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WSTĘP

Mleko pochodzące od zdrowej krowy jest naturalnie czyste. Prawidłowa technika doju, higiena 
wymion, aparatów udojowych, samego dojarza, ale także ogólna higiena środowiskowa miejsca by-
towania krowy – to wszystko elementy niezwykle ważne do pozyskania surowca o jak najwyższych 
parametrach, będącego produktem finalnym całego procesu technologicznego.

Całokształt zabiegów higieny doju obrazuje wskaźnik zwany ogólną liczbą bakterii (OLB) w 1 ml 
mleka. To od tego wskaźnika zależy w jakiej klasie pozyskane z naszego gospodarstwa mleko przyjmie 
zakład skupujący.

Przekroczenie normy 100 tys. bakterii w 1 ml mleka skutkuje oznaczeniem go jako pozaklasowe 
i równa się potrąceniem kilku groszy na każdym oddanym litrze. Dla wielu gospodarstw te potrącenia 
to cały zysk z produkcji. Dlatego tak ważna staje się higiena doju, na której nie możemy oszczędzać.

O przydatności mleka do spożycia i przetwórstwa decyduje głównie jego jakość higieniczna, której 
wyznacznikami jest ogólna liczba drobnoustrojów oraz liczba komórek somatycznych. 

Jeśli wykluczymy czynniki genetyczne, to liczba komórek somatycznych będzie zależała od takich 
parametrów jak:
n stan zdrowia gruczołu mlekowego, 
n wiek krowy i jej wydajności, 
n okres laktacji, 
n pory roku oraz 
n warunki i higiena pozyskiwania mleka we wszystkich jego etapach.

W niniejszej publikacji zwrócimy uwagę na te dane i wytyczne, które bezpośrednio dotyczą doju. 
Przyjrzymy się technice pozyskiwania mleka, stosowanym do tego urządzeniom, środkom i metodom, 
a także prawidłowemu przechowywaniu pozyskanego surowca.

1. PRZYGOTOWANIE DO DOJU

1.1. STANOWISKO BYTOWANIA KROWY

Pierwszym elementem tej układanki, jest stanowisko bytowania krowy. Dobry dój zaczyna się 
już w miejscu, gdzie krowa spędza najwięcej czasu. Czyste i suche legowisko to ograniczona ilość 
drobnoustrojów, które potem mogą znaleźć się na strzykach i wymieniu.

Stan środowiska, w którym przebywają krowy, istotny w kontekście higieny wymienia, jest kształ-
towany przez jakość i czystość podłoża legowiskowego, ale także czystość powietrza, zakres pielę-
gnacji zwierząt i inne.
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1.2. PRZEDZDAJANIE

Przed podjęciem właściwego doju powinniśmy obmacać każdy strzyk, gdyż już w tym momencie 
jesteśmy w stanie zauważyć zmiany, które wywołuje m.in. mastitis. 

Pierwsze strugi mleka zdajane na przedzdajacz, osobno z każdej ćwiartki, dadzą nam odpowiedź, 
czy mleko jest czyste, pozbawione bakterii i komórek somatycznych. Mówi nam o tym kolor i konsy-
stencja mleka. W pierwszych strugach mleka ilość bakterii jest z reguły bardzo wysoka, stąd wymaga 
się, aby mleko to zostało odseparowane od pozostałej części.

Mleko z przedzdajania powinno być usunięte (np. do kanału gnojowego lub do zbiornika na nie-
czystości). Pod żadnym pozorem nie wolno zdajać krów na ściółkę czy matę legowiskową, gdyż 
wtedy stwarzamy idealną okazję do rozwoju bakterii, które mogą przyczynić się do wzrostu 
ryzyka stanu zapalnego wymienia.

Po przedzdajaniu należy dokładnie wysuszyć strzyki ręcznikiem papierowym jednorazowego użyt-
ku. Jest to jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów zmniejszania liczby komórek so-
matycznych i uniknięcia coli mastitis w stadzie. 

