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Somatic cell counts and other indicators
of milk quality

Souhrn

V žádném z téměř 700 vzorků "měsíčních" bazénových
vzorků mléka analyzovaných v německých a českých labo-
ratořích nepřekročil PSB a CPM stanovený limit, nízký byl
výskyt RIL a uspokojivý obsah bílkovin a tuku. Srovnání
výsledků mezi několika státy poukazuje na rezervy
v jakosti českého mléka především v PSB a v CPM.

Z regresních koeficientů lze odhadnout, že snížení PSB
o 100 tis. v 1 ml bazénového mléka mělo za následek sig-
nifikantní pokles CPM o cca 15 tis. a podílu vzorků s RIL
o 0,14 %, zvýšení obsahu bílkovin a tuku o 0,09 a 0,21 %,
nárůst podílu vzorků ve třídě "S" o 26 % a pokles podílu
vzorků ve třídě II o 0,6 %. Modelově vypočítané tržby byly
při PSB 100 tis. v 1 ml o cca 0,79 Kč za kg mléka, 15,80 Kč
na krávu a den a 575 tis. Kč za modelový podnik a rok
(100 krav, dodávka 20 kg mléka na krávu a den a 730 tis. kg
za rok) vyšší než při PSB 350 tis. v 1 ml mléka. Zjištěné
výsledky potvrdily, že snižování PSB v mléce má za
následek průkazné zvyšování jeho jakosti a nákupní ceny.

Klíčová slova: mléko, PSB, CPM, RIL, tučnost,
bílkoviny, nákupní ceny
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jsou zpracovány běžnými matematickými a statistickými
metodami a postupy. 

Zahraniční data jsou z evropské na českou měnu pře-
počítána v kurzu 1 € = 25 Kč.

Výsledky a diskuse

Požadované hodnoty, zjišťování a hodnocení 
ukazatelů jakosti mléka

Předpisy EU i ČR (směrnice EU čís. 92/46, Vyhláška čís.
203/2003 Sb. aj.) požadují pro syrové kravské mléko ke
zpracování mimo jiné nižší PSB než 400 tis. a CPM nižší
než 100 tis. v 1 ml mléka a negativní obsah RIL v mléce.
Tyto parametry jsou v ČR, v Německu a v dalších státech
EU plněny, zjišťovaná variabilita však poukazuje na
možnosti jejich dalšího zlepšování.

Za normální se obvykle považuje bazénové mléko
s obsahem do 200 tis. PSB v 1 ml (Smith a kol. 2001,
Thirapatsakun, International Agreement 2006, Schroeder
2012, Wendt, 2009 a kol.), někteří autoři (např. Schaeren
2006) upozorňují na ekonomické ztráty již při obsahu PSB
nad 100 tis. v 1 ml mléka. Podle Reiterera a kol. (2007) je
bazénové mléko s CPM pod 10 tis. velmi dobré, s obsahem
10 až 50 tis. dobré, s 50 až 100 tis. méně dobré a nad
100 tis. problematické.

Summary

In none of the nearly 700 "monthly" tank milk samples
analysed in German and Czech labs somatic cell count
(SCC) and total bacteria count (TBC) didn´t exceed the
limit, and there were only low incidence of antibiotic
residues (AR) and fair protein and fat content. Comparison
of results between several countries points to Czech milk
quality reserves in the SCC and TBC. 

According to the regression coefficients can be estimated
that a reduction SCC of 100,000 per ml of milk resulted in
a significant decrease in TBC by about 15,000 and the pro-
portion of samples with AR by 0.14 %, increase fat and
protein content by 0.09 and 0.21 %, increase of samples in
class "S" by 26 % and decrease of samples in class II of
0.6 %. Calculated income is higher when SCC 100,000 per
ml about CZK 0.79 per kg of milk, CZK 15.80 per cow and
day and CZK 575,000 per company and year (100 cows,
delivery 20 kg of milk per cow per day and 730,000 kg per
year) than at SCC 350,000 in 1 ml of milk. The results con-
firmed that the reduction of SCC in milk has significant
increased the quality and purchase prices of milk.

