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Celem pracy było określenie wpływu fazy laktacji na wydajność i jakość mleka owiec. Mate-
riał do badań stanowiło mleko z doju porannego, pobrane od 30 maciorek owcy wschodnio-
-fryzyjskiej, będących w 3.-5. laktacji. Dój towarowy rozpoczynano po odsadzeniu jagniąt 
i prowadzono przez okres ok. 120 dni. Próbki mleka pobierano indywidualnie od owiec w 
trzech fazach laktacji: w szczycie, ustabilizowanej laktacji oraz przy jej zakończeniu. Okre-
ślano wydajność dobową, zawartość ogólnej liczby drobnoustrojów i komórek somatycznych 
oraz podstawowy skład chemiczny mleka. Stwierdzono wysoką jakość mikrobiologiczną i cy-
tologiczną mleka. Wraz z upływem laktacji zwiększała się zawartość komórek somatycznych 
w mleku przy stabilnej jakości mikrobiologicznej. Pod koniec okresu laktacji stwierdzono 
istotny wzrost koncentracji suchej masy, białka i tłuszczu oraz spadek laktozy w porównaniu 
do szczytu laktacji. Wykazano istotne ujemne współczynniki korelacji między wydajnością i 
zawartością tłuszczu (–0,63; p≤0,01) oraz zawartością suchej masy (–0,53; p≤0,01), a dodat-
nie z zawartością laktozy (0,61; p≤0,01). 

SŁOWA KLUCZOWE: mleko owcze / faza laktacji / jakość higieniczna / podstawowy  
     skład chemiczny

Mleko owcze charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą, o czym świadczy duża 
koncentracja składników podstawowych. W miarę postępującej laktacji zawartość po-
szczególnych składników ulega wahaniom, co ma niewątpliwe znaczenie dla przetwór-
stwa. Ze względu na bogaty skład chemiczny jest doskonałym surowcem do produkcji 
serów miękkich i twardych dojrzewających oraz napojów fermentowanych [8]. Jego skład 
podstawowy oraz jakość zależą od wielu czynników genetycznych i środowiskowych oraz 
interakcji między nimi [5, 6, 7, 8, 17]. Dotychczasowe badania na owcach mlecznych 
związane były głównie ze zmianami wydajności mleka w trakcie trwania laktacji (krzy-
wą laktacji) oraz ich genetycznymi uwarunkowaniami. Niewystarczająca jest natomiast 
liczba opracowań dotyczących wpływu fazy laktacji na jakość pozyskiwanego mleka [15, 
16], w tym na jego jakość cytologiczną [4, 6]. Ponadto informacje na ten temat są często 
niejednoznaczne. 

Celem pracy było określenie wpływu fazy laktacji na wydajność i jakość mleka owiec. 
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Materiały i metody

Badania prowadzono w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Swadzim (ferma 
w Złotnikach), należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Materiał do badań 
stanowiło mleko pobrane od 30 maciorek owcy wschodnio-fryzyjskiej będących w 3.-5. 
laktacji. Owce utrzymywano w systemie alkierzowym i żywiono grupowo. W skład pełno-
porcjowej mieszanki paszowej wchodziły: śruta pszenna, otręby pszenne, poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa oraz sianokiszonka. Dój towarowy rozpoczynano po odsadzeniu jagniąt 
(ok. 80. dzień laktacji) i prowadzono przez okres ok. 120 dni. Owce dojono dwukrotnie w 
ciągu doby, w hali udojowej 14-stanowiskowej typu „bok w bok”, dojarką mechaniczną 
firmy Polanes. Kontrolę mleczności prowadzono metodą A4 z zastosowaniem podstawo-
wych zasad higieny doju. Dój każdej owcy poprzedzony był przedzdajaniem oraz myciem 
wymion i strzyków. Próby do badań mikrobiologicznych pobierano do sterylnych probó-
wek, po uprzedniej dezynfekcji strzyków 70% alkoholem etylowym. 