Na tym etapie doju, po wykonaniu przedzdajania (minimum 3 strużki z każdego strzyku zdojone 
do przedzdajacza), możemy wykonać również TOK – Terenowy Odczyn Komórkowy. Pozwala on na 
wykrywanie podklinicznych stanów zapalnych wymion i polega na zdojeniu niewielkiej ilości mleka 
do odpowiedniego pojemniczka na tacce, do którego to mleka dodajemy następnie odczynnik i po 
krótkiej chwili mieszania otrzymujemy wynik, mówiący o ilości komórek somatycznych. Jest to nic 
innego jak wskaźnik stopnia zapalenia w każdej z ćwiartek. Jeśli któraś, z pojedynczych ćwiartek 
wymienia będzie chora, to zdojone z niej mleko zaniży parametry jakościowe z całodziennego udoju. 
Stąd konieczne jest regularne badanie mleka, aby nie dopuścić do wprowadzenia do schładzalnika 
surowca od chorych krów.
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1.3. MYCIE I DIPPINGI

Odpowiednie przygotowanie wymienia krowy do doju powinno obejmować mycie i dezynfekcję, 
które mają na celu nie tylko usunięcie zabrudzeń, ale także zmniejszają ryzyko wystąpienia stanu 
zapalnego.

Wybór metod i sposobów mycia, jest sprawą indywidualną każdego gospodarstwa. Z reguły to 
wielkość stada decyduje o wyborze konkretnej metody .

Coraz częściej spotykamy się w gospodarstwach z pojęciem dippingu przedudojowego. Jest to 
zabieg, który nie tyko oczyści strzyki, ale również zdezynfekuje je przed nałożeniem aparatów udo-
jowych. Prawidłowo przeprowadzony predipping to nic innego jak zanurzenie strzyków w preparacie 
dezynfekcyjnym, podawanym w formie piany. 

Należy pamiętać, że taki środek, ze względu na zawarte w nim związki powierzchniowo czynne, 
nie powinien pozostawać na strzykach dłużej niż 30 sekund. Po tym czasie każdy strzyk powinien być 
dokładnie przetarty i wysuszony. 

Dojarze, przy oczyszczaniu strzyku, powinni pamiętać o zachowaniu odpowiedniego kierunku 
czyszczenia, tj. od wierzchołka do nasady, tak aby nie przesuwać brudu w okolice ujścia strzyku.

O prawidłowej higienie mówimy, gdy na 20 strzyków 19 jest czystych.
W skład dezynfektantów przedudojowych może wchodzić wiele substancji. Ich skuteczność zależy 

od rodzaju patogenów znajdujących się na skórze strzyka. 

W preparatach do predippingu możemy znaleźć:
n roztwór jodoforowy (iodophor),
n roztwór jodu (iodine),
n podchloryn sodu (sodium hypochlorite),
n chlor (chlorine),
n chlorheksydyna (chlorhexidine),
n kwas mlekowy (lactic acid) i inne.

Choć opinie co do stosowania predippingu wśród hodowców są podzielone (wysoka cena prepa-
ratów, dodatkowy czas poświęcony na przygotowanie wymion), to badania pokazują, że w stadach, 
gdzie istnieje problem z dużą ilością zapaleń wymienia i bakterii w mleku, taka metoda sprawdza 
się doskonale w profilaktyce mastitis. Takie kąpiele zmniejszają liczbę nowych zakażeń patogenami 
środowiskowymi nawet o 50%. 

Krowy należy zawsze doić w rękawiczkach, ponieważ dłonie dojarza mogą być siedliskiem drobno-
ustrojów wywołujących infekcje. Jednocześnie rękawiczki zabezpieczają samych dojarzy przed ewen-
tualnym zakażeniem chorobami odzwierzęcymi, w tym popularnym w stadach, gronkowcem złocistym.

Przed dojeniem wskazany jest również masaż strzyków, przez około 30-40 sekund, stymulujący 
wypływ mleka.
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2. DÓJ WŁAŚCIWY

Po uprzednim przygotowaniu wymion, wykonaniu wszelkich zabiegów higienicznych i dezynfek-
cyjnych możemy przystąpić do doju właściwego, zakładając na strzyki kubki udojowe. 

Zakładając aparat udojowy na czyste, suche strzyki ogranicza się nie tylko rozprzestrzenianie bak-
terii, ale również zmniejsza liczbę przypadków spadania aparatów udojowych z wymion w czasie pracy. 

Rutyna doju jest bardzo ważna w stadzie. Założenie aparatu udojowego powinno nastąpić po 60-90 
sekundach od początku stymulacji gruczołu, co ogranicza pustodój, a tym samym zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia strzyków i ich zwieraczy. Takie przerwy, chociaż krótkie, mogą mieć swoje konsekwencje 
w zwiększonej liczbie zakażeń wymienia bakteriami chorobotwórczymi. Oddawanie mleka następuje 
pod wpływem bodźców zewnętrznych działających na układ nerwowy i hormonalny, w wyniku których 
dochodzi do uwalniania oksytocyny. Pod wpływem takich bodźców jak ssanie przez cielę, masaż wy-
mienia, czy wskutek nałożenia aparatów udojowych lub też dźwięków wydawanych przez pulsatory, 
czy odgłosów utożsamianych z zadawaniem paszy oksytycyna uwalniana jest do krwioobiegu.