Key words: Milk, SCC, TBC, Antibiotic residues, Fat,
Protein, Purchase prices

Úvod

Kratší intervaly výrazného kolísání nákupních cen mléka
od roku 2007 a v rámci reformy společné zemědělské politiky
na rok 2015 připravené zrušení systému kvót jsou impulsem
k hledání možností dalšího zlepšování ekonomických ukaza-
telů chovu dojnic. Mezi opatření zaměřená na dosažení toho-
to cíle patří i snaha o zvýšení hygienické kvality syrového
mléka, resp. o snížení výskytu zánětů vemene (mastitid) krav.
Potvrzuje to množství tuzemských a zahraničních vědeckých
a odborných článků, které se touto problematikou zabývají.
Cílem tohoto příspěvku je srovnání ukazatelů jakosti mléka
z několika států a analýza vztahů mezi počtem somatických
buněk a dalšími ukazateli jakosti mléka. 

Materiál a metodika

Jakost syrového mléka určeného ke zpracování je hodno-
cena na základě ukazatelů zjištěných v bazénových vzor-
cích. Jedná se o obsah tuku a bílkovin, počet somatických
buněk (PSB), celkový počet mikroorganismů (CPM)
a rezidua inhibičních látek (RIL). Údaje o jakosti mléka
("měsíční" průměry ukazatelů ke stanovení ceny mléka)
pocházejí z laboratoří (Milchprüfring e.V.) spolkových
zemí Bavorsko (BAV-C) a Baden-Württemberg (B-W)
a z ČR (ČR, Kopunecz 2013). Vedle mléka z Bavorska
(BAV) je v jeho laboratořích analyzováno mléko z dalších
sedmi spolkových zemí (OST), Rakouska (RAK), Polska
(POL) a ČR (ČR-B). S využitím zahraničních dat vyjádřili
souhlas zástupci příslušných laboratoří. 

Zahraniční, resp. domácí údaje a výsledky hodnocení
jakosti mléka za roky 2009 až 2012, resp. 2004 až 2012,

Zjišťování ukazatelů jakosti mléka v německých labora-
tořích vychází z "Nařízení pro kontrolu jakosti a placení
mléka ke zpracování". Stanovuje např. četnost analýz
vzorků a mezní hodnoty pro PSB a CPM. Stejné
"Nařízení…" definuje hranice hodnoty pro zařazení mléka
do jakostních tříd (tab. 1). Při obsahu vyšším nebo nižším
než je stanovený obsah tuku a bílkovin (4,2 % a 3,4 % od
1.1.2006) se základní cena mléka zvyšuje nebo snižuje.
Srážka ze základní ceny ve výši nejméně 2 centy za kg se
uplatňuje při zařazení dodávky podle CPM do třídy II
a nejméně 1 cent při tříměsíčním geometrickém průměru
obsahu PSB 400 000 a více v 1 ml mléka. Další postihy za
nižší a příplatky za vyšší kvalitu mléka stanovují smlouvy
mezi mlékárnami a dodavateli.

Počty dodavatelů a analyzovaných vzorků
Výsledky analýz bazénových vzorků od cca 38 až 40 tis.