Próbki mleka pobierano indywidualnie od każdej owcy podczas doju porannego, w 
trzech fazach laktacji: 

– w szczycie laktacji (od odsadzenia do 120. dnia laktacji),
– w ustabilizowanej laktacji (pomiędzy 120. a 160. dniem laktacji),
– w końcowym okresie laktacji (powyżej 160. dnia laktacji). 
W warunkach chłodniczych transportowano mleko do laboratorium, w celu wykona-

nia analiz. Oznaczano ogólną liczbę drobnoustrojów, zawartość komórek somatycznych, 
skład podstawowy (zawartość suchej masy, tłuszczu, białka i laktozy). Jakość higieniczną 
mleka, czyli zawartość ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD) oraz liczby komórek soma-
tycznych (LKS), określano metodą cytometrii przepływowej na aparacie IBCm (Bentley, 
Minnesota, USA). Zawartość podstawowych składników mleka oznaczano aparatem Mil-
koscan FT+ (Foss). 

Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica v.12.5. Wpływ fazy lakta-
cji na wydajność dobową i badane wskaźniki jakości mleka oszacowano z wykorzystaniem 
jednoczynnikowej analizy wariancji; istotność różnic oszacowano testem Tukey’a. Dane 
dotyczące ogólnej liczby drobnoustrojów i liczby komórek somatycznych w mleku przed 
weryfikacją statystyczną poddano transformacji logarytmicznej, przedstawionej przez Ali i 
Shook [3]. Dla wydajności dobowej i podstawowych składników mleka obliczono również 
współczynniki korelacji prostej Pearson’a.

Wyniki i dyskusja

Analiza jakości cytologicznej mleka wykazała istotny (p≤0,05) wzrost zawartości ko-
mórek somatycznych między szczytem a zakończeniem laktacji (tab. 1). Bielińska [5] we 
wcześniejszych badaniach, przeprowadzonych na mleku owiec linii 05, również stwier-
dziła, iż wraz z postępem laktacji i z wydłużaniem się wymienia wzrastała liczba komó-
rek somatycznych w mleku. Najwyższy poziom LKS i OLD obserwowała na początku 
laktacji i w okresie zasuszania owiec. W tych dwóch okresach wzrastało prawdopodo-
bieństwo stanów zapalnych wymienia. W okresie zasuszania owce są dojone raz dziennie 
lub co drugi dzień i wtedy prawdopodobieństwo pojawienia się mastitis jest najwyższe 
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[5]. Bielińska-Nowak i wsp. [6] podają, że w okresie zasuszania owiec obniża się jakość 
higieniczna mleka, wzrasta liczba komórek somatycznych (LKS) i ogólna liczba drob-
noustrojów (OLD). Odmienne wyniki uzyskali Antunac i wsp. [4], wykazując tendencję 
spadkową LKS w czasie trwania laktacji. Maksymalną liczbę komórek somatycznych 
odnotowali bowiem na początku laktacji, a najniższą na jej końcu. Z kolei w badaniach 
Malinowskiego [12], przeprowadzonych na mleku krowim, wykazano, iż faza laktacji nie 
wpływa na liczbę komórek somatycznych w mleku w przypadku wymion nie zainfekowa-
nych bakteriami patogennymi, co świadczy o wysokim standardzie higienicznym podczas 
wykonywania doju, pobierania prób mleka, jak również o zdrowotności wymion. 

Tabela 1 – Table 1
Jakość higieniczna mleka owczego w zależności od fazy laktacji
The hygienic quality of sheep’s milk depending on the lactation stage

Parametr
Parameter

Faza laktacji – Stage of lactation
szczyt laktacji

peak of lactation
ustabilizowana laktacja

stabilized lactation
zakończenie laktacji

end of lactation

SD SD SD

Log10 LKS
Log10 SCC 1,31a 0,53 1,55ab 0,64 1,72b 0,53

Log10 OLD
Log10 TBC 0,92 0,90 1,08 0,88 1,19 0,88

LKS – liczba komórek somatycznych; SCC – somatic cell count 
OLD – ogólna liczba drobnoustrojów; TBC – total bacterial count 
a, b – średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie na poziomie p≤0,05 
a, b – means with different superscript letters differ significantly at p≤0.05