Ważny jest również prawidłowy moment odłączenia aparatu udojowego. Specjaliści współpracu-
jący z gospodarstwami mleczarskimi uważają, że u krów rasy H-F zakończenie doju powinno nastąpić 
przy przepływie 500 gramów mleka na minutę. 

Przy trzykrotnym doju zaleca się zdejmowanie aparatów przy przepływie na poziomie 0,8 do 1 kg mle-
ka na minutę. Zakończenie doju przy takim przepływie nie wpływa istotnie na obniżenie wydajności, ale 
znacznie oddziałuje na poprawę zdrowotności wymion. Niestety w większości polskich gospodarstw, 
zakończenie doju odbywa się przy przepływie 200 gramów mleka na minutę. Jest to poziom zdecydo-

podwzgórze

Schemat neurohormonalnej regulacji sekrecji mleka

droga nerwowa

stymulacja

przysadka
mózgowa

uwalnianie
oksytocyny do krwi
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wanie za niski, ponieważ powoduje wydłużanie czasu pustodoju. Może to prowadzić do uszkodzeń 
błony śluzowej, a nawet tkanki gruczołowej wymienia. Wynikiem takiej sytuacji może być poja-
wienie się krwi w mleku. Kolejnym z zagrożeń jest możliwość uszkodzenia zwieracza strzyka, a to 
z kolei może prowadzić do mimowolnego wypływu mleka, a tym samym zwiększonej podatności na 
mastitis.

2.1. SPRZĘT UDOJOWY

Kolejnym elementem mającym bezpośredni wpływ na higieniczną jakość mleka ma czystość 
i sprawność urządzeń mających z nim kontakt w trakcie doju i tuż po nim. Bezwzględnym priorytetem 
jest zatem czystość elementów budowy aparatu udojowego (kubki udojowe, kolektor, przewody mlecz-
ne), konwi czy rurociągu mlecznego oraz schładzalnika. Konieczne jest więc mycie wewnętrznych 
części aparatu udojowego po wydojeniu każdej krowy.

Równie ważne jest właściwe działanie i sprawność sprzętu udojowego, które powinny być na 
bieżąco monitorowane.

W gospodarstwie, gdzie przestrzega się właściwej procedury doju, zapobiega zapaleniom wymion, 
zasusza pod osłoną antybiotyków, brakuje chore, złe sztuki, a używany codziennie sprzęt udojowy nie 
działa właściwie, wszelkie zabiegi idą na marne. 

Na co zwrócić szczególną uwagę?
Musimy zwrócić uwagę na to, czy podczas doju przewody mleczne są odpowiednio rozwinięte, 

czy któryś z nich nie uległ skręceniu. Tylko w pełni drożne rury pozwolą na dokładne zdojenie całego 
mleka i zapobiegną niedrożności strzyków.

Ważnym parametrem mówiącym o prawidłowym doju, jest podciśnienie panujące w rurociągu. 
Ważne jest, aby było ono na stałym poziomie. Zbyt niskie może powodować wydłużenie czasu 
dojenia, a zarazem niepełne wydojenie krowy, co może dać początek infekcji. Z kolei za wysokie 
podciśnienie może prowadzić do zrogowacenia wierzchołka strzyka, czyli tzw. hiperkeratozy. Jest to 
niestety zjawisko nieodwracalne.

Każdy dojarz powinien znać parametry właściwego podciśnienia w urządzeniach udojowych, aby 
w każdej chwili móc je sprawdzić i ewentualnie dokonać jego regulacji. Urządzeniem, które do tego 
służy, jest wakuometr zamontowany na rurociągu powietrznym.

Przyjmuje się, iż w dojarkach konwiowych i rurociągowych podciśnienie powinno wynosić w gra-
nicach 46-50 kPa, natomiast w halach udojowych jego wysokość może sięgać 40-42 kPa. Wynika 
to z innego układu przepływu mleka. Nie musi być ono w hali udojowej przekazywane na znaczną 
wysokość, wręcz przeciwnie, spływa w dół.