dodavatelů (tab. 2) jsou spolu s ročním objemem

Třída jakosti ukazatel Bavorsko Baden-Württemberg

S (super) CPM ≤ 50 000/ml x
PSB ≤ 300 000 /ml x

I CPM ≤ 100 000 /ml ≤ 100 000 /ml
II > 100 000 /ml > 100 000 /ml

maximální PSB 400 000/ml 400 000/ml
hodnoty BM -0,515°C -0,515°C

vyloučení RIL pozitivní nález pozitivní nález
z dodávky

Tab. 1 Hodnoty pro zařazení mléka do jakostních tříd
v Bavorsku 

Pramen: Milchprüfring Bayern e.V., Milchprüfring Baden-Württemberg.
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v Bavorsku vyráběného a zpracovávaného mléka
spolehlivým podkladem k posouzení ukazatelů jakosti
mléka a jejich vzájemných vztahů. Ve srovnání s ČR má
Bavorsko o cca 10 % nižší výměru zemědělské půdy, chová
ale přibližně o 850 tis. více dojnic a vyrábí o 4 720 tis. tun
za rok více mléka. Z cca 10 mil. tun ročně zpracovaného
mléka (mléčná kvóta cca 7,5 mil. tun) je kolem 2,5 mil. tun
(25 %) nakupováno v rámci Německa a v dalších státech
EU, např. v Rakousku a v ČR. Údaje o jakosti z Baden-
Württemberg zahrnují za rok 2012 výsledky analýz mléka
z 9 120 podniků, což je zhruba od poloviny výrobců mléka
v této spolkové zemi.

Počet analyzovaných vzorků v Bavorsku a Baden-
Württemberg v roce 2012 od cca 47 200 dodavatelů mléka
lze podle údajů v tab. 2 odhadnout na 3 400 tis. analýz na
obsah bílkovin a tuku, 2 265 tis. analýz na PSB, BM a RIL
a 1 133 tis. analýz na CPM. 

Výsledky analýz podle původu vzorků mléka

Zatímco v mléce z Bavorska a Rakouska se PSB nad
200 tis. nevyskytoval, v českých (a polských) vzorcích byl
zjištěn ve 100 % případů (graf 1).

Vysokou jakost mléka potvrzuje i příznivý CPM ve vzor-
cích od všech dodavatelů. Stejně jako u PSB nepřekročil
průměr CPM ani v jednom z 696 bazénových vzorků 100 tis.
v 1 ml, přičemž průměrný obsah (21,7 tis.) jen nepatrně
překročil pětinu této maximální hodnoty. Průměry CPM
zjištěné v laboratořích Bavorska a Baden-Württemberska
(13,0 až 19,4 tis.) jsou zřetelně nižší než průměr CPM zjištěný

VĚDA, VÝZKUM
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Graf 1 PSB ve vzorcích mléka

Graf 2 Obsah bílkovin ve vzorcích mléka

Z tab. 3 je zřejmé, že průměry PSB a CPM ve vzorcích
mléka jsou u všech skupin výrobců hluboko pod limity
stanovenými unijními a národními předpisy. Průměr PSB
ze všech vzorků mléka činil 195 tis. v ml při kolísání mezi
141 tis. v rakouských vzorcích a 260 tis. ve vzorcích ana-
lyzovaných v českých laboratořích. Ani v jednom z celkem
696 měsíčních vzorků nebyl překročen limit PSB 400 tis.
Kromě srovnání průměrů lze na rozdíly mezi výrobci usu-
zovat podle podílu vzorků s PSB nad 200 tis., resp. nad
průměr PSB (195 tis.) vypočítaný ze všech vzorků.

Rok BAV OST RAK POL ČR-B BAV-C
2009 40 897 864 969 605 245 43 580
2010 38 872 802 923 599 241 41 437
2011 37 107 905 871 591 247 39 721
2012 35 455 944 827 583 279 38 088

průměr 38 083 864 897 594 253 40 691

Tab. 2 Počty dodavatelů vzorků mléka do bavorských 
laboratoří

Pramen: Milchprüfring Bayern e.V.