Analiza jakości mikrobiologicznej mleka (tab. 1) nie wykazała istotnych różnic mię-
dzy poszczególnymi fazami laktacji. Świadczyć to może o przestrzeganiu zasad higie-
ny doju w tym gospodarstwie oraz wysokiej zdrowotności wymion [2]. Zaobserwowa-
no jedynie tendencję do nieznacznego wzrostu OLD w mleku owiec pod koniec laktacji. 
Należy zaznaczyć, że podczas kontrolnych dojów nie stwierdzono przypadków mastitis. 
Średnia zawartość OLD w mleku wynosiła 55 tys./cm3, natomiast LKS 123 tys./cm3, co 
potwierdza wysoką jakość higieniczną mleka. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1662/2006, jeżeli mleko owcze surowe zawiera poniżej 500 tys. drobnoustrojów w 1 ml 
może zostać „przeznaczone do wytwarzania produktów, które wymagają surowego mleka 
w procesie nieprzewidującym obróbki termicznej”. 

Wydajność mleczna owiec zależy m.in. od rasy, żywienia, wieku, stanu zdrowotnego, 
masy ciała, stadium laktacji, liczby karmionych jagniąt i sposobu pozyskiwania mleka [5, 
7]. W badaniach własnych wykazano istotny (p≤0,01) spadek wydajności dobowej wraz z 
upływem laktacji (tab. 2). Wyniki badań innych autorów [4, 13] wskazują, że owce mlecz-
ne we wczesnym okresie laktacji odznaczają się wyższą dzienną wydajnością niż w póź-
niejszych tercjach laktacji.

Skład chemiczny mleka owczego zmienia się w zależności m.in. od wieku zwierzę-
cia, fazy laktacji, stanu zdrowotnego wymienia i budowy wymienia [5]. W analizowanym 

x x x
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mleku średnia zawartość suchej masy wynosiła 17,33%, białka – 5,68%, tłuszczu – 6,30% 
i laktozy – 4,64%. Wykazano istotny (p≤0,01) wzrost zawartości suchej masy, tłuszczu i 
białka w mleku wraz z upływem laktacji. Potwierdzeniem tych wyników są wcześniejsze 
badania Bielińskiej [5], w których wykazano najniższą procentową zawartość składników 
podstawowych w mleku owczym w szczycie laktacji, przy jednocześnie najwyższej wy-
dajności dobowej. Wyniki innych badań [1, 11, 18] potwierdzają spadek wydajności owiec 
przy jednoczesnym wzroście koncentracji podstawowych składników mleka w trakcie 
okresu doju towarowego. Podobnie Konieczny [10] zauważyła istotne różnice w zawarto-
ści suchej masy w mleku między początkiem i końcem laktacji. Niżnikowski i wsp. [14] 
podają, że zawartość suchej masy w mleku malała wraz ze wzrostem wydajności owiec 
wschodnio-fryzyjskich. Bielińska-Nowak i wsp. [7] najwyższą jej zawartość obserwowali 
w ostatnim miesiącu doju towarowego. 

Należy zaznaczyć, że spośród wszystkich analizowanych składników mleka wykazano 
największy wzrost zawartości tłuszczu – prawie dwukrotny (tab. 2). Wyniki te są zgodne 
z badaniami innych autorów [5, 9, 11, 18, 22]. W badaniach Mikolayunas i wsp. [13] nie 
stwierdzono natomiast istotnego wpływu fazy laktacji na zawartość tłuszczu w mleku, 
jednak w końcowym okresie laktacji charakteryzowało się ono nieco wyższą koncentracją 
tego składnika niż w okresie początkowym. Autorzy twierdzą, że prawdopodobną przy-
czyną była różna liczebność owiec w grupach. 

W badaniach własnych wykazano istotny (p≤0,01) wzrost zawartości białka w mleku 
dopiero pod koniec laktacji. Wzrost koncentracji tego składnika w mleku owczym wraz 
z postępującym przebiegiem laktacji odnotowali również Pavic i wsp. [18], Sahan i Say 
[20], Bielińska [5] oraz Mikolayunas i wsp. [13] .