Jedyną częścią sprzętu udojowego, który bezpośrednio kontaktuje się ze strzykiem, jest guma 
strzykowa. Jej zadaniem jest nie tyko ochrona strzyka przed bezpośrednim działaniem podciśnienia, 
ale także odpowiednia stymulacja, masaż oraz obieg krwi. Na rynku dominują czarne gumowe gumy 
strzykowe, których zaletą jest niska cena oraz gumy silikonowe, trochę droższe, ale o zdecydowanie 
dłuższej żywotności. 
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Coraz częściej rolnicy sięgają po trójkątne gumy strzykowe, których zaletą jest równy nacisk na 
strzyk z trzech stron. Powoduje to bardziej równomierne masowanie strzyka i lepsze przyleganie do 
całej jego długości. Przyjmuje się, że w przypadku gum gumowych czas ich używania nie powinien 
przekraczać 2500 dojów, gumy silikonowe powinny być wymieniane co 18 miesięcy. W przypadku 
robotów udojowych zalecana jest wymiana gum co 3 tygodnie do miesiąca.

Po tym czasie zaleca się wymianę całego kompletu gum strzykowych, a nie pojedynczych, które 
wydają się uszkodzone. Zużyte gumy to nie tylko wolniejszy przepływ mleka, ale również ból i dys-
komfort, który zaczynają odczuwać krowy. Może dochodzić do urazów, ponadto ostre i szorstkie 
krawędzie gum strzykowych powodują powstawanie na skórze strzyków poziomych prążków, które 
przypominają ugryzienia cieląt. Zbyt długa eksploatacja gum strzykowych to zwiększone zagroże-
nie przenoszenia bakterii, takich jak paciorkowiec wymienia (Streptococcus uberis), gronkowiec 
złocisty (Staphylococcus aureus), czy paciorkowiec bezmleczności, które dużo szybciej się roz-
przestrzeniają. 

W przypadku robotów udojowych większość funkcji jest zautomatyzowana w celu zapewnienia 
bezobsługowej pracy związanej z dojeniem krów. Co istotne, wszystkie kubki udojowe są płukane po 
doju i po zrzuceniu przez krowę, wiszą w stanie spoczynku otworem do dołu. Dodatkowo wiele syste-
mów odpowiednio przygotowuje strzyk do doju, myjąc go ciepłą wodą oraz osuszając sprężonym po-
wietrzem. Innym rozwiązaniem są szczotki obrotowe, które nie tylko czyszczą powierzchnię wymienia 
wokół strzyków, ale również pełnią funkcję stymulatorów, co w praktyce przekłada się na uwalnianie 
oksytocyny. Wśród ciekawych rozwiązań stosowanych w robotach udojowych, dotyczących higieny 
doju jest również system mycia kubków udojowych za pomocą pary. Dochodzi do unieszkodliwienia 
drobnoustrojów bez konieczności używania detergentów, co nie pozostaje bez pozytywnego wpływu 
na środowisko.

Jak często doić?
W przypadku stad wysokowydajnych praktykuje się dój trzykrotny, tzw. pierwszej grupy (krów do ok. 

setnego dnia laktacji). Taka praktyka, mimo że bardziej pracochłonna, powoduje wzrost wydajności 
o 10-15 %. 

Zbyt rzadki dój może powodować wzrost ciśnienia mleka w wymieniu pomiędzy dojami. Dodatkowo 
ciężkie wymię powoduje znaczny dyskomfort dla zwierzęcia, a podczas przemieszczania się krowy 
istnieje duże ryzyko uszkodzenia więzadeł zawieszających wymię. 

| Zainfekowane krowy należy doić na końcu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się patogennych 
wirusów i bakterii.

Po skończonym doju, w wymieniu krów powinno zostać mleko resztkowe. Zdaniem wielu wetery-
narzy, ilość tego mleka wynosząca od 200 do 400 ml ma zdecydowanie lepszy wpływ na zdrowotność 
wymienia niż pustodój, w konsekwencji prowadzący do hiperkeratozy.
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2.2. SZYBKIE SCHŁADZANIE TO PODSTAWA

Opisując proces prawidłowej higieny i rutyny doju nie sposób wspomnieć o prawidłowym schładza-
niu i mieszaniu pozyskanego mleka. Możemy założyć, że mleko wychodzące z wymienia krowy wycho-
dzi niemal jałowe. Bakterie, które są oznaczane przez wspomniane wcześniej OLB, pochodzą wyłącznie 
ze środowiska poza wymieniem, czyli z naskórka strzyków czy z powierzchni sprzętu udojowego. 