Stát(y) n1) PSB (tis./1 ml.) CPM (tis./1 ml.)
∅∅ s %2) ∅∅ s %3)

BAV 48 166 9,1 0,0 17,65 0,99 0,0
OST 336 170 13,3 3,0 18,21 1,74 11,6
RAK 48 141 10,2 0,0 12,96 1,04 0,0
POL 48 246 19,1 100,0 17,58 0,93 0,0
ČR-B 48 256 18,8 100,0 19,44 2,01 25,0
BAV-C 528 182 36,4 20,1 17,73 2,24 9,7
B-W 60 193 15,6 35,0 20,97 1,76 51,7
ČR 108 260 17,8 100,0 41,58 6,97 100,0

celkem 696 195 43,1 33,8 21,71 9,21 27,3

Tab. 3 PSB a CPM v bazénových vzorcích mléka

Pramen: Milchprüfring Bayern e.V.; Milchprüfring Baden-Württemberg e.V.;
Kopunecz (2012).
1) počty "měsíčních" vzorků (vzorky za období v BAV 2009 až 2012, v B-W 2008

až 2012, ČR 2004 až 2011);
2) podíl vzorků s PSB nad 200 tis. v 1 ml. mléka;
3) podíl vzorků s CPM nad 20 tis. v 1 ml. mléka.

Stát(y) n1) obsah bílkovin obsah tuku RIL 
(%) (%) (% vzorků)

∅∅ s %2) ∅∅ s %3)

BAV 48 3,44 0,08 4,21 0,12 0,15 0,12
OST 336 3,45 0,08 4,23 0,13 0,14 0,07
RAK 48 3,40 0,08 4,25 0,12 0,05 0,07
POL 48 3,28 0,09 4,16 0,14 0,35 0,30
ČR-B 48 3,40 0,08 4,02 0,14 0,35 0,36
BAV-C 528 3,43 0,09 4,20 0,14 0,17 0,17
B-W 60 3,38 0,07 4,20 0,11 - -
ČR 108 3,39 0,08 4,04 0,12 0,19 0,09

celkem 6962) 3,42 0,09 4,18 0,15 0,17 0,16

Tab. 4 Obsah bílkovin a tuku v mléce a podíl vzorků 
pozitivně reagujících na RIL 

Pramen: Milchprüfring Bayern e.V.; Milchprüfring Baden-Württemberg e.V.;
Kopunecz (2012).
1) počty "měsíčních" vzorků (vzorky za období v BAV 2009 až 2012, v B-W 2008

až 2012, v ČR 2004 až 2011); 
2) celkem 636 vzorků.
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v českých laboratořích (41,6 tis.). Tento obtížně zdůvodnitel-
ný rozdíl potvrzuje i podíl vzorků s CPM nad 20 tis. v 1 ml
(BAV-C 9,7 %, B-W 51,7 %, ČR 100 % vzorků). 

Malé rozdíly v obsahu bílkovin a tuku a RIL mezi vzorky
z různých států jsou patrny z tab. 4. Mírně nižší obsah tuku
ve vzorcích mléka z ČR (graf 3) je zřejmě ovlivněn vyšším
podílem krav holštýnského (černostrakatého) plemene než
je v Německu a v Rakousku. Za celé období analýz vzorků
mléka (2009 až 2012) se projevila tendence k mírnému
nárůstu (BAV-C + B-W) až k mírnému poklesu PSB (ČR,
graf 1), ke zvýšení obsahu bílkovin (graf 2), ke stagnaci až
k mírnému snížení obsahu tuku (graf 3), ke stagnaci 
(BAV-C a B-W) až mírnému nárůstu (ČR) CPM (graf 4)
a k výraznějšímu poklesu podílu pozitivně reagující vzorků
na RIL (graf 5).

Nízké směrodatné odchylky průměrů poukazují na
vyrovnanost ukazatelů jakosti mléka a zvyšují průkaznost
rozdílů středních hodnot mezi soubory. Z celkem 36 (u RIL
z 28) rozdílů průměrů stejných ukazatelů mezi státy je
podle t-testu cca 65 % (tučnost mléka) až 95 % (PSB) sta-
tisticky průkazných (většinou na hladině P<0,01).

