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WPŁYW CZASU TRANSPORTU NA PRZYDATNOŚĆ PRZETWÓRCZĄ  
I JAKOŚĆ MLEKA OWCZEGO 

 
W artykule omówiony został problem możliwości transportu świeżego mleka owczego od producenta do zakładów prze-

twórczych. Celem badań było ustalenie, z jaką szybkością postępuje samoukwaszanie surowego nieschłodzonego mleka ow-
czego w okresie od doju do przyjęcia w zakładzie przetwórczym. Wyniki badań pokazują, że podstawowy warunek zachowania 
przydatności przetwórczej (oziębienie mleka do temperatury poniżej 5°C) jest trudny do spełnienia ze względu na brak możli-
wości schładzania, co w tym przypadku jest istotnym problemem technologicznym. Transport mleka owczego w stanie suro-
wym powinien nastąpić bezpośrednio po udoju. Transport mleka surowego powinien być na tyle szybki, aby proces fermentacji 
mlekowej nie przekroczył stadium inkubacji.  

 

WSTĘP 

Istotnym elementem wpływającym na przydatność przetwór-
czą mleka surowego jest sposób jego przechowywania i transportu. 
Świeże mleko zaraz po udoju ma temperaturę około 35°C i powinno 
natychmiast zostać schłodzone, aby zapobiec rozwojowi nadmiernej 
liczby bakterii kwasu mlekowego, a co za tym idzie jego nadkwa-
szeniu, które uniemożliwić może pasteryzację mleka. Zaleca się, 
aby w ciągu jednej godziny po udoju mleko zostało schłodzone do 
temperatury 4°C. W tej temperaturze następuje ograniczenie rozwo-
ju bakterii kwasu mlekowego znajdujących się w mleku i wydłużenie 
jego przydatności przetwórczej [1]. 

Ważnym etapem drogi mleka od producenta do zakładu prze-
twórczego jest jego transport. Najlepszym rozwiązaniem jest trans-
port bezpośredni. Transport bezpośredni polega na odbiorze surow-
ca wprost z gospodarstwa do mleczarni za pomocą autocystern 
zapewniających utrzymanie niskiej temperatury mleka. Jest również 
korzystniejszą forma transportu, gdyż pozwala mleczarni zgroma-
dzić dobrej jakości mleko [1]. 

Przy zachowaniu wysokiej jakości mleka surowego bardzo 
ważne jest również to, aby mleko było transportowane szybko do 
miejsca docelowego. Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość 
mleka jest odpowiednie wyposażenie środków transportu. Cysterny, 
zbiorniki, konwie i inne pojemniki do przewożenia mleka powinny 
być tak skonstruowane, aby mleko spływało z nich całkowicie, były 
łatwe do czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz hermetycznie za-
mknięte w czasie transportu [1]. 

Elementy warunkujące dobrą przydatność surowca do przetwa-
rzania są w praktyce nieosiągalne w przypadku mleka owczego. W 
Polsce bowiem doi się owce w okresie letnich wypasów. Ma to 
miejsce przede wszystkim w rejonie Podhala, gdzie od lat 50 - tych 
ubiegłego stulecia prowadzi się chów polskiej owcy górskiej. W 
Beskidach pozyskuje się mleko również od owcy pogórza, która 
powstała przez krzyżowanie uszlachetniające owcy górskiej – za-
leżnie od rejonu – z owcą rasy: kent lub teksel [2, 3]. Wielkość 
produkcji mleka owczego w Polsce ocenia się na 1 tys. t. rocznie, co 
stanowi niewielki odsetek światowej produkcji, która wynosi 9,8 mln 
t [4, 5]. 

Rozproszenie hodowli owiec i trudne warunki transportu mleka 
owczego stanowią najważniejszą barierę ograniczającą towarowe 

wykorzystanie tego surowca. Z tego względu mleko owcze tradycyj-
nie przerabiane jest tylko na oscypki i bundz bezpośrednio w miej-
scu wypasu i doju [2,3,6]. Wprawdzie w kilku polskich ośrodkach 
badawczych podejmowano próby opracowania technologii wyrobu 
innych przetworów owczych (serów i napojów fermentowanych) [7, 
8], niemniej jednak nie podjęto takiej produkcji na dużą skalę. Wy-
jątkiem jest produkcja twardych serów owczych w firmie „Prawdziwe 
Jedzenie Sp. z o.o.”, zlokalizowanej w Krynicy-Zdroju.  

