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Sledovanie fyzikálno-chemických vlastností surového kravského mlieka je významné z dôvodu výroby mliečnych

výrobkov, ktorých technologické a senzorické vlastnosti sú ovplyvnené nielen kŕmnou dávkou, ale taktiež

predovšetkým sezónnymi zmenami. Na základe získaných výsledkov práce boli potvrdené významné interakcie

medzi sezónou produkcie mlieka (jeseň 2020/ zima 2020/ jar 2021/ leto 2021) a bodom tuhnutia mlieka na úrovni

štatistickej významnosti (p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001). Individualita manažmentu chovu dojníc v jednotlivých PH

predstavovala významný činiteľ ovplyvňujúci bod tuhnutia SKM, ktorý sa líšil medzi jednotlivými PH navzájom na

úrovni štatistickej významnosti p < 0,001.

The quality of raw cow's milk is affected by seasonality, which directly affects the physico-chemical

parameters of milk. The aim of this work was to determine the influence of season on to changes in the

freezing point of milk. The experimental period lasted from 2020 to 2021. A total of (n = 320) individual

samples of raw cow's milk from four farms focused on the breeding of Slovak spotted cattle were

examined. Statistical analysis confirmed significant interactions caused by the change of seasons on to

freezing point of milk (p <0.05).

Práca bola finančne podporená projektom KEGA 007-4/2020.  

Tabuľka 1: Porovnanie bodu tuhnutia mlieka vo vzorkách SKM získaných z PH1, PH2, PH3 a PH4 

počas sezón (jeseň, zima, jar, leto) 

Vplyv sezónnych zmien na bod tuhnutia mlieka 

Effect of Seasonal Variations on the Freezing Point of Milk

MATERIÁL A METODIKA

• experimentálne obdobie: jeseň 2020/ zima 2020/ jar 2021/ leto 2021,

• n = 320 individuálnych vzoriek surového kravského mlieka,

• štyri produkčné hospodárstva (PH1, PH2, PH3 a PH4),

• Stanovenie bodu tuhnutia mlieka,

• štatistické vyhodnotenie výsledkov.

Obrázok 1, slovenský strakatý dobytok

PH – produkčné hospodárstvo; SKM – surové kravské mlieko; hodnoty v riadkoch s rozdielnym 

označením (a, b) a hodnoty v stĺpcoch s rozdielnym označením (1, 2) sú štatisticky rozdielne 

(p < 0.05; p < 0,01; p < 0,001).
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Zdroj: https://www.agrobiznis.sk/clanky/5440-slovensky-

strakaty-dobytok-v-suai-naj-veky-progres
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