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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА БАКТЕРІАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ МОЛОКА 

 
Показники безпечності та якості молочної сировини визначаються сантірно-гігієнічним станом доїльного 

обладнання. У роботі визначені основні фактори впливу гігієнічного стану доїльного обладнання на бактеріальне 

забруднення молока. 

Ключові слова: молоко-сировина, бактеріальне забруднення,доїння корів, доїльні установки, доїльне 

обладнання. 

 

Поряд зі збільшенням виробництва молока актуальною для виробників залишається 
проблема забезпечення високої якості виробленої продукції. Вирішальним чинником, який 
впливає на показники безпечності та якості молока є санітарний стан доїльного устаткування 
[1]. В сучасних умовах виробництва більшість поверхонь доїльного обладнання є закритими, 
мають обмежений доступ для очищення та дезінфекції. В процесі експлуатації на внутрішніх 
поверхнях утворюються різноманітні за складом і властивостями відкладення, які зумовлюють 
фізичне забруднення молоката є поживним середовищем для розвитку мікроорганізмів [1].  

Згідно з нормативними документами Європейського Союзу та Державним стандартом 
України, у молоці, яке поступає на переробку, кількість МАФАнМ не повинна перевищувати 
100 тис. Мікробних клітин у 1 см3, що відповідає екстра ґатунку [2, 3]. Отримати молоко такої 
якості можливо лише тоді, коли кількість МАФАнМ у свіжонадоєному молоці не перевищує 
30 тис. мікробних клітин у 1 см3, охолодження до температури +4 ℃ відбувається не довше 3 
год., воно зберігається у господарстві до 24 год. і транспортується на переробку у молоко 
цистернах [3]. 

Метою роботи було провести дослідження гігієнічного стану виробництва молока та 
санітарної обробки доїльного обладнання. 

Показник загального бактеріального забруднення молока – основний критерій поділу 
молока-сировини на ґатунки, що вказує на порушення вимог та правил санітарії та гігієни 
одержання молока на молочній фермі.  

Встановлено, що молокоза доїння контактує із значною площею доїльного обладнання 
та обладнання для охолодження та зберігання. 

Важливим фактором впливу на якість молока є гумові деталі (молочні шланги, соскова 
гума), які в процесі роботі зношуються. Під впливом негативних факторів (розтягування гуми, 
окиснення під дією світла і повітря) гума може набрякати, втрачати еластичність, ставати 
крихкою, що сприяє появі тріщин, у яких затримуються молочні залишки, що є поживним 
середовищем для мікроорганізмів. 

Другою поверхнею є коллектор доїльного апарата. Неякісний матеріал, з якого може 
бути виготовлений колектор, може погіршувати якість молока. Також розмір колектора слід 
підбирати за швидкістю молоковіддачі.  

Молокопроводи, молоко приймачі та молочний насос повинні мати мінімальний 
механічний вплив на потік, легко промиватись і обслуговуватись. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=1075161
https://doi.org/10.1016/J.ECOLENG.2004.04.002
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Молочний фільтр для очищення молока має бути одноразовий та виготовлений з 
матеріалів, допущених до контакту з харчовими продуктами, затримувати домішки та не 
руйнувати жирові кульки. Фільтруючі матеріали необхідно замінювати на чисті або 
промивати і дезінфікувати після кожного здавання молока. 

Для зберігання та охолодження молока використовують резервуари-охолоджувачі. Їх 
необхідно мити після кожного вивантаження молока та дезінфікувати. В охолоджувачі 
звертають увагу на внутрішню поверхню. На фільтрі та в охолоджувачі не повинно бути 
нальоту. 

У випадку неповного очищення поверхні технологічного обладнання для доїння від 
залишків молока сприятиме активному мікробіологічному обсіменінню.  

Дослідженнями з виявлення впливу технології отримання молока на його бактеріальну 
безпеку встановлено, що незалежно від типу доїльної установки та способу доїння, кількість 
бактерій в молоці підвищується в сотні разів, що свідчить про санітарний стан доїльних 
установок молокопровідних шляхів.  

Порівняно найменша бактеріальна забрудненість молока виявлена за доїння корів на 
установці «Ялинка», на якій застосована циркуляційний метод миття та дезінфекції. 

За результатами дослідження бактеріального обсіменіння молока в доїльних апаратах 
доїльної установки «Молокопровід-100 та в мірних циліндрах установки «Ялинка» показало, 
що в останніх мікробне обсіменіння в 1,3 рази нижче. Даний показник підвищується із 
збільшенням довжини молокопровідного шляху до танка-охолоджувача. На установці для 
доїння Молокопровід-100довжиною 180 м загальна кількість бактерій підвищується в 2,1–2,2 
разів, а на доїльній установці «Ялинка» з довжиною молокопроводу 16–22 м в 1,5 рази. 

Отже, необхідною умовою для зменшення бактеріального обсіменіння у молоці-сировині 
є застосування новітнього технологічного доїльного устаткування, що забезпечить виконання 
передбачених санітарно-гігієнічних вимог та виробництво високоякісного молока. 
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МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ПОСЛІДУ ПТИЦІ ЗА ЙОГО КОМПОСТУВАННЯ ІЗ 

БІОДЕСТРУКТОРОМ 

 
 З метою прискорення компостування посліду птиці використовують мікробіологічні препарати 

(біодеструктори). За 60 добового компостування посліду птиці із додаванням різних доз біодеструктора 

встановлено підвищення показника КМАФАнМ та кількості бактерій Bacillus spp. у біомасівідносно контролю  

де не використовували біодеструктор. 

 Ключові слова: мезофільний режим, термофільний режим,  Bacillus spp., Streptococcus, Staphylococcus, 

Clostridium. 

 
 Як в світі так і в Україні спостерігається тенденція до збільшення потужностей 
агрохолдингів та агровиробників, які займаються тваринництвом, безпосередньо 
вирощуванням птиці як яєчного так і м’ясного напрямків. Локалізація таких потужностей на 
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