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Przykłady „późnych wzdęć” 
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Metody zapobiegania „ późnym wzdęciom”

skarmianie krów kiszonkami dobrej jakości 

lub w ogóle niestosowanie kiszonek

Liczba przetrwalników 

w 1 ml mleka serowarskiego

% serów z objawami 

fermentacji masłowej 

1 0

> 1 – 10 10

> 10 - 100 33

>100 50

w gospodarstwie
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kiszonki 
<102 - 107

krowa

kał krów 
<102 - 108

Mleko

< 101 - 102

obornik 
<102 - 107

Gleba 
<102 - 105

pasza zielona 
<102 - 104

rozprzestrzenienie
w środowisku

przygotowanie
kiszonki

skarmianie 
kiszonką

Obieg przetrwalników Clostridium

w środowisku pozyskiwania mleka [na ml lub g]
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Cel Działanie

Ograniczenie

zanieczyszczenia kiszonki 

przetrwalnikami kwasu 

masłowego 

• Koszenie zielonki na wysokości > 7 cm ponad glebę

• Dodatki do kiszonki

Sprzyjanie fermentacji 

mlekowej

• Podsuszanie zielonki do odpowiedniej zawartości wody w zależności od 

typu silosa

• Szybkie napełnianie i zamykanie silosa w celu ograniczenia przenikania 

powietrza (tlenu) do wnętrza

• Dodatek szczepionek bakterii mlekowych  

Zapewnienie stabilności 

atmosfery tlenowej

•Wszystkie wymienione wcześniej punkty w celu ograniczenia rozwoju 

bakterii masłowych

• Zapewnienie wysokiego stopnia wypełnienia silosa

• Nie przekraczanie 50% s.m./kg kiszonki

• Dodatki do kiszonki

• Opróżnianie silosa powinno być dostosowane  do typu silosa, wielkości 

stada i pory roku

Właściwa higiena doju •Właściwa higiena doju w  oddzielonych pomieszczeniach

• Zapewnienie doskonałego  stopnia umycia  strzyków przed dojem

Działania ograniczające liczebność 

przetrwalników Clostridium w kiszonkach
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Najczęściej stosowane metody zapobiegania  „późnym 

wzdęciom” w warunkach przemysłowych

w procesie 

produkcji

baktofugacja surowca

dodatek KNO3/NaNO3

(0,02%)

dodatek lizozymu, 

nizyny

stosowanie 

antagonistycznych 

szczepów bakterii 

mlekowych

KNO3/NaNO3 – pod wpływem oksydazy ksantynowej (enzym wytwarzany przez 

inne drobnoustroje zanieczyszczające mleko) NO3
- → NO2

-, które przeciwdziałają 

kiełkowaniu przetrwalników i rozwojowi form wegetatywnych

lizozym – niszczy komórki wegetatywne przez rozerwanie ściany komórkowej, ale 

nie działa na przetrwalniki

nizyna (bakteriocyna) 

baktofugacja surowca – fizyczne usuwanie 90-99% przetrwalników
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Azotany

We Francji, Nowej Zelandii, czy USA stosowanie saletry w produkcji serów 

podpuszczkowych jest zabronione.

Dodatek KNO3 / NaNO3 do mleka serowarskiego powoduje, że w serwatce 

znajdują się azotany (V) i (III), co może ograniczać jej dalsze stosowanie. 

Serwatka może być wykorzystana do produkcji niektórych napojów 

fermentowanych, odżywek dla dzieci, pasz dla zwierząt, do produkcji 

koncentratów białek serwatkowych (KBS), ale nie może wtedy zawierać 

pozostałości azotanów (V) i (III).

Sposoby dozowania saletry:

• do mleka serowarskiego,

• do gęstwy serowej [Pluta i wsp. 1985],

• do solanki [Stasiuk i Przybyłowski 2005].
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Liczebność przetrwalników 

w 1 litrze mleka

Dodatek saletry do mleka 

[g/100 litrów]

5 – 10 0

ok. 100 1,0

250 – 1000 2,5

1000 – 5000 5,0

5000 – 10 000 7,5

10 000 – 20 000 10,0

> 20 000 15,0

Zależność między liczebnością przetrwalników bakterii masłowych w mleku 

a skutecznie hamującym ich rozwój dodatkiem saletry dla 12 kg sera Gouda

Dla sera edamskiego (4 kg) wystarczy 5 g saletry/100 l mleka, nawet przy obecności 

20 000 przetrwalników bakterii masłowych w mleku.



Antoni Pluta 10

[Pluta 1990]
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[Pluta 1990]
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Wariant sera NPL przetrwalników  Clostridium w 1 g sera 

Dojrzewanie [tygodnie]

1 3 6 9

kontrolny 6,3 24,0 54,0 92,0

lizozym (0,015%) 2,3 4,3 4,3 4,3

baktofugacja 0,92 3,3 3,3 1,3

baktofugacja + lizozym (0,015%) 0,36 2,3 0,36 2,3

azotany (0,017%) 7,0 9,3 9,3 4,3

Wpływ wybranych metod na ograniczanie rozwoju 

Clostridium spp. w serach – badania własne
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Porównanie kosztów zastosowania wybranych metod 

hamowania „późnych wzdęć” serów

Metoda Szacunkowy koszt [PLN/100 tys. litrów mleka]

kontrolny - 2 000

lizozym (0,015%) 700

baktofugacja 1 300 (baktofugat jako odpad)

baktofugacja 300 (zawracanie baktofugatu)

azotany (0,02%) 200



Antoni Pluta 15

1. Zastosowanie różnych metod zapobiegania rozwojowi bakterii 

przetrwalnikujących beztlenowych nie wpływało na ogólną liczbę 

drobnoustrojów w serach w czasie dojrzewania.

2. Nie stwierdzono wyraźnych różnic  z wyjątkiem serów z mleka poddanego 

baktofugacji w zakresie i głębokości dojrzewania wyrażanych różnymi formami 

azotu w zależności od sposobu zapobiegania późnym wzdęciom.

3. Najtańszą metodą ograniczania rozwoju bakterii przetrwalnikujących z rodzaju 

Clostridium okazuje się zastosowanie dodatku do mleka serowarskiego 

azotanów, jednak rozwiązanie takie ma pewne wady, wśród których zasadniczą 

jest przechodzenie azotanów do serwatki a następnie do proszku 

serwatkowego.

Podsumowanie z badań własnych
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Zastosowanie mikrofal do sterylizacji 
baktofugatu lub śmietanki

Sterylizator tradycyjny Sterylizator mikrofalowy

� niejednorodna dystrybucja energii

� problem  przegrzania i przypalania 

produktu 

na ścianach wymiennika

� długi czas do osiągnięcia gotowości 

produkcyjnej

� duża powierzchnia

� konieczna wytwornica pary

� natychmiastowe ogrzanie, 

a następnie chłodzenie 

produktu w całej objętości.

� brak  gradientu temp. oraz 

przegrzewania produktu.

� łatwe czyszczenie komory 

ze względu na hydrofobowe 

właściwości teflonu.

� gotowy do pracy w 3 min.

� kompaktowe rozmiary

� do produktów o dużej 

lepkości
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