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JUSTIFICAREA TEMEI DE CERCETARE 

 

Laptele este unul din alimentele de bază în nutriŃia noastră deoarece conŃine toate 

substanŃele hrănitoare necesare creşterii, dezvoltării şi funcŃionării normale a 

organismului. Procesarea laptelui în produse lactate acide conferă laptelui câteva 

proprietăŃi noi, de mare însemnătate şi anume: creşterea valorii alimentare, biologice, 

înzestrarea lor cu proprietăŃi dietetice şi terapeutice. Sub aspect tehnologic, produsele 

lactate dietetice (iaurt, chefir, lapte bătut), comportă o serie de faze comune tuturor 

sortimentelor, dar şi unele faze distincte care imprimă anumite proprietăŃi organoleptice, 

fizico-chimice ce le individualizează ca produs. 

În cadrul studiilor efectuate, s-a urmărit investigarea, aprofundarea şi completarea 

datelor din literatura de specialitate cu observaŃii proprii. Prima parte cuprinde un studiu 

bibliografic, cu date asupra subiectului cercetat, iar în a doua parte sunt descrise 

cercetările proprii. Lucrarea aduce la zi informaŃii referitoare la stadiul actual al 

cunoaşterii în domeniul cerinŃelor calitative şi igienice ale laptelui materie primă destinat 

industrializării în unităŃi de procesare din judeŃul Cluj. Partea a doua a lucrării, contribuŃii 

personale este structurată în 4 capitole în care sunt prezentate date ale cercetărilor privind 

unele aspecte calitative şi igienice ale laptelui materie primă. 

Calitatea şi starea igienică a laptelui depind de o serie de factori legaŃi de starea de 

sănătate a animalelor, condiŃiile igienice de muls, condiŃiile igienice de transport, 

manipulare, păstrare. Sub raport calitativ laptele trebuie să corespundă în primul rând 

calităŃilor nutritive având în vedere că el intră în consumul zilnic al copiilor, bolnavilor, 

vârstnicilor şi chiar a adulŃilor. Din punct de vedere igienic, laptele trebuie să fie liber de 

orice noxă fizică, chimică, biochimică şi microbiologică. 

Lucrarea „Cercetări privind calitatea laptelui materie primă destinat 

industrializării în unităŃi de procesare din judeŃul Cluj”  este concepută ca un tot unitar, 

sistematizată pe 8 capitole bine conturate şi bibliografia. 

În prima parte (I), această teză cuprinde un studiu de literatură privind compoziŃia 

laptelui, proprietăŃile fizico-chimice şi tehnologice, aspecte legate de microflora laptelui 

crud şi factorii care influenŃează calitatea igienică a laptelui materie primă, precum şi 

modelarea ca metodă de control a microflorei laptelui crud. În partea a doua (II) sunt 



 

prezentate cercetările proprii cu design-ul experimental, metodele de lucru, rezultate şi 

discuŃii (structurate pe obiectivele principale, fiecare având obiective specifice şi 

activităŃi în vederea îndeplinirii scopului tezei), concluzii şi recomandări. 

Termenul de valabilitate şi implicit durata de viaŃă a produselor lactate depinde în 

general de concentraŃia bacililor sporulaŃi, şi în special de concentraŃia lui Bacillus cereus 

în laptele crud. În funcŃie de translaŃia căilor de contaminare în lanŃul operaŃional au fost 

dezvoltate două modele de simulare pentru identificarea cantitativă a factorilor cu impact 

crescut asupra concentraŃiei bacililor sporulaŃi în tancul de răcire a laptelui din ferme 

(TLF). Pe lângă aceasta, modelele au fost folosite pentru a determina reducerea 

concentraŃiei acestor spori prin măsuri implementate la nivel de exploataŃie. Elaborarea 

unui model predictiv al concentraŃiei bacililor sporulaŃi în condiŃiile în care solul este 

singura sursă de contaminare selectează calea de contaminare cea mai relevantă ca fiind 

păşunatul şi stabulaŃia animalelor în grajd/staul. 

În situaŃia contaminării mameloanelor cu pământ s-a estimat că 33% din TLF 

conŃin bacili sporulaŃi de Bacillus cereus peste Limita Maximă Admisă (LMA) de 3 log10 

spori/l. În cazul în care nutreŃurile reprezintă sursa principală de contaminare, doar 2% 

din TLF sunt contaminate. Pe baza concentraŃiilor previzibile de bacili sporulaŃi, a fost 

calculată concentraŃia medie de Bacillus cereus în TLF –ca fiind în laptele crud depozitat 

la procesator în timpul perioadei de păşunat de 3.4 log10 spori/l de lapte iar pe parcursul 

perioadei de stabulaŃie a animalelor în staul de 2.2 log10 spori/l. S-a estimat că, în 

perioada de păşunat poate fi atinsă o reducere de 99%, în cazul în care toate exploataŃiile 

fermiere minimizează contaminarea mameloanelor cu solul şi optimizează procedurile de 

igienizare a mameloanelor. În timpul adăpostirii şi acomodării animalelor în staul, este 

posibilă o reducere a concentraŃiei cu 60% prin menŃinerea concentraŃiei de bacili 

sporulaŃi din furajele pentru animale sub 3 log10 spori/g şi un pH de însilozare raportat la 

nutreŃ sub 5. Punerea în aplicare a acestor măsuri la nivel de fermă asigură o concentraŃie 

a bacililor sporulaŃi de B. cereus din laptele crud ce rareori depăşeşte LMA. 

Creşterea concentraŃiei de B. cereus adesea limitează termenul de valabilitate al 

produselor lactate pasteurizate păstrate la temperaturi de refrigerare. Produsele lactate 

infectate cu B. cereus prezintă defecte senzoriale cum sunt modificările de aromă, 

coagulare dulce, neacidă şi gust amar al smântânii (OVERCAST şi ATMARAM, 1971; 



 

STONE şi ROWLANDS, 1952). IncidenŃa lui B. cereus în produsele lactate provine, cel 

puŃin parŃial, din contaminarea de la nivelul fermei. Datorită proprietăŃilor bacililor de B. 

cereus, aceştia nu sunt capabili sa supravieŃuiască proceselor de pasteurizare. Totuşi, 

poate să apară recontaminarea în timpul prelucrării laptelui datorată unei implementări 

improprii a procedurilor de igienizare a echipamentului de pasteurizare (LIN şi col., 1998, 

SVENSSON şi col., 2000; Te GIFFEL şi col., 1996). Pentru a preveni alterarea 

produselor lactate pasteurizate, B. cereus ar trebui să fie controlat şi monitorizat prin 

sisteme de management al calităŃii aplicate lanŃului alimentar – aceasta se poate realiza 

prin introducerea unei noi proceduri în Sistemul de Management al CalităŃii Produselor 

Alimentare şi anume modelarea şi monitorizarea contaminării microbiene prin stabilirea 

unui algoritm predictiv pentru evoluŃia unor parametrii în timp, precum şi contaminarea. 

Este importantă reducerea concentraŃiei de spori B. cereus în lapte, prin măsuri 

implementate corect la nivel de fermă sau prin bacto-centrifugare (HSC – High Speed 

Centrifugation) şi pentru a preveni recontaminarea şi creşterea bacteriilor în timpul 

procesării. Legat de aceste aspecte există puŃine studii referitoare la măsurile necesare 

pentru reducerea la un nivel semnificativ în ferme precum şi asupra efectului 

potenŃialelor măsuri de control a contaminării TLF. ConcentraŃia bacililor sporulaŃi de B. 

cereus în laptele crud reprezintă media ponderată a concentraŃiilor de B. cereus din 

diferite şarje livrate din TLF. Cea mai mare concentraŃie se întâlneşte la sfârşitul verii şi 

începutul toamnei (SLAGHUIS şi col., 1997; Te GIFFEL şi col., 1995). În funcŃie de 

termenul de valabilitate necesar pentru o perisabilitate redusă a produselor lactate 

pasteurizate s-a stabilit o limită maximă admisă (LMA) a bacililor sporulaŃi de 3 log10 

spori/l (WALSTRA şi col., 2005). 

Tancul de răcire a laptelui din ferme (TLF) este contaminat cu spori de B. cereus 

prin intermediul murdăriei externe mameloanelor vacilor şi prin intermediul 

echipamentelor de muls impropriu igienizate (GRIFFITHS şi PHILLIPS, 1990, SARAN, 

1995). O creştere suplimentară a concentraŃiei ar putea avea loc ca urmare a creşterii şi 

sporulării lui B. cereus pe durata depozitării laptelui în TLF. Contaminarea datorată 

murdăriei exterioare mameloanelor se întâlneşte în situaŃia în care mameloanele sunt 

contaminate cu noroi. În timpul păşunatului murdăria de la nivelul mameloane este 

reprezentată în special de pământ. Pe durata adăpostirii animalelor în staul, sursa 



 

principală de murdărie o constituie materiile fecale şi materialul folosit la aşternut 

(CHRISTIANSSON şi col., 1999). Murdăria de pe suprafaŃa exterioară a mameloanelor 

este spălată în timpul mulsului. Ca urmare bacilii sporulaŃi spălaŃi vor contamina laptele. 

ConcentraŃia de bacili sporulaŃi de B. cereus ce vor contamina laptele depinde de gradul 

de murdărie limpezită de pe mameloane şi concentraŃia iniŃială a bacililor în murdăria de 

la nivelul mameloanelor. Diferite măsuri pot reduce concentraŃia de B. cereus în TLF, 

variind de la cele legate de calitatea (microbiană) crescută a nutreŃurilor până la măsuri 

legate de spălarea şi igienizarea adecvată a mameloanelor înaintea mulsului. Pentru 

managementul eficient al fermei este importantă identificarea celor mai eficiente măsuri 

pentru reducerea concentraŃiei de B. cereus în TLF. În funcŃie de calea de contaminare, 

VISSERS şi col. (2003) au stabilit un model de simulare pentru a identifica o strategie 

pentru controlul concentraŃiei bacteriilor butirice sporulate în TLF. Modelul conŃine 

variabile interpretabile şi măsurabile şi reprezintă efectele variabilelor incontrolabile. O 

strategie de control a fost elaborată utilizând modelul de simulare Monte-Carlo. 

