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2016 m. vasario 2 – 12 d. Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos
biuro (FVO) pieno sektoriaus auditas
Bendros išvados: Lietuvoje pieno sektoriaus oficialiosios kontrolės sistema
tinkamai organizuota, taikant šią sistemą gali būti įvykdyta dauguma susijusių
ES reikalavimų. Iš esmės oficialioji kontrolė taip pat vykdoma tinkamai. <...>

Konkreti išvada: Žalio pieno parametrai apskaičiuojami taikant pritaikytą
metodą, neatitinkantį Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo IX skirsnio III
skyriuje nustatytų reikalavimų, – tai daro poveikį Lietuvos bendrai žalio pieno
atitikties reikalavimams.
Rekomendacija Nr. 2 Pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 IV priedo II
skyriaus 1 pastraipos reikalavimus kompetentinga institucija turėtų tikrinti, ar,
apskaičiuojant žalio pieno bendro bakterijų skaičiaus ir somatinių ląstelių
skaičiaus geometrinį vidurkį, laikomasi Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III
priedo IX skirsnio I skyriaus III dalies 3 punkto a papunktyje nustatytų
reikalavimų.
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ES reglamentavimas (EB) Nr. 853/2004
3. a) Maisto tvarkymo subjektai turi imtis priemonių užtikrinti, kad žalias pienas atitiktų šiuos kriterijus:
i) jei tai žalias karvės pienas:
Bendras bakterijų skaičius 30 °C (viename ml)
≤ 100 000 (1)
Somatinių ląstelių skaičius (viename ml)
≤ 400 000 (2)
(1) Per du mėnesius atliktų tyrimų, per mėnesį imant ne mažiau kaip du mėginius, nustatytas geometrinis vidurkis.
(2) Per tris mėnesius atliktų tyrimų, per mėnesį imant ne mažiau kaip vieną mėginį, nustatytas geometrinis vidurkis,
išskyrus kai kompetentinga institucija nurodo naudoti kitą metodiką atsižvelgdama į gaminamų produktų kiekių
sezoninius svyravimus
ii) jei tai kitų rūšių gyvūnų žalias pienas:
Bendras bakterijų skaičius 30 °C (viename ml)
≤ 1 500 000 (1)
(1) Per du mėnesius atliktų tyrimų, per mėnesį imant ne mažiau kaip du mėginius, nustatytas geometrinis vidurkis.
b) Tačiau, jei kitų rūšių gyvūnų, išskyrus karves, žalias pienas yra naudojamas produktams iš žalio pieno, kuriuos
gaminant pienas nėra niekaip termiškai apdorojamas, gaminti, maisto tvarkymo subjektai privalo imtis priemonių
užtikrinti, kad žalias pienas atitiktų šį kriterijų.
Bendras bakterijų skaičius 30 °C (viename ml)
≤ 500 000 (1)
(1) Per du mėnesius atliktų tyrimų, per mėnesį imant ne mažiau kaip du mėginius, nustatytas geometrinis vidurkis.
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Nacionalinis reglamentavimas
Pieno supirkimo taisyklės, 34 punktas - „Pieno kokybės rodikliai bei jų tyrimo
periodiškumas turi atitikti šių taisyklių 1 priede nurodytus reikalavimus. Pieno kokybės
rodikliams vertinti taikomos šios viršutinės ribos: bendram bakterijų skaičiui 300 tūkst.
KSV/ml, somatinių ląstelių skaičiui – 800 tūkst./ml.“
ŽŪM 2017-01-26 įsakymas Nr. 3D-33 „Dėl pieno supirkimo taisyklių pakeitimo“,
įsigalios 2017-10-01
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SLS > 800 ir BBS > 300 tyrimo rezultatų
procentas nuo ištirtų mėginių skaičiaus 2017 m
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BBS > 300 ir SLS > 800 viršijimo priežastys pieno ūkiuose

BBS > 300

SLS > 800

 Higiena

 Sergančios karvės:

 Nepakankamas pieno indų plovimas

 Neužtikrinamas vandens pašalinimas iš talpų
 Neužtikrinamas pieno atšaldymas
(atšaldoma talpose su leduotu vandeniu)

- negydomos, slaptais mastitais sergančios
karvės
- sergančių karvių neatskyrimas

 Fiziologinės priežastys:

 Šiltas pienas sumaišomas su šaltu

- laktacija

 Naudojamas netinkamas vanduo

- ruja

 Pieno laikymo patalpa
 Kenkėjų kontrolė

- senos karvės

 Laikymo sąlygos:
- traumos, metų laikas
 Pašarų problemos
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Įgyvendinimo planas dėl BBS > 300 ir SLS > 800
„lubų“ panaikinimo
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Tyrimų protokolo pavyzdys

Įgyvendinant Europos Sąjungos Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nuo 2017-10-01 pieno kokybės rodiklių
vertinimui apskaičiuojant geometrinį vidurkį nebus taikomos viršutinės ribos (bendram bakterijų skaičiui - 300
tūkst. KSV/ml, somatinių ląstelių skaičiui – 800 tūkst./ml).
Pereinamuoju laikotarpiu nuo 2017-02-01 VĮ “Pieno tyrimai” internetinėje svetainėje bus galima pasitikrinti
BBS ir SLS geometrinius vidurkius pagal faktinius tyrimų rezultatus, jei nustatytas rezultatas viršys iki šiol
taikomas viršutines ribas.

*

* Konsultaciją gali suteikti:
 VĮ „Pieno tyrimai“
 Privatūs vet. gydytojai
 Teritoriniai VMVT padaliniai

http://www.pieno-tyrimai.lt/ pakeitimai ir papildymai
Geometrinis be ribų

Geometrinis be ribų

Kur gauti konsultacijas pieno kokybei pagerinti?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tinkamas pieno atšaldymas ūkyje po melžimo
Pieno privežimo paslaugos gerinimas
Pieno ūkyje higienos sąlygų pagerinimas
Slaptų mastitų problemos sprendimas
Sergančių gyvulių atskyrimas
Gyvūnų šėrimo klausimai

1-5 ir 6-10 karvių
ūkiai

Ūkininkus pieno kokybės gerinimo klausimais pakonsultuoti gali:
 VĮ „Pieno tyrimai“ nemokama linija: (8 800) 55545
 Privatūs veterinarijos gydytojai, kurie aptarnauja pienininkystės ūkį
 Teritoriniai VMVT padaliniai nemokama linija (8 800) 40403
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Ačiū už dėmesį!
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