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CONDIȚII de acceptare a laptelui crud în 
unitățile de tratare și/sau procesare  

CAPITOLUL I Condiții de sănătate animală 
pentru obținerea laptelui crud materie primă 

CAPITOLUL II Igiena exploatației 

CAPITOLUL III Igiena mulsului, colectarea 
laptelui crud și transportul acestuia de la 
exploatație la centrul de colectare sau 
standardizare ori la unitatea de tratare sau 
procesare. Igiena personalul 

 

LEGALISM  
vs.  

EFICIENȚĂ 



CAPITOLUL I Condiții de sănătate animală 
pentru obținerea laptelui crud materie primă: 
 
Laptele crud trebuie să provină de la 
vaci: 

 1. care aparțin unei cirezi indemnă 
de tuberculoză și bruceloză; 

 2. care nu prezintă nici un simptom 
al vreunei boli infecțioase 
transmisibile la om prin intermediul 
laptelui 

 3. a căror stare generală de 
sănătate nu este afectată de vreo 
afecțiune vizibilă și care nu suferă 
de vreo infecție a aparatului 
genital, enterite cu diaree și febră 
sau de o inflamație vizibilă a 
ugerului; 

 antropozoonoze 
& boală 
profesionale 

 

 

 Mastita? Dar 
dacă e … 
subclinică? 

 În sec XXI.. adevăr 
sau… provocare? 

 

 

 

 Depistare? 

 Diagnostic? 

 Tratament? 
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Mastita „vizibilă” 

NCS = 200 mii NCS 1500 mii 

Cum abordăm mastita invizibilă? 
Când e vizibilă mastita invizibilă? 

 

 



Pierderea „invizibilă”  

 Efectul celulelor somatice asupra lactaţii cotate la o producţie de 6000 kgtaţii cotate 

la o producţie de 6000 kg 

Număr de celule/ml 
pierderi lapte 

% kg 

100.000 (105) 3% 180 kg 

200.000 6% 360 kg 

300.000 7% 420 kg 

400.000 8% 480 kg 

500.000 9% 540 kg 

600.000 10% 600 kg 

700.000 11% 660 kg             

1.000.000 (106) 11% 720 kg 

SCC merită o ...atenție 
specială! 



CAPITOLUL I Condiții de sănătate animală 
pentru obținerea laptelui crud materie primă 
 
 3. care  să dea lapte normal 

d.p.d.v. organoleptic; 

 5. care nu prezintă răni ale 
ugerului ce ar putea afecta 
laptele; 

 6. în cazul vacilor care produc cel 
puțin 2 litri de lapte pe zi; 

 7. care nu au fost tratate cu 
substanțe periculoase (cu excepția 
cazului în care laptele este colectat după o 
perioadă oficială de așteptare, stabilită 
conform prevederilor legislației sanitare 
veterinare în v igoare); 

 

 

 Laptele G/P 
anormal? 

 Rănile pot fi 
parenchimale   

 Vacile CAP-urilor cu  
1,5 l lapte 

 Tratamentele 
diminuează 
eficientă 
economică! 
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 E normal 
organoleptic?  

 Stim să citim „rănile 
interne”? 

 

 Vacile cu mai puţin 
de doi litri sunt vaci 
bolnave? Dar 
bivolițele? Dar 
laptele de la sfârșitul 
lactației?  

 Tratament în trend 
SCC?   



Normalul organoleptic… Raportul - 
G/P 

F-- = deficit de fibre și/sau exces 
energetic; deficit structural? 
 

F++=exces fibre, deficit energetic 
(BCS, corpi cetonici) 

 



Raportul de analiză - 
Cazeină/Proteină 

Raport rasial: 

 Holstein – 81,1% 

 Monbeliard – 81,7 

 Jersey – 84,1% 

 Brună – 84,6% 



Raportul de analiză – Ureea din 
lapte 

Valori ale ureei din lapte 
(Simmental): 

 10,5-19,5 mg uree/dl lapte (MUN = 0,45*TU) 

 scăzută, respectiv sub 10 mg uree/dl lapte  

(lipsa concentratelor, excesul de proteină)  

 ridicată, respectiv peste 19-25 mg uree/dl lapte 

(stresului termic silozuri nematurate prea multă proteină rumenală 

nedegradabilă )  

 F.ridicată  la valori de peste 25 mg uree/dl lapte  

(reducerea ratei concepției, prelungirea repausului uterin) 



CAPITOLUL II Igiena exploatației 

 a) condiții bune de stabulație, 
igienă, curățenie și de sănătate a 
animalelor; și 

 b) condiții bune de igienă pentru 
muls, răcire și depozitare a 
laptelui. 