Rezultate parŃiale din partea experimentală au fost publicate în articolele ştiinŃifice 

care sunt listate în bibliografie. 
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CONTRIBUłII PERSONALE 

Scopul tezei constă în aplicarea unor abordări moderne de analiză matematică şi 

modelare alături de abordări clasice legate de metodologii validate în decursul timpului 

privind calitatea laptelui materie primă în vederea elaborării unor metodologii aplicabile 

în cadrul sistemelor de management al calităŃii în fermele producătoare de lapte destinat 

procesării. 

Cercetările tezei au fost structurate în cadrul a trei obiective principale: 

Obiectiv 1: Cercetări privind influenŃa unor factori de igienă asupra calităŃii 

laptelui crud 

Obiectiv 2: Cercetări privind calitatea laptelui materie primă obŃinut în judeŃul 

Cluj, destinat procesării industriale 

Obiectiv 3: Cercetări privind stabilirea unui model matematic pentru concentraŃia 

Bacillus cereus în tancurile de răcire a laptelui – modelare şi monitorizare 

Cercetările au fost realizate în gospodării şi ferme mici din judeŃul Cluj 

(Obiectivul 1), în ferme de pe rute destinate unităŃilor de procesare a laptelui din judeŃul 

Cluj (Obiectivul 2), precum şi în cadrul bursei Erasmus (mai – septembrie 2004) la 



 

Universitatea Wageningen (parŃial Obiectivul 3) si cu studiu experimental aplicat în 

ferme din judeŃul Cluj, ianuarie-decembrie 2006. 

În cercetările efectuate în cadrul acestei teze s-a urmărit evaluarea corelării 

parametrilor de calitate igienică a laptelui crud prin determinarea factorilor care depind 

de microclimatul din adăpost, de igiena recipientelor destinate mulsului, de igiena glandei 

mamare precum şi de acŃiunea decontaminantă a unor substanŃe dezinfectante. De 

asemenea cercetările întreprinse au urmărit să cuantifice eficacitatea măsurilor de control 

ale contaminării tancurilor de lapte din ferme (TLF) cu spori de B. cereus prin aplicarea 

unui model de simulare (modelare). Rezultatele ar trebui să conducă la stabilirea unei 

strategii de control. În primul rând au fost stabilite modelele predictibile pentru a estima 

nivelul concentraŃiei de B. cereus în TLF. 

În cadrul obiectivului 1 Cercetări privind influenŃa unor factori de igienă asupra 

calităŃii laptelui crud, destinat procesării industriale au fost propuse următoarele obiective 

specifice: 

• încărcătura microbiană a atmosferei din adăpost; 

• igiena recipientelor destinate mulsului şi transportului laptelui până la centrul 

de colectare; 

• igiena glandei mamare; 

• influenŃa efectului decontaminant al unor substanŃe dezinfectante asupra 

calităŃii laptelui materie primă 

În studiul de faŃă s-a urmărit calitatea igienica (microbiologică – NTG, stafilococi 

coagulazo-pozitivi, bacterii coliforme) în diferite condiŃii experimentale determinându-se 

la nivelul microaeroflorei, recipientelor de muls şi transport, glandei mamare precum şi 

efectul decontaminat al diferitelor substanŃe de igienizare asupra calităŃii laptelui. Studiile 

au fost efectuate comparativ atât in gospodarii individuale cât şi în ferme, în cursul anului 

2005, cu variaŃie sezonieră. 

În cadrul obiectivului 2 Cercetări privind calitatea laptelui materie primă obŃinut în 

judeŃul Cluj au fost propuse următoarele obiective specifice: 

• determinarea parametrilor fizico-chimici: conŃinutul în grăsime, proteină, 

substanŃă uscată negrasă (S.U.N.), punct de îngheŃ (apa adăugată) şi compararea cu 

limitele maxime/minime admise de SR 2418:2008; 



 

• determinarea numărului de celule somatice (NCS) şi numărul total de germeni 

(NTG) şi compararea lor cu limitele maxime admise prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

853/2004, respectiv Regulamentul 1441/2006. 

În studiul de faŃă s-a urmărit calitatea laptelui crud provenit de la 13 ferme din 

judeŃul Cluj prin urmărirea unor parametrii fizico-chimici şi microbiologici prevăzuŃi în 

cerinŃele de calitate pentru laptele crud. În urma investigaŃiilor, laptele crud a putut fi 

declarat ca fiind conform (C)/neconform (NC) pentru procesare. 

În cadrul obiectivului 3 Cercetări privind stabilirea unui model matematic pentru 

concentraŃia Bacillus cereus în tancurile de răcire a laptelui – modelare şi monitorizare au 

fost propuse următoarele obiective specifice: 

• modelarea contaminării tancurilor de răcire cu Bacillus cereus; 

• monitorizarea în ferme a contaminării cu Bacillus cereus a tancului de răcire 

a laptelui. 

Rezultatele obŃinute prin simulare au fost validate prin aplicarea unui studiu în 

câmpul de cercetare pe durata a 12 luni (ianuarie – decembrie 2006) în 20 ferme din 

judeŃul Cluj. S-au realizat măsurători în anumite puncte critice ale căii de contaminare 

(însilozare, transmiterea murdăriei în timpul mulsului). 

În cadrul cercetărilor întreprinse în acest obiectiv s-a urmărit controlul 

contaminării TLF cu spori de B. cereus. În cadrul modelării contaminării TLF cu B. 

cereus se urmăreşte dezvoltarea unui model matematic şi simulare prin aplicarea lui. 

Strategia de control stabilită este validată şi optimizată cu ajutorul datelor din câmpul 

experimental (monitorizarea în ferme a contaminării cu spori a TLF). 



 

 

Figura 5.1. Schema cercetărilor structurate pe obiective generale, obiective specifice şi activităŃi 

Activit ăŃi 

Obiective specifice 

Obiective generale 

Ob1. CERCETARI PRIVIND 
INFLUENTA UNOR FACTORI DE 
IGIENA ASUPRA CALITATII 
LAPTELUI  

Ob2. CERCETARI PRIVIND 
CALITATEA LAPTELUI MATERIE 
PRIMA OBTINUT IN JUDETUL 
CLUJ, DESTINAT PROCESARII 
INDUSTRIALE  

Ob3. CERCETARI PRIVIND 
STABILIREA UNUI MODEL 
MATEMATIC PENTRU 
CONCENTRATIA BACILLUS 
CEREUS IN TLF – MODELARE SI 
MONITORIZARE 

ObS1.1 ÎNCĂRCĂTURA MICROBIANĂ A 
ATMOSFEREI DIN ADĂPOST 
 

ObS1.3 INFLUENłA EFECTULUI DECONTAMINANT 
AL UNOR SUBSTANłE DEZINFECTANTE ASUPRA 
CALITĂłII IGIENICE A LAPTELUI 

 
ObS2.1 DETERMINAREA COMPOZIłIEI 
CHIMICE ŞI A ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE 
DIN LAPTE 
 

ObS3.1 MODELAREA CONCENTRATIEI 
SPORILOR DE BACILLUS CEREUS 
 

ObS3.2 MONITORIZAREA CONCENTRATIEI 
SPORILOR DE B. CEREUS IN TLF 

Metoda sedimentării Koch 

Examenul bacteriologic calitativ  

Determinarea unor parametrilor fizico-
chimici 

 Determinarea numărului de celule somatice 
(NCS) şi numărul total de germeni (NTG) 

 
Stabilirea modelului matematic 

Simulare folosind modelul elaborat (modelare) 

 

Recoltarea probelor 

 Analiza microbiologică 

Analiza statistică 

 

ObS1.2 IGIENA RECIPIENTELOR DESTINATE 
MULSULUI SI IGIENA UGERULUI 

 



 

MATERIALE ŞI METODE 

METODELE UTILIZATE ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR SUNT: 

6.1. DETERMINAREA AEROMICROFLOREI DIN ADĂPOSTURI 

6.1.1. Metoda sedimentării Koch 

6.1.2. Examenul bacteriologic calitativ 

6.2. DETERMINAREA MICROFLOREI DE PE GĂLEłI, BIDOANE, TANCURI DE 

RĂCIRE A LAPTELUI ŞI MAMELOANE  

6.3. DETERMINAREA COMPOZIłIEI CHIMICE ŞI A ÎNCĂRCĂTURII 

MICROBIENE DIN LAPTE 

6.4. MODELAREA CONCENTRAłIEI SPORILOR DE BACILLUS CEREUS 

6.4.1. Stabilirea şi elaborarea modelului matematic 

6.4.2. Simulare folosind modelul elaborat (modelare) 

6.5. MONITORIZAREA CONTAMINĂRII TANCURILOR DE RĂCIRE A 

LAPTELUI DIN FERME CU SPORI DE BACILLUS CEREUS 

6.5.1. Recoltarea probelor 

6.5.2. Analiza microbiologică 

6.5.3. Analiza statistică 

 

REZULTATE ŞI DISCUłII 

O.G. 1: Cercetări privind influen Ńa unor factori de igienă asupra calităŃii laptelui 

crud 

În studiul de faŃă s-a urmărit măsura în care calitatea igienică a laptelui crud este 

influenŃată de factorii care depind microclimatul din adăpost, de igiena recipientelor 

destinate mulsului, de igiena glandei mamare precum şi de acŃiunea decontaminantă a 

unor substanŃe dezinfectante. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general (O.G.) au fost propuse următoarele 

obiective specifice (O.S.): 

• încărcătura microbiană a atmosferei din adăpost; 

• igiena recipientelor destinate mulsului şi transportului laptelui până la centrul 

de colectare; 

• igiena glandei mamare; 



 

• influenŃa efectului decontaminant al unor substanŃe dezinfectante asupra 

calităŃii laptelui materie primă. 

