnostanowiskowych lub wózków paszo-
wych w oborach uwi ziowych. Trzecim syste-
mem, obecnie coraz mniej popularnym, jest 
system pastwiskowy.

 
System utrzymania zwierz t

Byd o mleczne mo emy utrzymywa  
w systemie wolnostanowiskowym i uwi zio-
wym. W systemie uwi ziowym krowy prze-
bywaj  w jednym przypisanym miejscu. Ka -
da krowa posiada oddzielne legowisko b d  
wydziela go sobie w momencie spoczynku. 
W systemie tym zwierz  musi mie  dost p 
do swobodnego ruchu podczas wstawania 
i le enia. Miejsce legowiska musi by  odpo-
wiednio d ugie, nie mo e zahacza  o kana  
gnojowy. System uwi ziowy stosowany jest 
w mniejszych oborach. W stadzie powy ej 
30 sztuk zalecane s  obory wolnostanowi-
skowe.

W systemie wolnostanowiskowym zwie-
rz ta maj  zapewniony swobodny ruch w ca-
ej oborze. Krowy posiadaj  pojedyncze le-

gowiska lub grupowe boksy, w zale no ci od 
grupy technologicznej. W ramach tego sys-
temu mo emy wyró ni  ció kowy lub bez-
ció kowy system utrzymania zwierz t. Pasza 

znajduje si  na stole paszowym, do którego 
krowy maj  swobodny dost p.

Z punktu widzenia wyników produkcyj-
nych krów mlecznych, w tym tak e kazeiny, 
korzystniejsze jest zastosowanie systemu 
wolnostanowiskowego. Wp ywa ono istotnie 
na wzrost wydajno ci mlecznej krów, o 11 
proc. mleka wi cej ni  w gospodarstwach 

ywienie krów mlecznych w ci gu roku jednorodn  dawk  pokarmow  w systemie TMR 
powoduje wzrost zawarto ci podstawowych sk adników mleka � w tym kazeiny o 0,21%

( ród o: UP Lublin 2007-2009)
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z systemem uwi ziowym (M. Gaworski,  
M. Wójcik). Krowy utrzymywane w systemie 
wolnostanowiskowym i ywione systemem 
TMR wykaza y wzrost podstawowych sk ad-
ników mleka, w tym kazeiny o 0,21 proc. 
(J. Król, A. Brodziak, A. Litwi czuk). Badania 
przeprowadzone przez SM Spomlek potwier-
dzaj  te opinie. 

 Czynniki  zjologiczne
Najwa niejszym warunkiem podczas 

u ytkowania krów mlecznych s  dzia ania 
umo liwiaj ce utrzymanie równowagi w ich 
organizmie. Czynniki zewn trzne, takie jak: 
z e bilansowanie dawki pokarmowej, per-
manentne dzia anie negatywnych warun-
ków utrzymania (dobrostan), brak ruchu 
czy niew a ciwe techniki ywienia, generuj  
stres i destabilizacj  odporno ci organizmu. 
W przypadku krów wysokowydajnych, u któ-
rych sama produkcja mleka jest bardzo du-
ym obci eniem, zachwianie homeostazy 

organizmu jest niezmiernie atwe. Nieprze-
my lane dzia ania mog  i cz sto prowadz  
do wyst powania chorób metabolicznych, 
niedostatecznej gospodarki energi , wyst -
powaniem stanów zapalnych wymienia (ma-
s   s), chorób racic, ko czyn, a nawet utrat y 
mleczno ci.

Zdrowotno  wymienia
Wymi  jest delikatn  struktur  tkanek, 

z których najistotniejsz  rol  pe ni  komór-
ki gruczo owe � funkcja wydzielnicza. Tak, 
jak inne cz ci organizmu, wymi  nara one 
jest na wyst powanie w nim patogenów, 
na które organizm reaguje mechanizmem 
obronnym w postaci tzw. makrofagów. Poza 
nimi, do puli komórek somatycznych (LKS) 
zaliczamy neutro le, limfocyty typu B i T. 
To pierwsze ród o tych komórek. Kolejnym 
s  komórki obumar ego nab onka i paren-
chymy gruczo u mlekowego, w których 
w najwi kszym stopniu zachodzi synteza 
sk adników mleka. Nie da si  ca kowicie 
wyeliminowa  komórek somatycznych, co 

wi cej ich brak sugerowa by zaburzenia 
sytemu odporno ciowego. Wa ne jest jed-
nak to, aby ich ilo  w mleku zbiorczym nie 
przekracza a 400 tys. w ml, któr  wyznacza 
norma unijna.