1. exploataţie care sunt 
înregistrate și verificate în 
conformitate cu art. 13 alin. 
(1) 
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Condiţii pentru a obţine lapte 
igienic 
 Cuşeta de odihnă să fie confortabilă 
 Aşternutul din cuşetă să fie curat, uscat şi moale 



Vaci Greutate 

(kg) 

A B C Lăţime H crupă L crupei la 

şolduri 

Primipare 650 175 180 125 125 145 55-60 

Pluripare 750 180 185 130 135 150 60-66 

D = 90-105 cm 



Câte ore petrece zilnic o 
vacă cu diverse activităţi 

Activitatea Cele mai 
bune  10% 

vaci 

Vacile cu 
producţie 

medie 

Mănâncă la iesle 5,5 5,5 

Odihnă în cuşetă 14,1 11,8 

Stau pe alee 1,1 2,2 

Stau în picioare în 
cuşetă 

0,5 1,4 

Beau apă 0,3 0,4 



Vacile 

stau jos 

Mai mult 

lapte 

Vacile trebuie să se odihnească cel puţin 10-12 ore 

pe zi 
Importanţa cuşetei pentru 
asigurarea calităţii igienice a 
laptelui 

Calitatea laptelui? 

 =    20-50% mai 

mult sânge în uger 



Cușeta individuala de odihnă: 

Așternut din paie? Aşternut din nisip? 
 



Cușetă vs. igienă 
  

 

Realitate 
 vs.  
provocare 



Masina de muls vs. sănatate  



CAPITOLUL II Igiena exploatației 

 a) condiții bune de stabulație, 
igienă, curățenie și de sănătate a 
animalelor; și 

 b) condiții bune de igienă pentru 
muls, răcire și depozitare a 
laptelui. 

1. exploataţie care sunt 
înregistrate și verificate în 
conformitate cu art. 13 alin. 
(1) 
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Muls igienic 

  



CAPITOLUL II Igiena exploatației 

 2. Amenajările unde se 
desfășoară mulsul sau unde este 
păstrat laptele după muls ori este 
manipulat sau răcit trebuie să fie 
astfel situate și construite încât să 
se evite toate riscurile de 
contaminare a laptelui.  

 a) pereți și podea ușor de curățat, 
în special în zonele supuse ușor 
murdăririi sau contaminării; 

 b) podea înclinată astfel încât să 
faciliteze drenarea și îndepărtarea 
ușoară a lichidelor și dejecțiilor; 

Normă                                   Realitate                           Provocare 

 

 

 

 Se poate! 

 

 

 

 Aproape 
niciodată… 



CAPITOLUL II Igiena exploatației 

c) ventilație și iluminare adecvate; 

d) surse corespunzătoare și suficiente 
de apă potabilă  
e) separarea adecvată de toate 
sursele de contaminare, cum ar fi 
toaletele și zonele de depozitare a 
gunoiului; 

f) accesorii, utilaje și echipamente ușor 
de curățat, spălat și dezinfectat; 

g) suplimentar, amenajările pentru 
depozitarea laptelui trebuie să aibă 
echipamente corespunzătoare de 
refrigerare a acestuia, să fie protejate 
împotriva insectelor și să fie separate 
corespunzător de spațiile în care sunt 
cazate animalele. 

 

 



   

  Se pot reduce numărul de bacterii din laptele muls? 

bacterii(/
ml) după 
muls 

baterii(/ml) 
după 24 h 

Lapte curat  

& 
Răcire bună 

Lapte curat 

& 
Răcire deficitară 

Lapte murdar 

& 
Răcire bună 

Lapte murdar 

& 
Răcire deficitară 

 

NU, dar se poate controla creșterea bacteriilor! 



CAPITOLUL III Igiena mulsului, colectarea laptelui crud și transportul acestuia de la 
exploatație la centrul de colectare sau standardizare ori 
la unitatea de tratare sau procesare. Igiena personalul 

1. Mulsul trebuie să fie efectuat igienic 

  Dacă laptele nu este colectat în 
maximum două ore de la mulgere, 
acesta trebuie răcit la o 
temperatură de 8°C sau mai mică, 
în cazul colectării zilnice, și la o 
temperatură de 6°C sau mai mică, 
în cazul în care colectarea nu se 
face zilnic. 

 b) În timpul transportului la unitatea 
de tratare și/sau procesare 
temperatura laptelui răcit nu trebuie 
să depășească 10°C,; 

A. Igiena mulsului 

Normă                                   Realitate                           Provocare 

 

 

 

< 4 °C în 30’ 
de la muls! 