O.S. 1.1. Încărcătura microbiană a atmosferei din adăpost 

Design experimental 

A fost monitorizat numărul total de germeni mezofili aerobi (NTGMA), 

stafilococii şi bacteriile coliforme. Probele au fost recoltate dintr-o exploataŃie de tip 

gospodăresc, dimineaŃa şi seara, pe parcursul a 4 luni din an (fiecare lună aparŃinând unui 

anotimp) prin metoda sedimentării (Koch). Plăcile cu medii de cultură au fost expuse 

timp de 10 minute, în incinta adăpostului, în apropierea trenului posterior al animalului, 

aproximativ la înălŃimea ugerului (35-45 cm). 

Recoltarea probelor s-a efectuat pe medii de cultură selective: pentru numărul total 

de germeni mezofili aerobi (NTGMA) – geloză nutritivă; pentru stafilococi – mediul 

Baird-Parker; pentru bacterii coliforme – mediul Istrati-Meitert. După recoltare s-a 

procedat la incubarea plăcilor la 37ºC timp de 48 de ore. Exprimarea numărului de 

germeni s-a făcut la 1 m3 de aer. 
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Figura 7.1. NTGMA dimineaŃa şi seara 
 

În timpul programului de dimineaŃă s-au înregistrat valori mai ridicate în toate 

etapele determinării (Figura 7.1). Cea mai ridicată încărcătura microbiană s-a înregistrat 

în cazul administrării şi consumului de furaje fibroase (B) iar cea mai mică, la 25-30 

minute după evacuarea dejecŃiilor şi aerisire (A). Limita maximă admisă pentru NTGMA 

a microflorei din adăposturi este de 250.000 unităŃi formatoare de colonii/m3 (DECUN, 



 

1997). Această valoare a fost depăşită în aproape toate cazurile, cu excepŃia cazului A (la 

25-30 minute după evacuarea dejecŃiilor şi aerisire), seara. 
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Figura 7.2. NTGMA în cele 4 luni 
 

Cea mai ridicată încărcătura microbiană s-a înregistrat în luna aprilie pentru 3 din 

cele 4 operaŃii tehnologice luate în studiu, iar cea mai scăzută în luna iulie. O excepŃie o 

constituie cazul A (la 25-30 minute după evacuarea dejecŃiilor şi aerisire), în care cea mai 

mare încărcătură microbiană s-a observat în luna ianuarie iar cea mai mică în luna 

octombrie. Limita maximă admisă pentru NTGMA a microflorei din adăposturi a fost 

depăşită în aproape toate cazurile, cu excepŃia cazului A, în lunile iulie şi octombrie. 

O.S. 1.2. Igiena recipientelor destinate mulsului 

În acest subcapitol s-a urmărit eficienŃa igienizării recipientelor destinate mulsului, 

transportului, colectării şi depozitării laptelui atât în sistem gospodăresc cât şi în 

exploataŃii de tip semiintensiv. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific au fost urmărite următoarele 

activităŃi (A): 

• încărcătura microbiană a găleŃilor de muls după igienizare în 3 gospodării (G1, 

G2 şi G3); 

• încărcătura microbiană a bidoanelor transportoare după igienizare în 3 

gospodării (G1, G2 şi G3); 

• încărcătura microbiană a bidoanelor de muls după igienizare în 4 ferme (F1, 

F2, F3 şi F4); 



 

• încărcătura microbiană a bazinului de stocare şi răcire a laptelui crud după 

igienizare în 4 ferme (F1, F2, F3 şi F4). 

Design experimental 

Pentru testarea eficienŃei igienizării (spălare cu apă caldă şi detergent) în sistem 

gospodăresc, a fost monitorizat numărul total de germeni mezofili aerobi (NTGMA), 

stafilococii şi bacteriile coliforme de pe suprafaŃa interioară a găleŃilor de muls, după 

igienizarea acestora, din 3 gospodării. Din fiecare gospodărie au fost recoltate câte 10 

probe de sanitaŃie. 

Cea mai ridicată încărcătură microbiană a găleŃilor a fost înregistrată la gospodăria 

G2, urmată de gospodăriile G1 şi G3. Diversitatea rezultatelor obŃinute denotă 

variabilitatea individuală în conştiinciozitatea aplicării măsurilor de igienizare şi a 

substanŃelor utilizate în acest proces. Datorită încărcăturii microbiene ridicate este 

necesară folosirea unor substanŃe decontaminante mai complexe. 
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Figura 7.12. NTGMA în tancurile de răcire şi stocare a laptelui 
 

Conform OMS 976 din 1998 limita maximă admisă pentru numărul total de 

germeni este de 1/cm2. în cazul în care bacteriile coliforme sunt absente, se admit 20/cm2. 

În bazine, tancuri şi aparate, bacteriile coliforme trebuie să fie absente/10 cm2. 

Atât în cazul NTGMA cât şi în cazul bacteriilor coliforme aceste limite au fost cu 

mult depăşite. 

În cazul stafilococilor nu este prevăzută o limită maximă admisă. 



 

În cazul fermei în care s-a aplicat o substanŃa decontaminantă, parametrii 

microbiologici s-au situat cel mai aproape de limita maximă admisă. 

Igienizarea tancurilor de stocare şi răcire constă în clătire cu apă rece, spălare cu 

apă caldă şi detergenŃi şi limpezire cu apă rece în fermele F1, F2 şi F3, iar in ferma F4 

sunt folosite şi substanŃe decontaminante. Diversitatea rezultatelor obŃinute în cazul 

fermelor F1, F2 şi F3 denotă variabilitatea individuală în conştiinciozitatea aplicării 

substanŃelor utilizate în procesul de igienizare. Cea mai redusă încărcătură microbiană s-a 

înregistrat în cazul fermei F4, la care, în procesul de igienizare a fost folosită şi substanŃe 

decontaminante. 

O.S. 1.3. Igiena glandei mamare 

Igiena ugerului şi igiena animalului este foarte importantă, mai ales în exploataŃiile 

de tip gospodăresc, unde se practică mulsul manual, în vase deschise, astfel încât 

posibilitatea contaminării laptelui ca urmare a contactului direct cu tegumentele este 

foarte ridicată. În acest studiu s-a urmărit efectul igienizării ugerului animalelor crescute 

în sistem gospodăresc şi exploataŃii semiintensive asupra încărcăturii microbiene a 

mameloanelor. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific au fost urmărite următoarele 

activităŃi (A): 

• încărcătura microbiană de pe suprafaŃa mameloanelor animalelor crescute în 

sistem gospodăresc atât în perioada de stabulaŃie cât şi de păşunat; 

• încărcătura microbiană de pe suprafaŃa mameloanelor animalelor crescute în 

sistem gospodăresc, înainte şi după igienizare; 

• încărcătura microbiană de pe suprafaŃa mameloanelor animalelor crescute în 

exploataŃii semiintensive (ferme), înainte şi după igienizare, atât în perioada de stabulaŃie 

cât şi de păşunat. 

Design experimental 

Pentru a urmări eficienŃa igienizării ugerului în sistem gospodăresc, s-au luat în 

studiu 5 vaci de lapte aparŃinând celor 3 gospodării şi s-a urmărit încărcătura microbiană 

(NTGMA, stafilococii şi bacteriile coliforme) recoltând tampoane de sanitaŃie de pe 

suprafaŃa mameloanelor animalelor înainte şi după igienizare, in număr de cinci repetiŃii. 

De asemenea s-a mai urmărit NTGMA în perioada de stabulaŃie şi de păşunat în cele 3 



 

gospodării (G1, G2 şi G3). În cele 3 gospodării s-a realizat o igienizare diferită a glandei 

mamare, după cum urmează: 

• S - spălare cu apă curată; 

• S+Sp+L - spălare cu apă curată, săpunire, limpezire; 

• S+Sp+L+D - spălare cu apă curată, săpunire, limpezire, decontaminare cu 

Premacid (1.5%); 

• Dc - protecŃie cu Diemacid color între cele două mulsori. 
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Figura 7.15. NTGMA înainte şi după procedeele de igienizare 
 

Coroborarea a cât mai multor procedee de igienizare şi aplicarea acestora asupra a 

cât mai multor operaŃiuni tehnologice, a crescut eficienŃa acestora comparativ cu efectul 

lor separat. 

ObŃinerea unei încărcături microbiene cât mai reduse la suprafaŃa mameloanelor, 

depinde în mare parte şi de încărcătura microbiană iniŃială. 

Concluzii parŃiale 

Aeromicroflora adăpostului a înregistrat valorile cele mai ridicate în toate 

operaŃiile tehnologice, dimineaŃa. Cea mai ridicată încărcătura microbiană s-a înregistrat 

în cazul administrării şi consumului de furaje fibroase (B), urmată de încărcătura 

microbiană a atmosferei din adăpost, în timpul administrării şi consumului de furaje 

concentrate (C), de încărcătura microbiană a atmosferei din adăpost, în timpul mulsului 

(D) iar cea mai mică de încărcătura microbiană la 25-30 minute după evacuarea 

dejecŃiilor şi aerisire (A). 



 

Recipientele folosite la obŃinerea, stocarea şi transportul laptelui sunt fiecare în 

parte, sursă suplimentară de contaminare microbiană a laptelui. Cea mai ridicată 

încărcătură microbiană atât în cazul găleŃilor cât şi în cazul bidoanelor de transport a fost 

înregistrată la gospodăria G2, urmată de gospodăriile G1 şi G3. Diversitatea rezultatelor 

obŃinute denotă variabilitatea individuală în conştiinciozitatea aplicării măsurilor de 

igienizare şi a substanŃelor utilizate în acest proces. În urma procedeelor de igienizare a 

bidoanelor de muls în ferme, încărcătura microbiană a scăzut în ordinea: F1 (clătire cu 

apă la temperatura la care este furnizată de reŃeaua de distribuŃie, fără să se folosească 

detergenŃi sau substanŃe decontaminante)> F2 (spălare cu apă caldă şi detergenŃi urmată 

de clătire) > F3 (spălarea cu apă caldă şi detergenŃi urmată de clătire) > F4 (spălarea cu 

apă caldă şi detergenŃi urmată de clătire şi folosirea unei substanŃe decontaminante). 