Vztah mezi PSB a dalšími ukazateli jakosti mléka
PSB v mléce je považován za poměrně spolehlivý ukaza-

tel nejen zdravotního stavu mléčné žlázy krav. Cílem této
části příspěvku je zjistit, zda se změna PSB ve vzorcích
projevila změnou dalších ekonomicky významných ukaza-
telů jakosti, a to CPM, RIL, obsahu bílkovin a tuku. 
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Graf 3 Obsah tuku ve vzorcích mléka

Graf 4 Celkový počet mikroorganismů ve vzorcích mléka

Graf 5 Podíl RIL ve vzorcích mléka

Stát(y) roky   počet    koeficienty korelace1) (r) PSB (tis./ml) x
dvojic2) CPM RIL bílkoviny tuk 

(tis./ml) (%l) (%) (%)
BAV 2009/12 48 0,699** 0,284* -0,416** -0,660**
OST 2009/12 336 0,587** 0,231** -0,143** -0,298**
RAK 2009/12 48 0,765** 0,065x -0,479** -0,592**
POL 2009/12 48 0,620** -0,122x -0,680** -0,833**
ČR-B 2009/12 48 0,729** 0,288* -0,527** -0,703**
BAV-C 2009/12 528 0,466** 0,499** -0,424** -0,517**
B-W 2008/12 60 0,368** - - - -0,062x -0,285**
ČR 2004/12 108 0,319** 0,172* -0,400** -0,562**

Tab. 5 Korelace (r) mezi PSB a dalšími ukazateli v rámci
států

Pramen: Milchprüfring Bayern e.V.; Milchprüfring Baden-Württemberg e.V.;
Kopunecz (2012).
1) **P<0,01; *P<0,05; xP>0,05;
2) "měsíční" vzorky.

Ukazatel koeficienty mezi počtem somatických buněk (PSB) a
(koefi- CPM RIL obsahem (%) podílem vzorků (%)
cienty) (tis./1 ml) (tis./1 ml) bílkovin tuku třídy "S" třídy II

počet 696 634 696 696 5161) 5161)

dvojic
korelace (r) +0,693** +0,381** -0,403** -0,613** -0,968** +0,349**

regrese +0,148 +0,0014 -0,0009 -0,0021 -0,264 +0,006
(bx,y)

Tab. 6 Koeficienty korelace a regrese (vypočítané ze všech
dvojic "měsíčních" vzorků)

Pramen: Milchprüfring Bayern e.V.; Milchprüfring Baden-Württemberg e.V.;
Kopunecz (2012).
1) pouze vzorky analyzované v Bavorsku (BAV-C).

Těsnost vztahů mezi PSB a dalšími ukazateli jakosti hod-
nocená koeficienty korelace v rámci jednotlivých států
(podle původu vzorků mléka) uvádí tab. 5, za všechny státy
pak tab. 6. Až na tři z celkem 37 vypočítaných jsou všech-
ny vztahy mezi ukazateli statisticky průkazné. Z tab. 6 pak
vyplývá, že u hodnoceného souboru vzorků se s růstem
PSB zvyšovaly CPM (r = +0,693) a podíly vzorků s pozi-
tivní reakcí na RIL (r = +0,381), snižoval se obsah bílkovin
(r = -0,403) a tuku (r = -0,613), pokles vykázal podíl
vzorků ve třídě "S" (r = -0,968) a zvyšoval se podíl vzorků
ve třídě II (r = +0,349). Tyto průkazné tendence jsou zřej-
mé z grafů 6 až 10. Z koeficientů lineární regrese (tab. 6)
lze odhadnout, že zvýšení PSB v bazénovém vzorku
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o 100 tis. v ml mléka mělo za následek zvýšení CPM o cca
15 tis. a podílu pozitivně reagujících vzorků na RIL
o 0,14 %, snížení obsahu bílkovin a tuku o 0,09 a 0,21 %,
pokles podílu vzorků ve třídě "S" o 26 % a zvýšení podílu
vzorků ve třídě II o 0,6 %.