CAPITOLUL III Igiena mulsului, colectarea laptelui crud și transportul acestuia de la 
exploatație la centrul de colectare sau standardizare ori 
la unitatea de tratare sau procesare. Igiena personalul 

1. Mulsul trebuie să fie efectuat 
igienic 

  1. Echipamentele și instrumentele 
sau suprafețele care vin în contact 
cu laptele – inox. 

 2. După folosire ustensilele utilizate 
la muls, echipamentele mecanice 
de muls și containerele care vin în 
contact cu laptele trebuie să fie 
curățate și dezinfectate 

B. Igiena spațiilor, 
echipamentelor și utilajelor 



CAPITOLUL III Igiena mulsului, colectarea laptelui crud și transportul acestuia de la 
exploatație la centrul de colectare sau standardizare ori 
la unitatea de tratare sau procesare. Igiena personalul 

1. Personalul trebuie să fie în stare 
perfectă de curățenie, și anume: 

 a) persoanele care efectuează 
mulsul și manipularea laptelui crud 
trebuie să poarte haine curate 
pentru muls; 

 b) mulgătorii trebuie să își spele 
mâinile imediat înaintea începerii 
mulsului și să le păstreze curate pe 
toată perioada mulsului. 

 2. 

 a) Conducătorul unității va lua toate 
măsurile necesare pentru prevenirea 
contaminării laptelui de către persoanele 
susceptibile de a-l contamina până când 
este evident că acestea pot efectua mulsul 
fără riscul de a contamina laptele. 

 b) Toate persoanele care mulg animalele 
sau care manipulează lapte crud trebuie să 
facă dovada că nu există impedimente din 
punct de vedere medical pentru 
efectuarea acestor operațiuni. 
Supravegherea medicală a acestor 
persoane se stabilește conform legislației 
naționale în vigoare. 

 

C. Igiena personalului 



CAPITOLUL III Igiena mulsului, colectarea laptelui crud și transportul acestuia de la 
exploatație la centrul de colectare sau standardizare ori 
la unitatea de tratare sau procesare. Igiena personalul 

1. Sistem de monitorizare pentru 
prevenirea adăugării apei în laptele 
crud: 

2. Unitatea de tratare și/sau de 
procesare trebuie să informeze 
autoritatea veterinară competentă 
atunci când standardele maxime 
fixate pentru numărul de germeni și 
numărul celulelor somatice au fost 
atinse 

a) Dacă într-o perioadă de 3 luni de 
la notificarea rezultatelor controalelor 
NTG si NCS - exploatația nu va mai fi 
autorizată să furnizeze laptele crud  

 3. b) Laptele nu va fi folosit pentru consum 
uman dacă prezintă reziduuri de antibiotice 
peste limitele maxime admise, menționate 
în Norma sanitară veterinară ce stabilește o 
procedură națională pentru stabilirea 
limitelor reziduale maxime ale produselor 
medicamentoase veterinare în alimentele 
de origine animală. 

D. Igiena producției 



CAPITOLUL IV Standarde pentru acceptarea laptelui 
crud în unitățile de tratare sau procesare 
 

a) N.T.G. pe placă la 
temperatura de 30°C (per 
ml) <= 100.0001); 

b) numărul celulelor 
somatice (per ml) <= 
400.0002). 
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Depistare - Primul semnal, buletinul COP 

  



NCS – cum s-ar putea aborda 

  



Sau… 

  



Scor linear al NCS? 

  



  



COP – NCS  

  



SCC – ce sunt de fapt celulele 
somatice? 

Armata BUNA – celulele org. 
 

Armata REA - Bacteriile 
 



SCC – ce sunt de fapt celulele 
somatice? 

Armata BUNA – celulele org. 
 

Armata REA - Bacteriile 

 



SCC – ce sunt de fapt celulele 
somatice? 

  



Depistare 2: CMT – de ce? 

 



Depistare 2 

La platforma de muls: 
 Repede 

 In liniște 

 Corect! 

 

 



Diagnostic 

SWAB 
 Recoltate din sfertul afectat 

 Examen bacteriologic 

 



Diagnostic 

  



Tratament -  

Tratament terapeutic! Tratament individualizat! 

Tetraciclina? 



Calitatea laptelui crud: norme, 
realități și provocări 

DE LUAT ACASA! 

Societatea „fermierilor” 
 

 Utilizaţi toate înscrisurile…mai ales 
COP-ul = Buletin de analize! 

 Nu fiți veterinari! 

 Solicitați veterinari specializați! 

 Alegeți tratament INDIVIDUALIZAT! 

 Plătiți specialiștii! – daca pare ca 
costa scump sa vedeți cat costa 
nespecializtul 


