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Mastitis – „choroba zawodowa” krów mlecznych?

powszechne

schorzenie



Mastitis – kliniczne vs. subkliniczne

Stado bydła mlecznego z uwzględnieniem krów z klinicznym i subklinicznym mastitis (opracowanie własne).

kliniczne mastitis

> 500 tys.

subkliniczne mastitis

250-400 tys.

LKS

< 100 tys.

krowa zdrowa



Praca z RW



Jak zarządzać mastitis?



Mastitis – „choroba zawodowa” krów mlecznych?
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obniżony 

dobrostan, 

leczenie, strata 

materiału

powszechne

schorzenie



Bakterie, grzyby i nie tylko…

Najczęściej spotykane patogeny wywołujące mastitis w stadach bydła mlecznego:

Przykładowe posiewy z mleka: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 

Enterobacteriaceae, Candida albicans (zdjęcia własne, od lewej).

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus agalactiae

Streptococcus uberis

Candida albicans
Staphylococcus aureus 

Escherichia coli



powietrze

dojenie

pasza i woda

problemy skórne

mastitis

choroby zakaźne

spory bakterii, grzyby, 

pleśnie, drożdże

Staphylococcus sp., 

E. coli, Salmonella sp.

Psychrofile, algi

jakość 

higiniczna 

mleka

Micrococcus sp, 

Corynebacterium sp.,

Pseudomonas sp.

Streptococcus sp.,

Enterococcus sp., E. coli, 

Clostrydium perfringens, 

Staphylococcus sp.

WYMIĘ

Źródła infekcji



Zdjęcia własne.

Schemat wnikania patogenów do wymienia.

kanał 

strzykowy

Mikroorganizmy

Środowisko

Zwierzę
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Zmiany w składzie mleka

OBNIŻENIE

poziom 
laktozy

lipoliza -

gorzki smak

poziom K+

poziom albumin, 
immunoglobulin 

i wodorowęglanów

poziom Na+ i Cl 
(lepsza przewodność 

elektryczna)

koncentracja 
białek:

poziom 
kazeiny

pH

PODWYŻSZENIE

Zmiany w konsystencji

Zdjęcia własne.



Jak pobrać próbkę mleka?

✓ Przygotować podpisaną niezmywalnym markerem 

sterylną probówkę z wąskim ujściem (np. 123LP – nr 

oborowy, ćwiartka).

✓ Zdoić kilka strug mleka ćwiartkowego.

✓ Zdezynfekować końcówkę strzyka.

✓ Otworzyć probówkę przy krowie, trzymać pod kątem i 

zdoić mleko.

✓ Uważać, by nie dotknąć ujścia probówki i korka np. do 

wymienia, ręką.

✓ Zamknąć probówkę jak najszybciej.
Jak pobrać próbkę mleka?

https://youtu.be/m1zK25Gx_40


Przedzdajanie i predipping

Przedzdajanie i predipping pianą.

https://youtu.be/FXTYygDbQPg
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Dlaczego zmiany są konieczne?

Sprzedaż antybiotyków 
dla zwierząt 

gospodarskich w krajach 
europejskich, wg danych 
EMA (mg/PCU) w 2020.

Inne*
Fluorochinolony
Pleuromutyliny
Aminoglikozydy
Polimyksyny
Linkozamidy
Makrolidy
Trimetoprim
Sulfonamidy
Penicyliny
Tetracykliny



Inne kraje? Kraj
Pogłowie 

bydła
Krowy 

mleczne

Sprzedaż
antybiotyków 
dla zwierząt 

gospodarskich
(tony)

PCU (tys. 
ton)