Diversitatea rezultatelor obŃinute între F2 şi F3 denotă variabilitatea individuală în 

procesele de igienizare. În urma procedeelor de igienizare a bazinelor de stocare şi răcire, 

încărcătura microbiană a scăzut în ordinea: F1 > F2 >F3 > F4. Igienizarea constă în 

clătire cu apă rece, spălare cu apă caldă şi detergenŃi urmată de limpezire cu apă rece în 

fermele F1, F2 şi F3, iar în ferma F4 sunt folosite şi substanŃe decontaminante. 

Diversitatea rezultatelor obŃinute între F1, F2 şi F3 denotă variabilitatea individuală în 

procesele de igienizare. 

Atât în sistem gospodăresc, cât şi în exploataŃiile de tip semiintensiv, încărcătura 

microbiană de pe mameloane a fost mai mare în stabulaŃie decât pe păşunat, fiind 

probabil influenŃată şi de microflora din adăposturi. Coroborarea a cât mai multor 

procedee de igienizare a ugerului, a crescut eficienŃa acestora în ceea ce priveşte 

reducerea încărcăturii microbiene comparativ cu efectul lor separat în ordinea: FS > L > 

S+Sp+L > S+Sp+L+D. În urma procedeelor de igienizare a ugerului în ferme, aceasta a 

scăzut în ordinea: F1 (spălare uger cu apă curată, schimbată la 2-3 animale) >F2 (spălare 

uger cu apă curată, schimbată la fiecare animal) >F3 (spălare uger cu apă curată, 

schimbată la fiecare animal precum şi folosirea unei substanŃe protectoare la nivelul 

mameloanelor între cele 2 mulsori) >F4 (folosirea unei substanŃe decontaminante înainte 

şi după spălarea ugerului). 

EvoluŃia încărcăturii microbiene din laptele obŃinut în gospodării şi fermă, 

înregistrează un trend descendent odată cu fiecare măsură de corecŃie aplicată în 



 

tehnologia de exploatare a vacilor de lapte în ordinea: Lci > Ia+R > Im+Iu > Ic+T+I+Pm. 

Rezultate bune în ameliorarea calităŃilor igienice ale laptelui crud materie primă, se obŃin 

numai dacă se acŃionează simultan asupra tuturor operaŃiilor tehnologice. 

 

O.G. 2: Cercetări privind calitatea laptelui materie prim ă obŃinut în judeŃul Cluj, 

destinat procesării industriale 

În studiul de faŃă s-a urmărit calitatea laptelui crud provenit de la 13 ferme din 

judeŃul Cluj prin urmărirea unor parametrii fizico-chimici şi microbiologici prevăzuŃi în 

cerinŃele de calitate pentru laptele crud. În urma investigaŃiilor, laptele crud a putut fi 

declarat ca fiind conform/neconform pentru procesare. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv general (O.G.) au fost propuse următoarele 

obiective specifice (O.S.): 

• determinarea parametrilor fizico-chimici: conŃinutul în grăsime, proteină, 

substanŃă uscată negrasă (S.U.N.), punct de îngheŃ (apa adăugată) şi compararea cu 

limitele maxime/minime admise de SR 2418:2008; 

• determinarea numărului de celule somatice (NCS) şi numărului total de 

germeni (NTG)/ml la 30ºC si a numărului de celule somatice/ml şi compararea lor cu 

limitele maxime admise prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.664/2006. 

Design experimental 

Au fost prelevate probe de lapte de la 13 ferme din judeŃul Cluj, la care au fost 

monitorizaŃi parametrii fizico-chimici şi microbiologici anterior menŃionaŃi pe parcursul a 

6 luni (ianuarie-august) a anului 2009. 
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Figura 7.30. Numărul total de germeni 
În figura 7.30 este reprezentată grafic valoarea medie a numărului total de 

germeni. Pentru acest parametru, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede o valoare 

maximă admisă de 100.000 unităŃi formatoare de colonii/cm3. Cea mai mică valoare a 

fost înregistrată la ferma 4 (F4) iar cea mai mare valoare s-a înregistrat la ferma 10 (F10). 

NTG a depăşit limita maximă admisă la laptele provenit de la fermele 2 (F2), 3 (F3), 8 

(F8), 9 (F9), 10 (F10), 11(F11) şi 12 (F12), ceea ce reprezintă 61.53% din totalul 

unităŃilor luate în studiu. 

Concluzii parŃiale 

În 23.08% din ferme (cazul fermelor F1, F4, F5), laptele a fost conform atât din 

punct de vedere fizico-chimic cât şi din punct de vedere microbiologic. 

În 38.46% din ferme (cazul fermelor F2, F7, F8, F9, F12), laptele a fost conform 

doar din punct de vedere fizico-chimic, dar nu şi microbiologic. 

În 38.46% din ferme (cazul fermelor F3, F6, F10, F11, F13) laptele nu a corespuns 

nici din punct de vedere fizico-chimic, nici din punct de vedere microbiologic. 

 

O.G. 3: Cercetări privind stabilirea unui model matematic pentru concentraŃia 

Bacillus cereus în tancurile de răcire a laptelui din ferme– modelare şi monitorizare 

În studiul de faŃa s-a efectuat o abordare similară a obiectivelor legate de 

contaminarea TLF cu B. cereus. 

ActivităŃile (A) studiului au constat în: 



 

• identificarea cantitativă a factorilor ce afectează concentraŃia bacteriilor 

sporulate de B. cereus la nivelul TLF; 

• şi determinarea scăderii concentraŃiei ce poate fi realizată prin intermediul 

unor măsuri implementate la nivelul fermelor. 

Pe baza acestor informaŃii s-a elaborat o strategie de control a contaminării  cu B. 

cereus. 

 

A 1. Strategia de control 

Concluzii parŃiale 

ConcentraŃia sporilor de B. cereus din laptele crud depozitat în bazinele de 

colectare de la procesatorii de lapte este determinată de 15% din laptele livrat din 

tancurile de răcire a laptelui din ferme (TLF) cu cea mai mare concentraŃie de spori. În 

cazul în care instalaŃiile de muls nu sunt curăŃate în mod corespunzător, cele mai mari 

concentraŃii ale sporilor de B. cereus se observă în timpul perioadei de păşunat atunci 

când solul conŃine mai mult de 4 log10 spori/g. 

Pe parcursul perioadei de păşunat, o concentraŃie a sporilor B. cereus în TLF sub 

LMA poate fi asigurată dacă contaminarea mameloanelor ugerului cu spori de la nivelul 

solului este limitată şi măsurile de curăŃire a ugerului sunt optimizate. Comparativ cu 

situaŃia actuală, punerea în aplicare a acestor măsuri are ca urmare o reducere de 

aproximativ 99% a concentraŃiei medii din laptele crud în timpul perioadei de păşunat. 

Pentru a asigura o concentraŃie în TLF sub LMA pe parcursul stabulaŃiei, furajele 

animalelor ar trebui să conŃină spori de B. cereus sub LMA şi pH-ul raŃiei să fie mai mic 

de 5. 

Acest studiu a arătat că, în timpul păşunatului şi stabulaŃiei sporii de B. cereus 

prezenŃi în TLF, provin cel mai probabil din furaje şi sunt transmişi la TLF prin fecale şi 

murdăria exterioară a ugerului. Cu toate acestea, în acest studiu nici una dintre probele 

TLF nu conŃine o concentraŃie a sporilor care să depăşească LMA (3 log10 spori/l), 

indicând faptul că transmiterea sporilor de B. cereus prin intermediul acestei căi este, se 

pare, sub control. Cu toate acestea, este foarte important să se prevină contaminarea 

mameloanelor ugerului cu spori de la nivelul solului în timpul păşunatului, deoarece 

concentraŃiile de B. cereus în sol sunt de aproximativ 100 de ori mai mari decât în alŃi 



 

factori de mediu (furaje, materii fecale şi materialul folosit la aşternut). Acest lucru 

presupune faptul că transmiterea unor cantităŃi relativ mici de sol, 1 la 13 mg/l, poate 

duce la o concentrare mai mare în TLF care să depăşească LMA. 

 

A 2. Controlul concentraŃiei B. cereus în TLF 

Concluzii parŃiale 

ConcentraŃia B. cereus în TLF depinde de transmiterea bacteriilor la TLF prin căi 

externe de contaminare şi anume prin intermediul mameloanelor ugerului –de la 

exteriorul acestora şi prin intermediul echipamentului de muls. În plus creşterea B. cereus  

în timpul depozitării în TLF poate determina creşterea concentraŃiei. Cercetările efectuate 

în cadrul obiectivului 3 confirmă faptul că B. cereus este transmis în general la TLF de la 

exteriorul mamelelor ugerului contaminat cu spori. B. cereus transmis de pe suprafaŃa 

exterioară contaminată a mamelelor ugerului provine în special din nutreŃul contaminat. 

În cazul în care concentraŃia de B. cereus din TLF depăşeşte LMA, solul este probabil 

sursă principală de contaminare (Obiectivul 3 – capitolul 7, §7.3.2). În această teză a fost 

acordată o atenŃie redusă transmiterii B. cereus la TLF având ca sursă de contaminare 

echipamentul de muls. Aceasta reprezintă o cale de contaminare mai rară, dar un calcul 

fundamental arată că această posibilitate de contaminare nu poate fi neglijată fără 

consecinŃe semnificative (§7.3.2). Cu toate acestea, o creştere a B. cereus în timpul 

depozitării în TLF este neglijabilă în cazul în care tancul de răcire din ferme este 

proiectat şi funcŃionează în conformitate cu specificaŃiile standardizate ISO 5708 

(§7.3.1). 