Na pokles obsahu bílkovin a tuku se zvýšením PSB
v mléce poukazují např. Juozaitiene a kol. (2006), kteří
v rozmezí PSB do 100 a 201 až 400 tis. v 1 ml zjistili
snížení obsahu bílkovin o 0,14 % a tučnosti mléka
o 0,54 %, Sharma a kol. (2011) uvádějí pokles obsahu

kaseinu a tuku o 0,16 a 0,23 g ve 100 ml mléka se zvýšením
PSB z méně než 100 na 500 až 1 000 tis. v 1 ml. Na opač-
nou tendenci, to je na zvyšování obsahu bílkovin a tuku
v mléce s růstem PSB, poukazují např. Rajčevič a kol.
(2003) a Cunha a kol. (2008). Pro vztahy mezi dalšími
ukazateli jakosti mléka se nepodařilo nalézt v odborné lite-
ratuře relevantní údaje.

Ukazatelé jakosti a ceny mléka
Záněty vemene, které signalizuje zvýšený PSB, působí

chovatelům dojených krav citelné ekonomické ztráty. Ve
stovkách vědeckých a odborných studií jsou specifikovány
především ztráty vyvolané snížením produkce mléka, vyšší
obměnou stáda, náklady na léky a léčení krav, zvýšením
spotřeby pracovního času a zhoršením plodnosti krav.
Modelový výpočet ztrát způsobených horší jakostí

VĚDA, VÝZKUM
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Graf 6 Vztah PSB a CPM ve vzorcích mléka

Graf 7 PSB a obsah bílkovin ve vzorcích mléka

Graf 9 Vztah PSB a RIL ve vzorcích mléka

Graf 10 PSB a vzorky ve třídách “S” a II v Bavorsku (BAV-C)

Graf 8 PSB a obsah tuku ve vzorcích mléka

Příplatky (+) Kč na          PSB ve vzorku mléka (tis./ml)1)

srážky (-) 100 150 200 250 300 350
bílkoviny tis Kč/rok1) 7,5 22,6 15,0 -7,5 -37,6 -90,2

Kč/kg2) 0,01 0,03 0,02 -0,01 -0,05 -0,12
tuk tis Kč/rok1) 19,9 24,8 0,0 -64,5 -148,9 -273,0

Kč/kg2) 0,03 0,03 0,00 -0,09 -0,20 -0,37
za třídu "S" tis Kč/rok1) 158,8 160,6 146,0 109,5 56,6 0,0

Kč/kg2) 0,22 0,22 0,20 0,15 0,08 0,00
za třídu II tis Kč/rok1) -2,6 -3,3 -6,2 -11,0 -17,9 -27,0

Kč/kg2) 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,04
za RIL tis Kč/rok1) 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4

Kč/kg2) 0 -0,0002 -0,0003 -0,0004 -0,0005 -0,0006
tržby tis Kč/rok1) 6 753,6 6 774,6 6 724,6 6 596,2 6 421,8 6 179,3

celkem3) Kč/kg2) 9,25 9,28 9,21 9,04 8,80 8,46

Tab. 7 Vliv příplatků a srážek na tržby za mléko (modelový
propočet)

1) za podnik a rok (100 dojnic, prodej 730 tis. kg mléka);
2) mléka;
3) výchozí tržby za mléko pro všechny uvažované PSB 9,00 Kč za kg mléka

a 6 570 tis. Kč za podnik a rok.
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bazénového mléka (tab. 7) vychází z odhadu ukazatelů
jakosti pro PSB 150 až 350 tis. v 1 ml mléka podle poly-
nomických rovnic v grafech 6 až 10.

Odhad ekonomických dopadů jakosti na cenu mléka
vychází z následujících předpokladů:

• měsíční prodej 60 tis. kg mléka (20 kg na krávu a den,
resp. 7 300 kg na krávu a rok, 100 dojnic ve stádě);

• cena mléka bez příplatků a srážek 9,00 Kč, resp.
36 centů za kg. Za rok 2012 byla vykázaná nákupní
cena mléka v ČR 7,67 Kč za litr (MZe) a v Bavorsku
37,31 centů (cca 9,32 Kč) za kg (včetně DPH, LfL
Agrarökonomie);