Wielokierunkowe przetwarzanie mleka owczego w Polsce 
w zakładach mleczarskich ograniczone jest – poza rozproszeniem 
hodowli i możliwością sprzedaży mleka do przerobu tylko w okresie 
pastwiskowym – także brakiem możliwości przeprowadzenia doju 
mechanicznego i schłodzenia mleka do temperatury poniżej 5°C, 
zarówno w gospodarstwie jak i w transporcie. Jak donoszą inni 
autorzy, w owczym mleku fermowym ogólna liczba bakterii przekra-
cza z reguły poziom 106 jtk/cm3 , i jest wielokrotnie wyższe, jeśli dój 
wykonano ręcznie [9]. Należy podkreślić fakt, że w mleku z doju 
ręcznego przeważają bakterie kwaszące (stanowiące 50-90% ogól-
nej mikroflory) [10]. Stąd postulaty, by mleko owcze szybko, bo 
w ciągu 2 godzin po doju schłodzić do temperatury 4°C [3]. Zdaniem 
Ciuryka i in. [10] przechowywanie mleka owczego w temp. 2-4°C 
przez 72 godz. lub 6-8°C przez 48 godz. można zalecać tylko w 
przypadku skażenia nie przekraczającego 104 jtk/cm3, bowiem przy 
wyższym skażeniu początkowym wzrost bakterii – nawet w tych 
temperaturach - jest na tyle silny, że pasteryzacja mleka okazuje się 
nieskuteczna gdyż pozostawia zbyt dużo bakterii ogółem i z grupy 
coli.  

Te wszystkie elementy powodują, że mleczarnie, które podej-
mują próby przetwarzania mleka owczego, rezygnują z nich jednak 
z powodu powtarzających się dostaw mleka o zbyt wysokiej kwaso-
wości, co uniemożliwia przeprowadzenie pasteryzacji – technolo-
gicznego zabiegu wstępnego obowiązującego przemysł mleczarski. 

Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań, których celem 
było ustalenie, z jaką szybkością postępuje samoukwaszanie suro-
wego nieschłodzonego mleka owczego na etapie pozyskania, prze-
chowywania i transportu. 

1. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

Materiałem doświadczalnym było zbiorcze mleko owcze, pozy-
skiwane od matek rasy polska owca górska w jednym z gospo-
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darstw rolnych zlokalizowanych w południowej części województwa 
małopolskiego. Badania wykonano w czerwcu, w czwartym miesią-
cu laktacji dojonych owiec, po odsadzeniu wszystkich jagniąt.  

Mleko do badań pobrano sześciokrotnie, za każdym razem 
w ilości 15 - 20 litrów. Trzy partie surowca pochodziły z doju poran-
nego, trzy – z doju wieczornego. Dój prowadzono ręcznie. 

Udój poranny natychmiast po przecedzeniu przenoszono do 
dwóch konwi. Konwie – bez schłodzenia - przewożono do dwóch 
zakładów mleczarskich zlokalizowanych w województwie małopol-
skim. Czas przewozu do pierwszego z nich trwał 2 godziny, czas 
przewozu do drugiego – 4 godziny. W czasie przewozu kontrolowa-
no temperaturę mleka. W pierwszej godzinie transportu wynosiła 
ona średnio 29,5°C, po upływie 4 godzin – średnio 21,6°C. 

 Mleko z doju wieczornego, po przecedzeniu i przelaniu do 
dwóch konwi przetrzymywano w pomieszczeniu gospodarstwa do 
godzin porannych (ok. 12 godzin). W tym okresie temperatura panu-
jąca w pomieszczeniu magazynowym wahała się od 14 do 19°C, a 
temperatura mleka w konwiach systematycznie obniżała się z 31°C 
do 19°C. W godzinach porannych przewożono je wraz z mlekiem 
z doju porannego. W pierwszej godzinie temperatura mleka z doju 
wieczornego wynosiła średnio 19,2°C, a po upływie 4 godzin – 
wynosiła średnio 20,6°C.  

Bezpośrednio po zakończeniu doju (w mleko z doju wieczorne-
go – także po 12 godzinach składowania w gospodarstwie) oraz po 
2 i po 4 godzinach transportu we wszystkich próbkach mleka ozna-
czano trzy parametry obrazujące stan samoukwaszenia mleka, tj.: 
– Kwasowość ogólną (w °SH), metodą miareczkowania 0,25 M 

NaOH wobec fenoloftaleiny, 
– pH, z wykorzystaniem aparatu - Aparat do oznaczania pH PH 

STAR Matthaus, 
– Przewodność elektryczną, konduktometrem - Przemysłowy 

konduktometr LF – STAR Matthaus. 
Po dostarczeniu do mleczarni z każdej konwi pobierano próbkę 

mleka. Pobrane próbki konserwowano mlekotestem CC i przewożo-
no do laboratorium, gdzie oznaczano zawartość: suchej masy, 
laktozy, białka ogółem i tłuszczu, za pomocą aparatu Analizator 
mleka Lactostar Funke Gerber. 