Tabelul 8.1 prezintă metodele necesare pentru a menŃine concentraŃia B. cereus în 

TLF sub LMA. În primul rând, riscul transmiterii B. cereus prin intermediul celei mai 

importante căi de contaminare (nutreŃ-materii fecale-TLF) trebuie minimizat. Măsurile 

esenŃiale constau în menŃinerea unui nivel redus al contaminării ini Ńiale a nutreŃului (sub 

3 log10 spori/g) şi în măsuri necesare prevenŃiei creşterii şi proliferării B. cereus în căile 

de transmitere. Cea mai bună metodă de prevenire a creşterii B. cereus este menŃinerea 

unui pH sub 5 (§7.3.1). Experimentele trebuie să fie realizate pentru a stabili dacă şi în ce 

măsură B. cereus poate să crească în silozul amestec şi în materialul utilizat ca aşternut. 

Pe lângă controlul căii dominante de contaminare trebuie instituite şi implementate o 



 

serie de măsuri de prevenŃie a incidentelor, definite ca situaŃii excepŃionale, în care se 

produce creşterea concentraŃiei de B. cereus în TLF peste LMA. Incidentele ce pot apărea 

constau în contaminarea mameloanelor ugerului cu cantităŃi considerabile de sol 

contaminat (risc de transmitere a B. cereus în cazul unei cantităŃi de sol de 1 mg/l în TLF) 

sau în cazul curăŃării şi igienizării improprii a echipamentului de muls (GRIFFITHS şi 

PHILLIPS, 1990). În scopul stabilirii necesităŃii luării de măsuri care să reducă 

probabilitatea transmiterii B. cereus în situaŃiile identificate anterior trebuie evaluate în 

primul rând frecvenŃa şi impactul acestor incidente, situaŃii de risc. 

 

CONCLUZII GENERALE 

Rezultatele experimentelor efectuate în cadrul obiectivului 1 au dus la concluzia că 

în fermele unde se foloseşte un sistem închis de adăpost, mulsul se face în găleŃi, clătirea 

ugerului cu apă, şi unde nu se folosesc măsuri de dezinfecŃie pre - şi post-muls, calitatea 

microbiologică a tancurilor de colectare a laptelui este în general mai redusă. Aceste 

rezultate subliniază importanŃa măsurilor de igienizare şi dezinfecŃie optim implementate. 

În opinia noastră, deşi în fermele mari condiŃiile tehnice şi de mediu ce intervin şi 

influenŃează calitatea şi producŃia laptelui sunt mai favorabile, în circumstanŃe adecvate şi 

prin respectarea cerinŃelor de igienă fermele mici ce utilizează un mod de adăpost închis 

şi muls în găleŃi pot produce lapte cu calitate igienică ridicată. 

Cercetările întreprinse în cadrul obiectivului 1 şi 2 ne determină să concludem că 

procedurile de muls şi modalităŃile de pregătire a ugerului au efecte semnificative asupra 

numărului total de germeni - NTG (TPC - Total Plate Cont) comparativ cu alŃi factori ce 

au fost analizaŃi. În fermele mici şi medii, combinarea modalităŃilor de muls în flux şi 

sistem de adăpostire închis, pregătirea igienică şi dezinfecŃia ugerului reprezintă măsuri 

ce îmbunătăŃesc semnificativ calitatea igienică a laptelui. În fermele mari combinaŃia 

între măsurile de igienă implementate în sala de muls sistem de stabulaŃie liberă şi 

pregătirea uscată a ugerului duce la o producŃie de lapte de calitate semnificativ 

îmbunătăŃită. 

Rezultatele studiilor efectuate asupra probelor de mediu arată cât de importante 

sunt condiŃiile de igienă la nivelul microaeroflorei fermelor de lapte în timpul adăpostirii, 

mulsului, manipulării şi procesării laptelui (aruncarea regulată şi îndepărtarea gunoiului 



 

de grajd, precum şi spălarea şi clătirea echipamentului de muls) reflectate în aspectele 

legate de calitatea microbiologică a laptelui crud. 

Controlul calităŃii microbiene a laptelui din TLF (menŃionarea aspectelor legate de 

sistemele de management al fermelor şi de factorii necontrolabili reprezintă câteva 

exemple pentru elaborare de proceduri/măsuri de verificare şi monitorizare, nu sunt însă 

toŃi necesari). ConcentraŃia microorganismelor şi a bacteriilor sporulate din TLF  depinde 

de speciile existente în microaeroflora fermelor, transmiterea din sursele de contaminare 

la TLF şi dezvoltarea, inactivarea microorganismelor, sau îndepărtarea din căile de 

contaminare ale TLF se poate face prin aplicarea strategiilor de management şi implicit a 

practicilor de bună igienă la nivelul fermelor de lapte (PBI – Proceduri de Bună Igienă). 

Rezumând, cercetările au demonstrat că modelarea matematică reprezintă un 

instrument extrem de util în identificarea măsurătorilor ce controlează cel mai eficient 

contaminarea TLF cu bacterii sporulate. Se pot trage următoarele concluzii generale: 

� ConcentraŃia sporilor B. cereus din TLF este în mod normal sub 1000 

spori/l. În timpul stabulaŃiei şi păşunatulului sporii de B. cereus ajung să 

contamineze TLF prin nutreŃuri – ca principală sursă de contaminare. Cu 

toate acestea dacă concentraŃia din TLF este peste 1000 spori/l, cel mai 

probabil este faptul că sporii pot proveni din alte surse, cel mai probabil din 

sol şi / sau echipamentul de muls; 

� Implementarea măsurilor identificate în aceste studii pot preveni 

modificările de calitate ale laptelui şi implicit modificările de calitate ale 

produselor lactate obŃinute prin procesarea laptelui şi pot creşte termenul de 

valabilitate şi durata de păstrare a laptelui de consum pasteurizat în condiŃii 

de refrigerare cu aproximativ 10%. 

 

RECOMANDĂRI  

� Indiferent de perioada calendaristică, toaletarea suplimentară a ugerului înainte 

de muls este obligatorie. 

� Procedeele de igienizare aplicate la nivelul ugerului, fără îmbunătăŃirea 

condiŃiilor igienice din adăpost si de exploatare, nu vor da rezultatul scontat. 



 

� Având in vedere ca în unele ferme a fost depăşită limita maxima admisă în ceea ce 

priveşte încărcătura microbiană a laptelui, se recomandă respectarea condiŃiilor de 

igienă impuse de GHP (Good Hygiene Practices) Proceduri de Bună Igienă - în 

ferme. 

� Instruirea permanentă a mulgătorilor şi creşterea conştiinciozităŃii  în executarea 

manoperelor de igienizare devin astfel sarcini permanente. 

� Introducerea unui set de proceduri de verificare şi monitorizare a concentraŃiei 

microbiene la nivelul TLF stabilite prin aplicarea modelelor matematice în cadrul 

sistemului HACCP (introducerea unei noi etape în sistemul HACCP aplicat în 

vederea menŃinerii calităŃii şi conformităŃii igienice a laptelui materie primă 

destinat procesării – modelarea matematică pentru monitorizarea contaminării 

laptelui în tancul de răcire a laptelui din ferme cu B. cereus). 

 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE 

� Aplicarea unor modele matematice în determinarea predictibilă a 

concentraŃiei microbiene a bacteriilor sporulate – Bacillus cereus 

(microbiologie predictivă) asociate cu abordări clasice 

� Abordarea conceptului de calitate şi conformitate igienică a laptelui materie 

primă prin metode matematice – modelare şi monitorizare inclusă în 

Sistemele de Management al CalităŃii HACCP şi PBI (Practici de Bună 

Igienă) 

 

PERSPECTIVE DESCHISE DE STUDIILE EFECTUATE 

� Aplicarea modelării matematice şi în alte cazuri de contaminare cu 

microorganisme (NTG), în special pentru microorganisme ce pot altera 

considerabil calitatea laptelui materie primă destinat procesării industriale 

(cu repercusiuni economice) precum şi cu impact asupra stării de sănătate a 

consumatorului (aspecte legate de siguranŃa şi securitatea alimentară) 

pentru a stabili riscurile de contaminare şi a elabora masuri/acŃiuni 

corective în cadrul sistemului de analiză a riscului şi de management al 

riscului; 



 

� În afara modelării se pot efectua studii privind aplicarea reŃelelor 

neuronale artificiale pentru constituirea modelelor de predictibilitate; 

� Aplicarea modelelor de simulare în sistemul de calitate al fermei prin 

includerea unei etape de modelare matematică (în care să se aplice 

algoritmi matematici adecvaŃi) în vederea îmbunătăŃirii sistemului de 

management al calităŃii – HACCP; 

� Studii exhaustive pe un număr mare de ferme pentru a obŃine seturi de date 

extensive utile prelucrărilor şi abordărilor informatice şi modelării; 

� Extinderea studiilor pe lanŃul alimentar – lapte de consum şi produse 

lactate. 
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JUSTIFICATION OF THE RESEARCH TOPIC 

 

Milk is one of our staples in nutrition because it contains all the nutrients 

necessary for growth, normal development and function of the body. Milk processing 

dairy sour milk gives some new properties of great importance, namely: increased food 

value, biological, providing them with dietary and therapeutic properties. In terms of 

technology, dairy foods (yogurt, kefir, buttermilk), involves a series of common stages of 

all sorts, but also some distinct phases that prints certain organoleptic properties, physico-

chemical processes that produced them individually. In the studies, we aimed to 

investigate, deepening and completing the data from the literature with own observations. 

The first part includes a bibliographical study, data on the subject studied, and the 

second part are described researches. The thesis brings up to date information on the 

current state of knowledge in the field of quality and hygiene requirements of raw 

materials for industrialization in milk processing units in the county of Cluj.  The second 

part of the work, individual contributions is structured in four chapters of the surveys are 

presented data on quality and hygienic aspects of different types of sour milk products.  

Milk quality and hygienic condition depend on a number of factors related to the 

health of the animals, milking hygiene conditions, hygienic conditions of transport, 

handling, storage. 

The thesis "Research on the quality of raw milk processing units for 

industrialization in Cluj County" is conceived as a whole, clear-cut systematic chapters 8 

and references. 

