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Програма контролю сирого молока. 

Досвід європейських країн (Литва, Польща)
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Склад сирого молока та система контролю якості в Литві
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ПЗМ

Виробники молока

Оператори з контролю надоїв та 
відбору зразків

Контроль продуктивності 
худоби в районах

Молокопереробні 
підприємства 

Мета: 
Контроль продуктивності худоби

Мета: 
Оплата (комерційна)

Лабораторія 
дослідження 

молока

Литва

▪ 11 фургонів
▪ 290 місць
▪ 2900 км/ добу 

▪ 250 співробітників
▪ 24/7

▪ 14 000 ферм
▪ 238 000 корів



Литва



Реєстрація тари та ідентифікація зразків молока в комп'ютерній базі даних



ЗБЗ

КСК

Інгібітори

Точка замерзання

Жир

Білок

Лактоза

Сечовина

Казеїн

Сухі речовини

Поживна цінність

Тільність

Мастит

Визначення чутливості до антибіотиків
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Центральна незалежна лабораторія досліджень молока 

Pieno Tyrimai

Референтні та
сучасні
автоматичні
методи
досліджень

Засновник - Мінагрополітики



ПОКАЗНИК ЧАСТОТА МЕЖА ШТРАФ,

% від ціни

Оплата за тест

ЗБЗ 2 рази/місяць Середнє геометричне

100 000

КУО/мл

15

підприємство

КСК 3 рази/місяць Середнє геометричне   

400 000/мл

10-30 фермер та 

держава

інгібітори 3 рази/місяць не допускаються відхилено

10-40

держава

точка замерзання 2 рази на рік 0,515 10 фіз-хімія 
(білок-жир) -

фермер
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Схема перевірки сирого молока

Литва



Виробники

Облік

продуктивності     
(за бажанням власника)

Зразки для 

контролю якості та 

оплати

Зразки від пямих

продажів

Ветеринарна служба

10 приватних 

лабораторій по 

дослідженню 

молока

Польща

уповноваження

Національна референс-

лабораторія по молоку 

(The National Veterinary

Research Institute in

Puławy)

РТ, затверджує 

методи
референс-

лабораторія у місті

Парзнєв

Молокопереробні підприємства

ПЗМ

зразки          (відбір)

водії

персонал          

зразки (відбір -

ліцензованими 

ветеринарами )

РТ

результати ! невідповідні

кожну партію молока на інгібітори ! невідповідні



ПОКАЗНИК ЧАСТОТА Оплата за тест

ЗБЗ 2 рази/місяць

фермер
КСК 2 рази/місяць

інгібітори кожна партія (переробник)

точка замерзання 2 р/місяць
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Схема перевірки сирого молока

Литва
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• Референтні
та сучасні
автоматичні
методи
досліджень

ЗБЗ

КСК

фіз-хімія сирого молока

збудники маститів

визначення чутливості 
до антибіотиків

контроль води

тест на тільність



Дякуємо за увагу!
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