2. WYNIKI I OMÓWNIENIE 

W tabeli 1 zestawiono wyniki badania składu chemicznego 
ocenianego mleka owczego. Wyniki badań własnych pokazały, że 
zawartość suchej masy w udoju porannym wynosiła średnio 
15,11%, natomiast w mleku z doju wieczornego 14,89%. Zawartość 
laktozy w obu przypadkach była na zbliżonym poziomie. Mleko 
z doju wieczornego zawierało o 0,48% więcej cukru mlekowego, od 
mleka z doju porannego. Mleko z doju wieczornego zawierało 
4,95% białka ogółem i 4,69% tłuszczu, a mleko z doju porannego 
było bogatsze w te składniki odżywcze, bo zawierało o 0,44% więcej 
białka i o 0,70% więcej tłuszczu. Wartości te są charakterystyczne 
dla mleka owiec rasy polska owca górska [2, 11].  

W tabeli 2 oraz na rysunkach 1 – 3 przedstawiono wyniki po-
miarów kwasowości ogólnej, kwasowości czynnej (pH) oraz prze-
wodności elektrycznej. 

Kwasowość ogólna mleka owczego wynosiła średnio 9,23 i 

9,10°SH. Jak donoszą autorzy [3, 12, 13] jest to poziom charaktery-
styczny dla świeżego mleka owczego. Z badań własnych wynika, że 
kwasowość ogólna mleka pobranego z udoju wieczornego wzrosła 
w ciągu 12 godzinnego przetrzymywania w gospodarstwie tylko 
nieznacznie bo o 0,21°SH co wskazuje na to, że proces samoukwa-
szania był w tym czasie tylko w stadium początkowym. W trakcie 
następnych godzin, a więc podczas transportu mleka do mleczarni, 
proces samoukwaszania uległo znacznemu przyspieszeniu. Jest to 
efektem wzrostu bakterii kwasu mlekowego do ilości niezbędnej do 
intensywnego przebiegu fermentacji mlekowej. Po 2 godzinach 
transportu mleka do mleczarni kwasowość mleka wzrosła 
o 1,30°SH, natomiast po 4 godzinach transportu kwasowość wzro-
sła o 2,23°SH. Wzrost ten spowodował osiągnięcie poziomu 10°SH, 
powyżej którego gwałtownie wzrasta prawdopodobieństwo koagula-
cji kazeiny w czasie pasteryzacji. Ze względu na brak dostępnej 
literatury, prezentującej analogiczne wyniki, rezultaty badań wła-
snych można jedynie dyskutować z wynikami badań, które związa-
ne są z szybkością ukwaszania mleka koziego lub krowiego. Kwa-
sowość miareczkowa surowego mleka krowiego, przetrzymywanego 
po doju w temperaturze 18 – 20°C pozostaje bez zmian przez około 
10 godzin [14,15]. Po 10 godzinach przetrzymywania mleka krowie-
go w temperaturze 16 – 18°C jego kwasowość ogólna wzrosła o 
ponad 3°SH (do około 10°SH) [16]. W innych badaniach wykazano 
natomiast, że w tych samych warunkach temperaturowych proces 
fermentacji mlekowej pozostaje jednak w stadium indukcji [17].  
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Rys. 1. Zmiany kwasowości ogólnej w czasie przechowywania i 
transportu mleka owczego po udoju 

 
Mleko pozyskane z doju porannego charakteryzowało się niż-

szymi wartościami kwasowości ogólnej w porównaniu do mleka 
z doju wieczornego. Po 2 godzinach transportu kwasowość tego 
mleka wzrosła tylko o 0,24°SH, a po 4 godzinach – o 0,76°SH, 
osiągając wartość 9,86°SH. Wskazuje to, że po 4 godzinnym trans-
porcie mleka z doju porannego proces samoukwaszania pozostał 
praktycznie w stadium inkubacji. Ten stan umożliwia przeprowadze-
nie pasteryzacji.  
 

Tab. 1. Podstawowy skład chemiczny badanego mleka owczego 

Dój 
 

Zawartość [%] 

Sucha masa Laktoza Białko ogółem Tłuszcz 

Średnia 
 

SD 
 

Średnia 
 

SD 
 

Średnia 
 

SD. 
 

Średnia 
 

SD. 
 

Wieczorny 14,89 1,20 4,11 0,49 4,95 0,51 4,69 1,17 

Poranny 15,11 0,62 3,63 0,38 5,39 0,26 5,39 0,72 
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Rys. 2. Zmiany pH w czasie przechowywania i transportu mleka 
owczego po udoju 
 

W analogiczny sposób przebieg samoukwaszania mleka obra-
zują wyniki pomiarów kwasowości czynnej [ph]. Logarytm stężenia 
jonów wodorowych w mleku świeżo pobranym od owiec wynosił 
6,77 (dój wieczorny) i 6,74 (dój poranny), co jest poziomem charak-
terystycznym dla mleka owczego [3, 13, 18]. 12-godzinne przecho-
wywanie nieschłodzonego mleka w gospodarstwie wywołało obni-
żenie pH o 0,25. W trakcie 2-godzinnego transportu surowca do 
mleczarni pH obniżyło się o 0,05 w udoju porannym i o 0,26 w udoju 
wieczornym. Następne dwie godziny transportu spowodowały dal-
szy spadek wartości pH; o 0,19 w mleku z doju porannego i aż o 
0,79 (do poziomu 5,74) w mleku z doju wieczornego. Z taką samą 
szybkością zmienia się pH surowego mleka koziego [14, 15] jak też 
surowego mleka krowiego [16, 17].  