In the first part (I), this thesis includes a literature study on milk composition, 

physico-chemical properties and technological aspects of raw milk microflora and factors 

that influence the hygienic quality of raw milk as a method of modeling and 

control microflora of raw milk. In the second part (II) are given your own research with 

experimental design, methods, results and discussion (structured main objectives, each 

with specific objectives and activities to fulfill the purpose of sentence), the conclusions 

and recommendations. 

The term of validity and hence the life of dairy products depends partly on the 

concentration of bacilli spores in general, and especially the concentration of Bacillus 



 

cereus in raw milk. Depending on the translation in the operational chain pathways have 

been developed two simulation models for quantitative identification of high-impact 

factors on the concentration of bacilli spores in farm tank milk (FTM). In addition, 

models were used to reduce the concentration that can be achieved by measures 

implemented at farm level. Developing a predictive model of concentration bacilli spores 

in the soil conditions is the only source of contamination select the most relevant route of 

contamination as grazing and sheltering animals in the barn/stable. 

In the case of soil teats contamination with an estimated 33% of TLF than the 

maximum admissible containing bacillus spores of Bacillus cereus (LMA) of 3 log10 

spores/l. If the fodder is the main source of contamination only 2% of the FTM are 

contaminated. Based on the predicted concentrations of bacillus spores of Bacillus cereus 

concentration in TLF - was calculated as the average concentration in raw milk stored at 

a processor during the grazing period being 3.5 log10 spores/l milk and fold during the 

housing of animals being 2.1 log10 spores/l. It is estimated that during the grazing season 

can be achieved a 99% reduction, where all farm holdings minimize contamination of 

teats with soil and optimize sanitation procedures teats. While animals in the stable 

housing and accommodation, it is possible to reduce the concentration by 60% by 

keeping the concentration of bacilli spores in animal feed as 3 log10 spores/g and reported 

to feed silage pH below 5. Implementation of these measures at farm level that the 

concentration of B. cereus bacteria in raw milk sporulaŃilor that rarely exceeds MSL. 

B. cereus growth often limited shelf life of pasteurized dairy products stored at 

refrigeration. Milk products contaminated with B. cereus defects such as sensory changes 

of aroma, coagulation sweet and bitter taste of the cream neacidă (OVERCAST and 

ATMARAM, 1971, STONE and ROWLANDS, 1952). The incidence of B. cereus in 

milk products comes at least partly, by the contamination at the farm level. Because B. 

cereus bacilli owners they are not able to survive the pasteurization process. In addition, 

recontamination can occur during the processing of milk due to improper implementation 

of sanitation procedures for pasteurisation equipment (LIN et al., 1998, SVENSSON et 

al., 2000, Te GIFFEL et al., 1996). To prevent spoilage of pasteurized milk, B. cereus 

should be controlled and monitored through quality management systems applied in the 

food chain - this can be achieved by introducing a new procedure in the Quality 



 

Management System Food namely modeling and monitoring microbial contamination by 

establishing a predictive algorithm for the evolution of parameters over time, and 

contamination. It is important to reduce the concentration of B. cereus spores in milk, 

properly implemented measures at farm level or bacto-spin (Belgian process of removing 

bacteria from the milk by centrifugation at high speed - (HSC - High Speed 

Centrifugation) and prevent recontamination and growth of bacteria during processing. 

Regarding these issues, there are few studies on the measures necessary to achieve a 

significant reduction at the farm level and the quantitative effects of potential 

contamination control measures FTM. Raw milk from the milk tank industrial processors 

is a relatively large amount of milk from the dairy tanks (FTM). Concentration of B. 

cereus sporulated bacilli in raw milk represents a weighted average concentrations of B. 

cereus in different batches delivered from FTM. The most common sources of spores in 

the farm environment are feed, feces, bedding material and soil. Spores from these 

sources are transferred to milk in a number of steps. Basically two overlapping routes or 

contamination pathways for bacterial spores can be distinguished. 

The first contamination pathway starts with feed. Spores in feed such as silages 

pass the gastrointestinal tract of cows unharmed and accumulate in feces. Feces and 

bedding material contaminate the cows’ teats. Teat cleaning prior to milking only partly 

reduces attached dirt and spores (VISSERS and DRIEHUIS, 2003). During milking, 

feces, bedding material and spores on the surface of teats are transmitted to milk (Te 

GIFFEL et al., 2002). 

The second contamination pathway starts with soil. Especially during grazing, soil 

can contaminate the exterior of teats and, as in the first pathway, spores originating from 

soil are transmitted to FTM during milking. Elevated B. cereus spore concentrations 

during the summer months have been associated with the transmission of soil to FTM 

(CHRISTIANSSON et al., 1999 SLAGHUIS et al., 1997). In the remainder of this thesis 

the mixture of feces, bedding material and/or soil attached to the teats is referred to as dirt. 

For efficient management of the farm is important to identify the most effective measures 

to reduce the concentration of B. cereus in FTM. Depending on the route of 

contamination, VISSERS et al. (2003) have established a simulation model to identify a 

strategy for controlling the concentration of butyric acid bacteria spores in the FTM. The 



 

model contains variables is interpretable and measurable effects of uncontrollable 

variables. A control strategy was developed using Monte-Carlo simulation model. 

Experimental results from this thesis were published in scientific papers that are 

listed in the bibliography. 
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PERSONAL CONTRIBUTION 

The aim of the thesis involves the application of modern approaches with 

mathematical analysis and modeling methodologies related classical approach validated 

over time the quality of raw milk in developing applicable methodologies in quality 

management systems on farms producing milk for processing. Thesis research was 

structured in three main objectives: 

Objective 1: Research on the influence of some factors on the quality of raw milk 

hygiene 

Objective 2: Research on the quality of raw milk produced in the county of Cluj, 

for industrial processing 

Objective 3: Research on the establishment of a mathematical model for the 

concentration of Bacillus cereus in milk cooling tanks - modeling and monitoring 

The research was conducted in households and small farms in the county of Cluj 

during 2005 (Objective 1), the routes for farm milk processing units in the county of Cluj 

during 2009 (Objective 2), and started under Erasmus fellowship (May-September 2004) 

to Wageningen University andfollow-up during 2006 on Cluj county farms (Objective 3). 

In research conducted in this thesis was aimed to evaluate the correlation between quality 

parameters of raw milk by determining hygienic factors depend on the microclimate of 

shelter, hygiene containers for milking hygiene mammary gland and decontaminated 

action of disinfectants. Researches have also sought to quantify the effectiveness of 

pollution control measures in farm milk tanks (FTM) with B. cereus spores by applying a 

simulation model (modeling). 

The results should lead to the establishment of a control strategy. First predictive 

models were established to estimate the concentration of B. cereus in FTM. 

In Objective 1 Research on the influence of objective factors on hygienic quality 

of raw milk for industrial processing have been proposed following specific objectives: 



 

• microbial load of the atmosphere in the shelter; 

• milking hygiene and transport containers designed to milk collection center; 

• hygiene mammary gland; 

• decontaminant influence of substances inhibiting effect on the hygienic quality 

of raw milk. 

In the present study was aimed at quality from raw milk from 13 farms in the 

county of Cluj by the pursuit of physical-chemical and microbiological quality to 

requirements for raw milk. Following investigations, raw milk could be declared as 

conforming (C) / non-compliance (NC) for processing. Under Objective 2 Research on 

the quality of raw milk produced in the county of Cluj specific objectives were proposed: 

• determining physico-chemical parameters: fat content, protein, non-fat dry 

matter (SUN), freezing point (water added) and comparison with the maximum 

/ minimum allowable SR 2418:2008; 

• determination of somatic cell count (SCC) and the total number of germs 

(TNG) and their comparison with the maximum limits laid down in Regulation 

(EC) no. 853/2004, Regulation 1441/2006 respectively. 

Under Objective 3 Research on the establishment of a mathematical model for 

Bacillus cereus concentration in milk cooling tanks - modeling and monitoring specific 

objectives were proposed: 

• modeling contamination with Bacillus cereus cooling tanks; 

• farm monitoring of Bacillus cereus contamination of milk cooling tank. 

The simulation results were validated by applying a field research study over 12 

months (January-December 2006) in 20 farms. Measurements were made at some critical 

points of the route of contamination (silage, dirt transmission during milking). The 

research undertaken for this objective was pursued control of contamination of B. cereus 

spores FTM. In the modeling contamination with B. cereus FTM aims to build a 

mathematical model and simulation by applying it. Established control strategy is 

validated and optimized using experimental data from the field (monitoring 

contamination on farms to increase the MT). 

 



 

 

Figure 5.1. Research diagram structured on general aims, specific aims and actvities 

Activities 

Specific objectives 

General objectives 

Ob1: Research on the influence of 
some factors on the quality of raw 
milk hygiene 

Ob2: Research on the quality of raw 
milk produced in the county of Cluj, 
for  industrial processing 

Ob3: Research on the  establishment 
of a mathematical model for the 
concentration of Bacillus cereus in 
milk cooling tanks - modeling and 
monitoring  

ObS1.1 Microbial load of shelter atmosphere 

ObS1.3 Decontaminant influence of substances 
inhibiting effect on the hygienic quality of raw 
milk 
 

Obs2.1 Assesment of raw milk chemical 
composition and microbial load 

ObS3.1 Modeling the concentration of B. cereus 
spores 
 

ObS3.2 Monitorinig the contamination of farm 
tank milk with B. cereus spores 

Koch sedimentation method 

Qualitative bacteriological test 

Assessment of raw milk physico-chemical 
composition 

 Assessment of the somatic Cells Count 
(SCC) and Total Plate Count (TPC) 

Model development 

Model simulation 

Sample collection 

Microbial analyses 

Statistical analyses 

ObS1.2 Milking vessels hygiene 



 

MATERIAL AND METHODS 

The methods used to achieve objectives are: 

6.1. ASSESMENT OF AIRBORNE MICROFLORA IN SHELTERS 

6.1.1. Koch sedimentation method 

6.1.2. Qualitative bacteriological test 

6.2. ASSESMENT OF MICROFLORA FROM BUCKETS, CANS, MILK 

TANKS AND TEATS 

6.3. ASSESMENT OF MILK CHEMICAL COMPOSITION AND MICROBIAL 

LOAD 

6.4. MODELING THE CONCENTRATION OF BACILLUS CEREUS SPORES 

6.4.1 Model development 

6.4.2. Model simulation 

6.5. MONITORINIG THE CONTAMINATION OF FARM TANK MILK WITH 

BACILLUS CEREUS SPORES 

6.5.1. Sample collection 

6.5.2. Microbial analyses 

6.5.3. Statistical analyses 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

G.O. 1: Research on the influence of some factors on the quality of raw milk hygiene 

The present study aimed to measure the hygiene quality of raw milk is influenced 

by factors that depend on the microclimate of shelter, hygiene containers for milking 

hygiene mammary gland and decontaminated action of disinfectants. 