LKS
100-200 tys. ml mleka � norma  zjologiczna, 

wiadcz ca o dobrej kondycji wymienia
250-300 tys. ml mleka � pocz tek infekcji, 

wyeliminowanie niekorzystnych czynni-
ków najcz ciej prowadzi do ust pienia 
schorzenia.

pow. 300 tys. ml mleka � konieczna inter-
wencja lekarsko-weterynaryjna 
 

Przyczyny podwy szonej zawarto ci komó-
rek somatycznych w mleku:

urazy mechaniczne wymienia (st ucze-
nia, rany na strzykach);
dra nienie wymienia w wyniku nie-
sprawnie dzia aj cej dojarki, zu ytych 
i chropowatych gum strzykowych, 
z powodu pustodoju b d  z niedodo-
jenia krowy;
niewygodne, zbyt krótkie stanowiska;
brud, zimno, wilgo  i przeci gi w obo-
rze;
wysokie temperatury powietrza oraz 
brak wentylacji;
z a jako  skarmianych pasz, b d  
gwa towna zmiana paszy;
stres zwierz t.

Oprócz tego, wzrost komórek somatycznych 
obserwuje si  równie  u krów:

krótko przed zasuszeniem;
w pierwszych dniach po wycieleniu, 
gdy wytwarzana jest siara;
w czasie rui;
przy braku swobodnego dost pu do 
wody;
dotkni tych chorobami ko czyn 
(wrzody, zanokcica, ochwat);
cierpi cych na stany zapalne narz -
dów rodnych.

LKS a kazeina
Zaburzenia funkcjonowania równowagi or-

ganizmu i wymienia antagonizuj  przebieg leu-
kopoezy, co w efekcie skutkuje s ab  wytrwa-
o ci  laktacyjn  oraz zmniejszeniem udzia u 

wa nych dla serowarstwa sk adników mleka. 
Wyst powanie przewlek ych stanów zapalnych 
sprawia nie tylko obni enie jako ci higienicznej 
mleka. Obecno  patogenów powoduje zwi k-
szenie udzia u bia ek ma o warto ciowych 
technologicznie i obni enie kazeiny. [Wielgosz-
-Groth i Groth 2003; Bar owska i wsp., 2007]. 
Ponadto mleko �mas   sowe� zawiera znacznie 
wi cej chlorków, których obecno  negatywnie 
wp ywa na powstawanie masy serowej. Bia -
ko pochodz ce z takiego mleka ma zaburzon  
struktur , co obni a jego termostabilno .

Podstawowe zasady w pracy hodowcy i pro-
ducenta mleka

Higieniczne wykonywanie doju (de-
zynfekcja wymion przed udojem, zdo-
jenie pierwszych strug mleka).
Przeprowadzanie poudojowej k pieli 
strzyków w celu zniszczenia bakterii 
obecnych na skórze i zasklepienia wej-
cia do kana u strzykowego.

Kontrolowanie sprawno ci urz dze  
udojowych (ci nienie w pulsatorach)
Dbanie o czysto  stanowisk oraz okre-
sowe przeprowadzanie dezynfekcji 
pod óg i cian w oborze.
Przeprowadzanie korekcji racic przed 
okresem zasuszenia (7 miesi c ci y 
i w 12-15 tygodniu laktacji).
Dojenie chorych krów na ko cu zapo-
biega przenoszeniu chorób.
Bezzw oczne leczenie krów z klini czn  
form  mas   s.
Zasuszanie krów pod os on  antybio-
tyków, poniewa  okres ten jest czasem 
na leczenie wymion.

 
Zwi kszenie kazeiny w mleku jest mo liwe 
poprzez:

wybieranie buhajów z wariantem gene-
tycznym AB i BB;
stosowanie prawid owo zbilansowa-
nych pasz;
system wolnostanowiskowy, który 
zwi ksza wydajno  mleczn  oraz popra-
wia sk ad chemiczny mleka i przyczynia 
si  do wzrostu kazeiny;
pro laktyk  zdrowotn  szczególnie w za-
kresie mas   s;
stworzenie optymalnych warunków ho-
dowli uwzgl dniaj cej wymagania rasy 
byd a;
przygotowywanie pe nowarto ciowych 
kiszonek i ich w a ciwe przechowywanie.
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Monika Grzeszuk, Micha  Benet,
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