PCU/bydło
(tys. ton)

mg/PCU

UE 89 177 610 23 763 390 5507,40 61884,20 11,888 89,00

Francja 19 024 060 3 678 420 394,40 6,964.90 3,065 56,60

Niemcy 12 354 880 4 274 480 684,60 8,172.80 2,922 83,80

UK 9 816 270 1 834 610 214,40 7,115.20 1,768 30,10

Irlandia 7 222 120 1 398 060 102,90 2,189.80 1,304 47,00

Włochy 6 114 510 2 010 090 689,30 3,790.40 1,424 181,80

Hiszpania 6 090 590 905 850 1,244.5 8,067.50 935 154,30

Polska 5 951 330 2 183 470 853,20 4,541.70 1,583 187,90

Holandia 4 251 460 1 744 830 156,40 3,114.90 1,021 50,20

Belgia 2 503 140 531 010 180,40 1,745.30 484 103,40

Austria 1 932 660 562 430 43,70 942,30 422 46,30

Rumunia 1 849 280 1 137 890 173,70 3,003.70 886 57,80

Dania 1 568 290 571 640 88,70 2,384.70 380 37,20

Portugalia 1 566 640 277 610 177,90 1,012.00 212 175,80

Szwecja 1 488 900 330 830 8,70 786,00 295 11,10

Czechy 1 409 770 369 110 39,30 699,30 288 56,30

Porównanie populacji 
bydła w UE odniesieniu do 

wielkości sprzedaży 
antybiotyków dla zwierząt 

gospodarskich w 2020 r. 



Jak zapobiegać?

HIGIENICZNY 

dój (rękawiczki, 

jednorazowe 

ręczniki)

REGULARNY serwis i 

wymiana gumStosowanie 

ODPOWIEDNIEGO

dippingu

Zasuszanie pod 

osłoną 

antybiotyków wg 

ANTYBIOGRAMU

Szybka reakcja 

przy KAŻDYM

przypadku 

mastitis

BRAKOWANIE krów 

z chronicznym 

mastitis

REGULARNE

czyszczenie urządzeń i 

przewodów po doju

CZYSTA ściółka 

i maty

Zbalansowana 

DIETA, eliminowanie 

stresowych sytuacji

SELEKCJA krów 

o lepszej 

zdrowotności



Dobór chemii do potrzeb

✓Kwas glikolowy

✓Kwas mlekowy

✓Chlorheksydyna

✓Chlor

✓Jod

✓ i inne…

Praktyką powinna być regularna wymiana środków, średnio co 6 mies.

✓Nie ścieka

✓Równa warstwa

✓Intensywny kolor

✓Utrzymywanie na strzyku 

min 2h po doju

✓Nie zamarza zimą

Cechy dobrego dippingu:



Pośpiech nie pomaga

Niedokładny dipping poudojowy.



Alternatywne metody profilaktyki i leczenia

✓Nanotechnologia

✓Naturalne ekstrakty

✓Terapia fagowa

✓Bakteriocyny

✓Białka zwierzęce

Dynamicznie rozwija się rynek preparatów bezkarencyjnych.



Czy stosować preparaty bezkarencyjne?

✓Szybka reakcja – mniej stanów klinicznych

✓Mniej antybiotyków w stadzie

✓Stymulacja układu odpornościowego krowy

✓Brak karencji – przychód ze sprzedaży mleka

✓Niższe koszty weterynaryjne

✓Poprawa zdrowotności wymion u krów

Preparat GoldMast u jednego z hodowców.



Na co zwrócić uwagę?

➢Dezynfekcja strzyka, jednorazowe ręczniki

➢Czyste ręce, rękawiczki

➢Sterylne podanie

➢Sprawdzenie składu

➢Podawanie preparatu kilka dni (3-7)

➢Monitorowanie wymienia

ALE:

Aplikacja preparatu.

https://youtu.be/V9Xly7xoL9Y


Doświadczenia terenowe

Rozkład patogenów w pobranych próbkach mleka ćwiartkowego (%).

Liczba kolonii bakteryjnych zmniejszyła się o 36%!
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Doświadczenia w oborach

Posiewy mikrobiologiczne: A. S. aureus; B. Streptococus sp.; C. Enterobakteriaceae; D. Candida sp. w dniu 0 i 6 doświadczenia.

Dzień 0. Dzień 6.
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Wyniki

Liczba kolonii bakteryjnych zmniejszyła się o 36%!

Porównanie ilości bakterii w dniu 0 i 6 w doświadczeniu w preparatem GoldMast. 



Dziękujemy za Wasz czas ;)
Zespół Somatik

Pytania


