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Cieľ

Skúmať vzťahy medzi počtom somatických buniek (SCC, log10SCC) a dennou produkciou mlieka, resp. jeho zložkami (obsah tuku,

bielkovín a laktózy) a faktory ovplyvňujúce premenlivosť týchto ukazovateľov v vybranom stáde holštajnských kráv.
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Údaje. Súbor obsahoval 10 892 kontrolných nádojov mlieka holštajnských kráv; mlieko sa meralo 1x mesačne, obsah tuku, bielkovín a

laktózy sa stanovil pomocou prístroja MilkoScan FT120, SCC pomocou prístroja Fossmatic 90. Údaje pochádzali od 736 dojníc zo stáda

na juhozápade SR (merania boli vykonané v rokoch 2015 až 2020). Dojnice boli na 1. až 5+. laktácii (piata spojená s nasledujúcimi

laktáciami).

Štatistická analýza. Výpočty sme realizovali v štatistickom programe SAS 9.2 (2009). Lineárne korelácie sme vypočítali pomocou PROC

CORR, na analýzu faktorov ovplyvňujúcich premenlivosť ukazovateľov mlieka sme použili PROC Mixed. Do modelu sme zaradili pevné a

náhodné faktory. Uvažovali sme pevnými faktormi ako poradie laktácie (1 až 5+), mesiac laktácie (1 až 10), skupina SCC (<100 tis.,

100 tis.<200 tis., 200 tis.<400 tis., 400 tis 600 tis., 600 tis.≤1 mil., nad 1 mil. buniek/ml), rok (2015 až 2020) sezóna merania (jar, leto,

jeseň, zima) a interakcia mesiac laktácie x skupina SCC a náhodnými faktormi ako dojnica a náhodná chyba.Pri hodnotení log10SCC

sme neuvažovali s faktorom skupina SCC, interakciu mesiac laktácie x skupina SCC sme nahradili interakciou poradie x mesiac laktácie.

Pevné faktory boli odhadnuté metódou najmenších štvorcov, ich významnosť bola posúdená F-testom, významnosť rozdielov medzi

úrovňami pevných faktorov bola posúdená Scheffého testom. Podiel rozptylov náhodných faktorov bol odhadnutý metódou REML.

Záver

Skupina SCC významne ovplyvnila sledované

ukazovatele ukazovatele mliekovej úžitkovosti:

s rastúcim počtom SCC sa produkcia mlieka

a obsah laktózy znižovali, obsah tuku

a bielkovín sa zvyšovali, čo potvrdili aj

korelácie medzi týmito ukazovateľmi. Všetky

faktory zahrnuté do štatistického modelu

významne ovplyvnili premenlivosť týchto

ukazovateľov.

K detailnému posúdeniu súvislostí medzi SCC

a patogénmi infikujúcimi vemeno (s vplyvom

na množstvo a kvalitu mlieka) treba mlieko

analyzovať aj na fyziologickej úrovni, čo môže

pomôcť pri ďalšom znížení strát.
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Tabuľka 1: Lineárne korelácie medzi log10SCC a ďalšími ukazovateľmi mliekovej úžitkovosti

Ukazovateľ Korelácie vo vzťahu k log10SCC Štatistická významnosť

Mlieko, kg -0,199 P<0,001

Obsah tuku, % +0,143 P<0,001

Obsah bielkovín, % +0,190 P<0,001

Obsah laktózy, % -0,335 P<0,001

Tabuľka 2: Odhady ukazovateľov mliekovej úžitkovosti podľa skupiny SCC

Štatisticky významné rozdiely (P<0,05 resp. 0,01) boli nájdené predovšetkým medzi ukazovateľmi prináležiacich 

do skupín, ktoré na seba bezprostredne nenadväzovali.

Produkcia mlieka:1:2,3,4,5,6; 2:4,5,6; 4:6; 5:6. Obsah tuku: 1:2,3,4,5,6. Obsah bielkovín: 1: 2,3,4,5,6; 2:5,6. Obsah 

laktózy: 1:2,3,4,5,6; 2:4,5,6; 3:5,6; 4:6; 5:6.

Práca bola realizovaná v rámci projektu APVV-18-

0121 Agentúry pre vedu a výskum MŠVVaŠ SR a

projektu 313011W112 spolufinancovanom Európskym

fondom regionálneho rozvoja.

Skupina SCC Mlieko, kg Tuk, % Bielkoviny, % Laktóza, %

µ±sµ µ±sµ µ±sµ µ±sµ

do 100 tis. (1) 35,3±0,22 3,87±0,02 3,13±0,01 4,84±0,01

100 tis.<200 tis. (2) 33,5±0,25 3,99±0,03 3,18±0,01 4,80±0,01

200 tis.<400 tis. (3) 32,7±0,27 4,03±0,03 3,23±0,02 4,78±0,01

400 tis.<600 tis. (4) 32,6±0,33 4,03±0,03 3,25±0,02 4,75±0,01

600 tis.<1 mil. (5) 32,2±0,34 4,07±0,03 3,29±0,02 4,73±0,01

1 mil. a viac (6) 30,5±0,33 4,07±0,02 3,29±0,02 4,63±0,01