Mając wiedzę co do tego, że schłodzenie mleka do temperatury maksymalnie 4 stopni niweluje ich 
rozwój i namnażanie. Powinniśmy dążyć do tego, aby pozyskane mleko zostało jak najszybciej schło-
dzone. Zdaniem wielu hodowców, szybkie obniżenie temperatury mleka pozwala nadrobić popełnione 
we wcześniejszych fazach doju ewentualne błędy i niedociągnięcia.

3. DEZYNFEKCJA POUDOJOWA 

Kiedy skończony zostaje dój właściwy niezbędna jest właściwa dezynfekcja strzyków ograniczają-
ca ryzyko nowych infekcji drobnoustrojami zakaźnymi.

Po doju mięsień zwieracza kanału strzykowego zamyka się średnio po 30 minutach, ale może 
pozostawać otwarty nawet do 2 godzin od momentu zakończenia doju. Zakłada się, że również po 
około 2 godzinach odbudowuje się keratyna kanału strzykowego. Ponadto w opróżnionym gruczole 
mlekowym tworzy się nieznaczne podciśnienie, co ułatwia przenikanie drobnoustrojów do jego wnę-
trza i zwiększa ryzyko wystąpienia mastitis. Aby do tego nie dopuścić bezpośrednio po odłączeniu 
aparatu, należy wykonać dipping. 

Dipping poudojowy to nic innego jak zanurzenie strzyków w płynie zawierającym środek bakterio-
bójczy do ¾ wysokości strzyków, przy użyciu kubka dezynfekcyjnego lub w formie bardzo dokładnego 
oprysku. W wyniku tego zabiegu na strzyku aseptyczny korek zapobiegający wnikaniu drobnoustrojów 
chorobotwórczych. W jego skład wchodzą nie tylko substancje bakteriobójcze, ale także pielęgnujące, 
pochłaniające wilgoć oraz tworzące warstwę ochronną na skórze, która uniemożliwia parowanie wody. 

Niezależnie jaki środek wybierzemy powinien on cechować się szerokim spektrum działania w zakre-
sie zwalczania bakterii, wirusów, grzybów i pierwotniaków. Ważne jest, aby preparat nie powodował po-
drażnień skóry, uszkodzeń gum strzykowych, nie zmieniał zapachu i składu mleka, ani również zawierał 
substancji hamujących. Jego rolą powinna być natomiast pielęgnacja strzyków, a intensywny kolor środka, 

jego odpowiednia gęstość i lepkość, umożliwi ła-
twiejszą identyfikację ćwiartek, na których został 
prawidłowo wykonany zabieg. 

Ważne jest, aby w tym czasie krowa pozo-
stawała w pozycji stojącej zapobiegającej bez-
pośredniemu kontaktowi z podłożem pełnym 
chorobotwórczych bakterii, wówczas efekt post-
-dippingu zostanie utrzymany zdecydowanie 
dłużej. Czynnikiem, który motywuje krowy do 
zajmowania pozycji stojącej jest podanie paszy. 
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4. PODSUMOWANIE

Dój jest „sercem” całego cyklu produkcyjnego mleka, a sukces ekonomiczny gospodarstwa niejed-
nokrotnie zależy od jakości wykonywanej tam pracy. Na każdym etapie tego procesu musimy trzymać 
się pewnych zasad i polegać na rutynie wykonywanych czynności niezależnie od wielkości gospodar-
stwa i stosowanych tam technik.

Wszelkie uproszczenia, minimalizowanie włożonej pracy i użytych środków może skutkować nie-
stety chorobami wymion, a pozyskany surowiec, nie będzie nadawał się do dalszej obróbki. 

Najtańszym środkiem przeciwdziałania chorobom gruczołu mlekowego jest więc poprawny dój 
i jego odpowiednia częstotliwość. 

Rutyna doju, czyli występujące po sobie kolejno czynności, wpływają pozytywnie na krowę, dając 
pożądaną odpowiedz neurohormonalną w postaci wysokowydajnego doju.

 Wszelkiego rodzaju czynniki stresowe działające na krowy mleczne, w tym: nieodpowiednie trak-
towanie zwierząt, ból wynikający z występowania schorzeń ( np. racic) lub bodźców emocjonalnych 
(np. problem hierarchii, nadmierne stłoczenie w poczekalni do doju) może dać negatywny skutek 
w postaci zahamowania doju.

Dziś na rynku ma miejsce tylko produkt o najwyższych standardach jakości. Za jakość mleka od-
powiada rolnik. To w oborze rozpoczyna się cykl produkcyjny i tam też rozpoczyna się walka o jakość 
produktu. 
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