To achieve this general objective (G.O.) the following specific objectives (S.O.) 

were proposed: 

• microbial load of the atmosphere in the shelter; 

• milking hygiene and transport containers designed to milk collection center; 

• hygiene mammary gland; 

• decontaminant influence of substances inhibiting effect on the hygienic quality 

of raw milk. 

S.O. 1.1. Microbial load of the atmosphere in the shelter 



 

Experimental Design 

Was monitored mezofili total aerobic plate count (NTGMA), staphylococci and 

coliform bacteria. Samples were collected from a farm household type, morning and 

evening, during the four months of the year (every month belongs to a season) 

sedimentation method (Koch). Plates with culture media were exposed for 10 minutes 

inside the house, near animal's hindquarters about udder height (35-45 cm). Sampling 

was conducted on selective culture media: for total aerobic bacteria mezofili (NTGMA) - 

nutrient agar, for staphylococci - Baird-Parker medium, for coliform bacteria - Istrati-

Meitert environment. After harvest, we proceeded to incubate the plates at 37°C for 48 

hours. Expression of germ number was 1 m3 of air, using the Omeleanschi formula. 
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Figure 7.1. NTGMA in the morning and evening 

During the morning program have higher values in all stages of the determination 

(Figure 7.1). The highest microbial load was recorded for use and consumption of forage 

fiber (B) and the lowest at 25 to 30 min after the evacuation of manure and air (A). 

Maximum permissible limit of microflora NTGMA housing is 250.000 ufc/m3 (DECUN, 

1997). This value was exceeded in almost all cases except A (25-30 min after manure 

removal and ventilation), in the evevening. 



 

310954 301553.5
234876 219384.5

892194
960463

615863

723492.5

431591.5
496970.5

374530
412319

680249

250000250000250000250000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1 4 7 9

Luna/Month

N
/m

3

A

B

C

D

LMaxA

 

Figure 7.2. NTGMA in the four months 

The highest microbial load was recorded in April for three of the four operations 

studied technology and lowest in July. An exception is when A (25-30 minutes after the 

evacuation of manure and ventilation), the highest microbial load was observed in 

January and lowest in October. Maximum permissible limit of microflora in shelters 

NTGMA was exceeded in almost all cases, except A, in July and October.  

S.O. 1.2. Milking vessels hygiene 

In this subchapter keep track of containers for milking hygiene, transport, 

collection and storage of milk in both environmental conditions and semi-type holdings. 

In order to meet this specific objective were pursued the following activities (A): 

• microbial load after cleaning milking buckets in three households (G1, G2 and 

G3); 

• microbial cargo containers after cleaning conveyor in 3 households (G1, G2 

and G3); 

• microbial cargo containers after cleaning milking the four farms (F1, F2, F3 

and F4); 

• microbial load storage tank and cooling of raw milk after cleaning the four 

farms (F1, F2, F3 and F4). 

Experimental Design 

To test the effectiveness of hygiene (wash with warm water and detergent) in 

environmental conditions was monitored mezofili total aerobic plate count (NTGMA), 



 

staphylococci and coliform bacteria on the inner surface of milking buckets after cleaning 

them, 3 households. From each household were collected for 10 samples of sanitation.  

The highest microbial load was recorded at the household buckets G2 followed by 

G1 and G3 households. Diversity results show individual variability in the measures of 

hygiene consciousness and substances used in this process. Due to high microbial load of 

decontaminating substances is necessary to use more complex. 
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Figure 7.12. NTGMA in the freezing and storage tank 

According to the WHO maximum permissible limit of 976 in 1998 for the total 

number of germs is 1/cm2, if coliform bacteria are absent, allowed 20/cm2. 

In ponds, tanks and apparatus, coliform bacteria must be absente/10 cm2. So if 

NTGMA and if these limits coliforms were far exceeded, if staph is not provided for a 

maximum permissible limit. If a farm has been applied decontaminating substances, 

microbiological parameters were closest to the maximum extent permissible. Sanitation 

of storage tanks and cooling is rinse with cold water, wash with hot soapy water and rinse 

with cold water in farms F1, F2 and F3 and F4 are used in farm and decontaminating 

substances. Diversity results for farms F1, F2 and F3 show the individual variability in 

conscientiousness applying chemicals used in cleaning. The lower microbial load was 

recorded for F4 farm, where, in the process of cleaning and decontaminating substances 

was used. 

S.O. 1.3. Mammary gland hygiene 

Udder hygiene and animal hygiene is very important, especially in household type 

farms, where hand milking is practiced in open vessels, so that the possibility of milk 



 

contamination due to direct contact with the skin is very high. In this study we followed 

the effect of udder hygiene and environmental conditions of animals raised on farms semi 

microbial load of teates. In order to meet this specific objective were pursued the 

following activities (A): 

• microbial load on the surface of the teates reared animals both in the 

environmental conditions indoors and grazing; 

• microbial loads on animals kept nipple area environmental conditions before 

and after cleaning; 

• microbial load on the surface of semi teates farmed animals (farm) before and 

after cleaning, both in the stalls and pasture. 

Experimental Design 

To track the effectiveness of udder hygiene environmental conditions were studied 

five cows belonging to the three microbial load households and was intended (NTGMA, 

staphylococci and coliform bacteria) Harvesting sanitation pads on the surface of animals 

before and after cleaning teates. May also pursued NTGMA calves during grazing and in 

the three farms (G1, G2 and G3). In the three households was done a different cleaning 

mammary gland, as follows: 

• S - washing with clean water; 

• S+Sp+L - washing with clean water, soap, rinse; 

• S+Sp+L+D - washing with clean water, soap, rinse with decontamination 

solution of Premacid (1.5%); 

• Dc - Diemacid color protection between two milking. 
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Figure 7.15. NTGMA before and after sanitation procedures 



 

Bridging as many cleaning processes and their application on as many 

technological operations, increased their efficiency compared with their effect separately. 

Obtaining a microbial load as low to the teates area, and depends largely on the initial 

microbial load. 

Partial conclusions 

Aeromicroflora shelter highest values recorded in all technological operations in 

the morning. The highest microbial load was recorded for use and consumption of forage 

fiber (B), followed by microbial load of the atmosphere in the shelter, during the 

administration and use of feed concentrates (C), the microbial load of the atmosphere in 

the shelter during milking (D) and the microbial load of less than 25-30 minutes after the 

evacuation of manure and air (A). Containers used for obtaining, storing and transporting 

milk are each, an additional source of microbial contamination of milk. The high 

microbial load in both buckets and containers for transport to the farm was registered G2 

followed by G1 and G3 households.  

Diversity and variability  of the results show individual variability in the  measures 

of hygiene consciousness and substances used in this process. Following procedures cans 

milking sanitation on farms decreased microbial load in the order: F1 (rinsing water is 

supplied to the temperature distribution network, without using detergents or 

decontaminating substances)> F2 (washing with water followed by rinsing soapy)> F3 

(washing with hot water and detergent followed by rinses)> F4 (washing with hot water 

and detergent followed by rinsing and using a decontaminating substances). Diversity 

between F2 and F3 results show individual variability in cleaning processes. Following 

cleaning procedures of storage and cooling tanks, microbial load decreased in the order 

F1> F2> F3> F4. Sanitation is to rinse with cold water, wash with warm water and 

detergent followed by rinsing with cold water in farms F1, F2 and F3 and F4 are used in 

farm and decontaminating substances. Diversity results from F1, F2 and F3 show the 

individual variability in cleaning process. 

Both the environmental conditions and type semi holdings, microbial load on teats 

was higher indoors than grazing, probably influenced by the microflora in shelters. 

Bridging as many methods of udder hygiene, increased their effectiveness in reducing 

microbial load compared with their effect separately in the order: FS>S> S + Sp + L> S + 



 

Sp + L + D. Following the udder hygiene procedures on farms, it has dropped in the 

order: F1 (udder washing with clean water, changed from 2-3 animals)> F2 (udder 

washing with clean water, changed every animal)> F3 (washing bag clean water, changed 

every animal and the use of protective substances in the nipple between the two 

milking)> F4 (decontaminating substance use before and after washing the udder). 

Evolution of microbial load of milk produced in the household and farm recorded 

a downtrend with each correction as applied in mining technology in order to dairy cows: 

LCI> Ia + R> Im + Iu> Ic + T + I + Pm. Good results in improving the hygiene quality of 

raw milk raw material is obtained only if it acts simultaneously on all technological 

operations. 

 

G.O. 2: Researches regarding raw milk quality obtained in Cluj county, for 

industrial processing 

In the present study was aimed at quality from raw milk from 13 farms in the 

county of Cluj by the pursuit of physical-chemical and microbiological quality to 

requirements for raw milk. Following investigations, raw milk could be said to be 

consistent / inconsistent for processing. 

To achieve this general objective (G.O.) the following specific objectives (S.O.) 

were proposed: 

• determining physico-chemical parameters: fat content, protein, non-fat dry 

matter (SUN), freezing point (water added) and comparison with the maximum 

/ minimum allowable SR 2418:2008; 

• determination of somatic cell count (SCC) and total plate count (TBC) / ml at 

300C and the number of somatic cells / ml and their comparison with the 

maximum limits laid down in Regulation (EC) no. 1.664/2006. 