Odwrotną tendencję odnotowano w przypadku zawartości laktozy w mleku, której istot-
ny (p≤0,01) spadek stwierdzono dopiero w 3. fazie laktacji. Pugliese i wsp. [19] również 

Tabela 2 – Table 2
Wydajność dobowa oraz skład podstawowy mleka w zależności od fazy laktacji
Milk yield and basic composition of sheep’s milk depending on the lactation stage

Parametr
Parameter

Faza laktacji – Stage of lactation
szczyt laktacji

peak of lactation
ustabilizowana laktacja

stabilized lactation
zakończenie laktacji

end of lactation

SD SD SD

Wydajność dobowa (kg)
Daily milk yield (kg) 0,70A 0,20 0,33B 0,13 0,25B 0,12

Sucha masa (%)
Dry matter (%) 15,67A 0,7 16,60A 1,13 21,08B 2,30

Tłuszcz (%)
Fat (%) 4,81A 0,78 6,14B 0,73 8,82C 1,28

Białko (%)
Protein (%) 5,49A 0,34 5,11A 0, 52 6,96B 1,14

Laktoza (%)
Lactose (%) 4,66A 0,02 4,65A 0,02 4,59B 0,03

A, B – średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie na poziomie p≤0,01 
A, B – means with different superscript letters differ significantly at p≤0.05 

x x x
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zaobserwowali obniżenie zawartości laktozy w mleku owiec rasy suffolk wraz z postępem 
laktacji. Yilmaz i wsp. [22] nie wykazali natomiast istotnego wpływu fazy laktacji na za-
wartość tego składnika w mleku owiec użytkowanych w warunkach ekstensywnych. 

Powszechnie wiadomo o związku wydajności ze składem chemicznym mleka owczego 
[19, 21]. W badaniach własnych (tab. 3) wykazano ujemne współczynniki korelacji mię-
dzy wydajnością i zawartością tłuszczu (–0,63; p≤0,01), a także z zawartością suchej masy 
(–0,53; p≤0,01) oraz dodatnie z zawartością laktozy (0,61; p≤0,01). We wcześniejszych 
badaniach [5] stwierdzono, że wydajność mleczna owiec może być dodatnio skorelowana 
z wielkością wymienia i strzyków. Stwierdzono ponadto (tab. 3) dodatnie współczynniki 
korelacji między zawartością suchej masy i tłuszczu (0,96; p≤0,01), suchej masy i białka 
(0,88; p≤0,01), białka i tłuszczu (0,72; p≤0,01), a ujemne między zawartością laktozy i 
suchej masy (–0,77; p≤0,01) oraz laktozy i tłuszczu (–0,74; p≤0,01). Uzyskane wartości 
są nieco wyższe niż w badaniach Yilmaz i wsp. [22], przeprowadzonych na mleku owiec 
red karaman w Turcji. 

Podsumowując, mleko owiec wschodnio-fryzyjskich odznaczało się wysoką jakością 
mikrobiologiczną i cytologiczną. Wraz z upływem laktacji zwiększała się zawartość ko-
mórek somatycznych w mleku, natomiast ogólna liczba drobnoustrojów nie ulegała istot-
nym zmianom. Pod koniec okresu laktacji stwierdzono istotny wzrost koncentracji suchej 
masy, białka i tłuszczu oraz spadek laktozy w porównaniu do szczytu laktacji. Wydajność 
dobowa i zawartość poszczególnych składników mleka były ściśle ze sobą powiązane.
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Sylwia Bielińska-Nowak, Grażyna Czyżak-Runowska

Hygienic quality, milk yield and basic composition  
 of sheep milk depending on the stage of lactation 

S u m m a r y
The aim of the study was to determine the influence of the stage of lactation on the yield and quality 

of sheep milk. The material for the investigation was milk from morning milking of 30 East Friesian 
sheep in their third to fifth lactation. Milking began after the lambs were weaned and continued for 
about 120 days. Milk samples were collected individually from the sheep in three stages of lactation: 
at its peak, during the stabilized stage and at the end (late) lactation. Daily milk yield, total bacterial 
count, somatic cell count and the basic composition of the milk were determined. The microbiological 
quality of the milk was very high and the somatic cell count was favourable. As lactation progressed 
the somatic cell count increased while microbiological quality remained stable. At the end of lactation 
a significant increase was noted in the concentration of dry matter, protein and fat, accompanied by 
a decrease in lactose concentration, in comparison with the peak of lactation. Yield was shown to be 
negatively correlated with fat (–0.63; p≤0.01) and dry matter (–0.53; p≤0.01) and positively correlated 
with lactose (0.61; p≤0.01). 
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