Elektryczna przewodność właściwa badanego mleka owczego 
wynosiła bezpośrednio po udoju 4,48 i 4,53 mS/cm. Poziom ten 
znajduje potwierdzenie w literaturze [2, 6, 19]. Wykonane przez 
różnych autorów pomiary tej właściwości fizycznej mleka owczego 
wskazują, że przewodność tego surowca bezpośrednio po doju 
zawiera się w przedziale od 4 do 6 mS/cm [2, 6, 9, 19, 20, 21]. 
Wyniki zestawione w tabeli 2 i na rys. 3 potwierdzają, że samou-
kwaszanie mleka jest przemianą, która ze względu na wzrost stęże-
nia kwasu mlekowego i innych kwasów organicznych wywołuje, 
przyrosty przewodności elektrycznej. 

W mleku z udoju wieczornego wyraźne przyrosty przewodności 
stwierdzono na wszystkich etapach pomiarów: o 0,11 mS/cm w 
ciągu nocnego przetrzymywania w gospodarstwie, o dalsze 0,39 
mS/cm po 2 godzinach transportu i o 0,28 mS/cm po kolejnych 2 
godzinach transportu. Nieznaczne przyrosty przewodności elek-
trycznej w czasie transportu mleka świeżego z udoju porannego – o 
0,04 mS/cm – potwierdzają, że proces fermentacji pozostawał w 
stadium inkubacji. Są to rezultaty w znacznej mierze zbieżne z 
danymi na temat zmian przewodności elektrycznej mleka koziego i 
krowiego przechowywanego po doju w temperaturach od 16°C do 

20°C [14, 15, 16, 17].  
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Rys. 3. Zmiany przewodności elektrycznej w czasie przechowywa-
nia i transportu mleka owczego po udoju 

PODSUMOWANIE 

Wykonane badania potwierdziły tezę, że tradycyjna organizacja 
doju w miejscu wypasu owiec i przewiezienia mleka do zakładu 
mleczarskiego wiąże się z ryzykiem utraty – na skutek nadmiernego 
wzrostu kwasowości mleka – przydatności przetwórczej. Mleko 
z doju wieczornego, przetrzymane i transportowane w stanie nie-
schłodzonym w temperaturach około 20°C przez około 20 godzin 
nie kwalifikuje się do przeprowadzenia pasteryzacji. Jest to efektem 
bardzo silnego wzrostu liczby bakterii kwasu mlekowego, pomimo 
bardzo dobrych właściwości bakteriostatycznych mleka owczego.  

Rozwiązaniem tego problemu może być schłodzenie mleka po 
doju wieczornym do temperatury 4°C w ciągu 2 godzin. Z reguły jest 
to niemożliwe w miejscu doju, w związku z czym konieczne jest 
przewiezienie udoju wieczornego w miejsce, w którym znajduje się 
urządzenie chłodnicze. Kilkugodzinny transport tak schłodzonego 
mleka, wraz z nieschłodzonym mlekiem z doju porannego do zakła-
du mleczarskiego może zagwarantować, że surowiec zachowa 
swoją zdolność do pasteryzacji. 

W przypadku możliwości przyspieszenia schładzania mleka 
owczego zaraz po udoju w systemach gospodarczych (magazyno-
wanie w piwnicach; schładzanie zimną wodą) możliwe było by 
obniżenie temperatury mleka, szczególnie po udoju wieczornym, a 
dzięki temu zachowanie jego właściwości przetwórczych. 
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The influence of transport time on processing adaptability  
and the quality of sheep’s milk 

The article discusses the possibility of transporting fresh 
sheep's milk from the producer to the processing plant. The 
purpose of the study was to determine the rate at which self-
acidification of fresh uncooled sheep's milk occurs during the 
period from milking to adoption in the processing plant. The 
results show that the basic condition of preserving processing 
adaptability (cooling down to below 5 °C) is difficult to meet 
due to the lack of cooling capability, which in this case is a 
significant technological problem. Delivery of fresh sheep's 
milk should take place immediately after milking. The 
transport of fresh milk should be sufficiently rapid to allow 
the lactic fermentation process not to exceed the incubation 
stage. 
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