Experimental Design 

Milk samples were taken from 13 farms in the county of Cluj, who were 

monitored physico-chemical and microbiological parameters mentioned above for 6 

months (January-August) of 2009. 
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Figure 7.30. Total plate count 

Figure 7.30 is plotted the average total number of germs. For this parameter, 

Regulation (EC) no. 853/2004 provides for a maximum permitted level of 100,000 units 

forming colonii/cm3. The lowest value was recorded at the farm 4 (F4) and the highest 

value was recorded at the farm 10 (F10). NTG has exceeded the maximum permissible in 

milk from farms 2 (F2), 3 (F3), 8 (F8), 9 (F9), 10 (F10), 11 (F11) and 12 (F12), which 

represents 61.53% of total units under study. 

Partial conclusions 

In 23.08% of farms (farms where F1, F4, and F5), milk was according to both 

physico-chemically and microbiologically.  

In 38.46% of farms (farms where F2, F7, F8, F9, and F12), milk was just as 

physico-chemical but not microbiological. 

In 38.46% of farms (farms where F3, F6, F10, F11, and F13) milk did not 

correspond to any of the physico-chemical or microbiological point of view. 

 

G.O. 3: Researches regarding establising a mathematical model of Bacillus cereus 

growth – modeling and monitoring 

The study was conducted before a similar approach to the goals of FTM 

contamination with B. cereus. 

Study activities (A) were: 



 

� quantitative identification of factors affecting the concentration of spores of B. 

cereus bacteria in the FTM; 

� lower concentration determination can be achieved through measures 

implemented at farm level. 

Based on this information we developed a strategy to control contamination with 

B. cereus. 

 

A 1. Control strategies 

Partial conclusions 

Concentration of B. cereus spores in raw milk stored in collection tanks to dairy 

processors is determined 15% of the milk delivered in milk cooling tanks in farms (FTM) 

with the highest concentration of spores. If the milking facilities are not cleaned properly, 

the highest concentrations of spores of B. cereus is observed during the grazing period 

when the soil contains more than 4 log10 spores/g. 

During grazing, a B. cereus spore concentration in the FTM in MSL can be 

ensured if the udder teates spore contamination of the soil is limited and udder cleaning 

measures are optimized. Compared with the current situation, implementation of these 

measures has resulted in a reduction of approximately 99% of the average concentration 

in raw milk during the grazing period. To ensure a concentration in MSL during 

stabulaŃiei FTM, animal feed should contain spores of B. cereus in MSL and pH ratio is 

less than 5. 

This study showed that during grazing and housing B. cereus spores present in the 

FTM, most likely derived from feed and FTM are transmitted through feces and dirt from 

outside of the udder. However, in this study none of FTM samples did not contain a 

concentration of spores in excess of MSL (3 log10 spores/l), indicating that transmission 

of B. cereus spores through this way is apparently under control. However, it is very 

important to prevent contamination of the teats of the udder with increasing soil during 

grazing, because concentrations of B. cereus in soil are approximately 100 times higher 

than in other environmental factors (feed, feces and the material used in bedding). This 

means that the transmission of relatively small amounts of soil, 1-13 mg/l, may lead to a 

higher concentration in excess of MSL in the FTM. 



 

 

A 2. Concentration of B. cereus in FTM control 

Partial conclusions 

Concentration of B. cereus in FTM depends on the transmission of bacteria 

contamination by external means, namely through the udder, teats of their exterior and 

through the milking equipment. In addition B. cereus growth during storage in FTM may 

increase concentration. Research conducted under Objective 3 confirms that B. cereus is 

generally transmitted from outside the udder udder FTM contaminated with spores. B. 

cereus sent from the external surface of the udder udder contamination is derived 

primarily from contaminated fodder. If the concentration of B. cereus in FTM is above 

MSL than the soil is most likely the main source of contamination (objective 3 - Chapter 

7, § 7.3.2). This thesis has been paid little attention to the transmission of B. cereus FTM 

as sources of contamination of milking equipment. This is a less common route of 

contamination, but a fundamental calculation shows that the possibility of contamination 

can not be neglected without significant consequences (§ 7.3.2). However, a B. cereus 

growth during storage in FTM is negligible if the cooling tank is designed SS farms 

operating under ISO 5708 standard specifications (§ 7.3.1). Table 8.1 presents the 

methods necessary to maintain the concentration of B. cereus in FTM in MSL. First, the 

risk of transmission of B. cereus by means of the major routes of contamination (feed-

feces-FTM) should be minimized. Measures is essential in maintaining a low level of 

initial contamination of forage (less than 3 log10 spores/g) and prevention measures 

required for growth and proliferation of B. cereus in the ways of transmission.  

The best way to prevent the growth of B. cereus is to maintain a pH below 5 (§ 

7.3.1). Experiments should be conducted to determine whether and to what extent B. 

cereus can grow in mixed silage and used as bedding material. Besides dominant ways of 

contamination control should be established and implemented a series of measures for the 

prevention of incidents, defined as emergency situations, which produces increased 

concentrations of B. cereus in FTM than MSL. Incidents that may occur is the udder 

contamination with significant quantities of contaminated soil (risk of transmission of B. 

cereus in soil where a quantity of 1 mg / L in FTM) or where hygiene and improper 

cleaning of milking equipment (Griffiths and Phillips, 1990). In order to determine the 



 

necessity of taking measures to reduce the likelihood of transmission of B. cereus in the 

situations identified above must be assessed first frequency and impact of such incidents, 

situations of risk. 

 

GENERAL CONCLUSIONS  

Results of experiments conducted under Objective 1 have led to the conclusion 

that the farms where the use of a closed system housing, milking is done in buckets, 

rinsing with water udder, and where no disinfection measures are used pre-and post-

milking, microbiological quality of milk collection tank is generally lower. These results 

highlight the importance of cleaning and disinfection measures implemented optimally. 

In our opinion, although large farms technical and environmental conditions that occur 

and affect the quality and milk production are more favorable, in appropriate 

circumstances and hygiene requirements small farms that use a closed housing and 

milking buckets can produce milk with high hygienic quality. 

Research undertaken under Objective 1 and 2 leads us to conclude that the 

procedures of milking and udder preparation methods have significant effects on total 

plate count (TPC - Total Plate Count) compared with other factors were analyzed. In 

small and medium farms, milking methods combined flow and closed system of housing, 

hygiene and disinfection of the udder is preparing measures to significantly improve the 

hygienic quality of milk. The combination of large farms hygiene measures implemented 

in the milking parlor loose housing system and the preparation of the udder dry milk 

production leads to a significantly improved quality, see TPC. 

The results of studies of environmental samples show how important are the 

conditions of hygiene in the dairy as aeromicroflora during housing, milking and milk 

handling and processing (regular disposal and removal of manure and milking equipment 

washing and rinsing) reflected matters relating to the microbiological quality of raw milk. 

Control of milk microbial quality of FTM (reference to aspects of farm 

management systems and uncontrollable factors are some examples of procedures for 

development/verification and monitoring measures, but all are not needed).Concentration 

of microorganisms and bacteria spores depends on the species FTM microaeroflora 

existing farms, transmission FTM sources of contamination and development of 



 

microorganisms inactivation or removal from the FTM pathways is through the 

application of management strategies and practices implicit good hygiene in the dairy 

farms (PBI - Good hygiene procedures). 

In summary, research has shown that mathematical modeling is an extremely 

useful tool in identifying the most effective measurement controlling contamination with 

bacteria spores TLF. Following general conclusions can be drawn: 

� B. cereus spore concentration in the FTM is normally below 1.000 spores/l. 

However if the TLF is concentration increase over 1000/l, most likely is 

that the spores may come from other sources, most likely from the soil and / 

or milking equipment. 

� Implementation of measures identified in these studies may prevent 

changes in quality of milk and thus changes the quality of dairy products 

and milk processing can increase shelf life and shelf life of pasteurized milk 

in refrigerated consumption by about 10%. 

 

RECOMMENDATIONS  

� Regardless of the calendar period, additional trimming the udder before milking is 

mandatory. 

� Cleaning procedures applied to the udder without improving hygienic conditions 

in shelters and exploitation will not yield the desired result. 

� Considering that in some farms was exceeded the maximum permitted in terms of 

microbial load of milk, hygiene is recommended that the conditions imposed by 

GHP (Good Hygiene Practices) Procedures for Good Hygiene - the farm. 

� Permanent training of personnel increase performance and hygiene handling and 

procedures of manipulation – and such tasks should become permanent. 

� Introducing a set of procedures for verification and monitoring of microbial 

concentration in the FTM determined by applying mathematical models in the 

HACCP system (introduction of a new phase in HACCP applied in order to 

maintain hygienic quality and conformity of raw milk for processing - 

mathematical modeling monitoring the contamination of milk cooling tank milk 

from farms with B. cereus) 



 

 

ELEMENTS OF ORIGINALITY 

� Applying mathematical models to determine the microbial concentration 

predictable sporulated bacteria - Bacillus cereus (Predictive Microbiology) 

associated with classical approaches; 

� Approach under the concept of quality and hygiene of raw milk by 

mathematical methods - modeling and monitoring included in the HACCP 

Quality Management Systems and GHP (Good Hygiene Practices) 

 

OPEN FURTHER STUDIES 

� Application of mathematical modeling and other cases of contamination 

with microorganisms (NTG), especially for microorganisms that can 

significantly impair quality of raw milk for industrial processing (the 

economic impact) and impact on the health of the consumer (safety 

issues and food security) to determine the risks of contamination and to 

develop corrective measures / actions within the system of risk analysis 

and risk management; 

� Besides modeling can be made on the application of artificial neural 

networks to form patterns of predictability;  

� Application of simulation models of the farm system as a step to include 

mathematical modeling (in which to apply appropriate mathematical 

algorithms) to improve the quality management system - HACCP; 

� Comprehensive studies on a large number of farms to obtain 

comprehensive data set useful sites and information processing and 

modeling approaches; 

� Expanding food chain studies - drinking milk and dairy products. 