• základní cena mléka je stanovena pro tučnost 4,2 %
a obsah bílkovin 3,4 %. Za vyšší nebo nižší obsah se
cena mléka zvyšuje nebo snižuje o 4,1 centu (1,03 Kč)
za jednici bílkovin a 2,7 centu (0,68 Kč) za jednici tuku;

• za mléko ve třídě II je stanovena penalizace ve výši
nejméně 2 centy (0,50 Kč) za kg;

• příplatek za mléko ve třídě "S" se vyplácí ve výši 1 cent
(0,25 Kč) za kg;

• při prokázání RIL se po dobu jednoho měsíce snižuje
cena mléka o 5 centů (1,25 Kč) za kg;

• při prokázání RIL je mléko vyloučeno z dodávky dva
dny (ztráta 36 tis. Kč).

Z modelového výpočtu z tab. 7 vyplývá, že nejnižší PSB
odpovídá nejvyšší nákupní ceně mléka především v důsled-
ku příplatků za třídu jakosti "S" (0,22 Kč za každý kg
mléka). Nejvyšší srážky ze základní ceny se odečítají
v důsledku nižší tučnosti mléka při vyšším PSB. 

Ztrátu způsobenou jedním pozitivním zjištěním RIL ve
vzorku mléka lze odhadnout na 111 tis. Kč na podnik a rok,
1 110 Kč na krávu a rok, 3,04 Kč na krávu a den a 0,15 Kč
na kg mléka. Poněvadž se tato "událost" vyskytla pouze
u 0,01 až 0,38 % vzorků, znamená to, že u většiny podniků
s výrobou mléka se pozitivní nález RIL nezjistil.
Průměrnou roční ztrátu lze pak odhadnout na pouze 11 až
422 Kč na podnik a rok. Na několikanásobek by vypočí-
tanou ztrátu mohla zvýšit případná úhrada ztráty (znehod-
nocení celé cisterny mléka) způsobené mlékárně. 

Rozdíl v tržbách při PSB 100 a 350 tis. v 1 ml mléka
dosahuje 0,79 Kč za kg mléka a cca 575 tis. Kč za mode-
lový podnik a rok (100 krav, dodávka 2 000 kg mléka
denně a 730 tis. kg za rok). Tržby za mléko při PSB 100 tis.
jsou o 9,3 % vyšší než při PSB 350 tis. v 1 ml. 

Zjištěné a modelově vypočítané ukazatele se mohou
v důsledku působení různých faktorů (plemeno
a užitkovost krav, systémy tvorby cen mléka, mírně
odlišné vztahy mezi ukazateli jakosti mléka aj.) od výsled-
ků dosažených v praxi částečně lišit. Přesto však z prezen-
tovaných výsledků vyplývá, že snižování PSB
v bazénovém mléce krav na cca 100 až 150 tis. v 1 ml patří
mezi opatření zlepšující ekonomické výsledky chovu
dojených krav.

Závěr

Nákupní ceny mléka jsou ovlivňovány i jeho jakostí.
Jedním z hlavních ukazatelů kvality mléka je PSB, který
současně charakterizuje zdravotní stav mléčné žlázy krav.
Se zvyšováním PSB v bazénových vzorcích nad 100 tis.
v 1 ml mléka jsou v literatuře uváděny ekonomické ztráty
vyvolané snížením produkce mléka, vyššími náklady na
léčení krav, vyšší spotřebou pracovního času aj. Analýzou
několikaletých výsledků ukazatelů jakosti mléka zjištěných
v německých a českých laboratořích bylo mimo jiné
zjištěno, že současně se zvyšováním PSB se signifikantně
zvyšuje CPM a podíl vzorků pozitivních na RIL a snižuje
se obsah bílkovin a tuku v mléce. Ze zjištěných výsledků
vyplynulo, že snižování PSB na cca 100 až 150 tis. v 1 ml
bazénového mléka mělo za následek průkazné zvyšování
jeho jakosti a nákupní ceny.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV
čís. QJ1210301.
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