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KATALOG METOD V LABORATORIJU ZA ANALIZE MLEKA 
 
 
1 VZORČENJE 
 
Lončki, v katere se vzorči mleko, morajo biti čisti in suhi ter primerno veliki (volumen lončka 65 ml). 
Za potrebe mikrobioloških preiskav (skupno število MO) morajo biti še sterilni.  
Oprema za vzorčenje mora biti čista in suha (obvezno sterilna pri vzorčenju za mikrobiološke 
preiskave) ter dovolj velika, da se mleko učinkovito premeša (zajemalka).  
 
Priporočen potek mešanja: 
- V malih posodah - mešalo je potrebno najmanj 10-krat spustiti do dna in ga dvigniti proti površju, 

da se ustvari krožno gibanje. Najboljši rezultati mešanja se dosežejo v globini, ki ustreza sedmim 
desetinam polnilne višine. Priporočen naklon mešala je 5 do 20 stopinj. 

- V velikih posodah - mleko mešamo z vgrajenim mešalom najmanj 5 minut. Če je v bazenu manj 
kot 15 % mleka, je potrebno mešati ročno. 

- V več posodah - vsebina vsake posode se premeša in iz vsake posode odvzame reprezentativni 
del. Če se vzorci iz posameznih posod ne preskušajo posamično, jih premešamo, da pripravimo 
skupni vzorec in vzorčimo nato iz tega skupnega vzorca. 

 
LONČEK ZA VZORČENJE NE SME BITI NAPOLNJEN Z MLEKOM DO VRHA! 

To pa zaradi tega, da ga lahko v laboratoriju pred analizo ustrezno premešamo. 
 
Vzorec mora biti čist oz. brez nečistoč, lahko je konzerviran s konzervansom.  
 
Vzorci za analizo zmrziščne točke in določanje zaviralnih snovi (antibiotikov) NE SMEJO BITI 

KONZERVIRANI. 

 

 

2 TRANSPORT VZORCEV 
 
Za namene mikrobiološke preiskave (skupno število MO): 
- Nekonzervirani vzorci se hranijo pri temperaturi 4 ± 2 °C, v laboratorij morajo biti dostavljeni v 

12. urah po vzorčenju. 
- Konzervirani vzorci se hranijo pri temperaturi 8 ± 2 ºC in se morajo dostaviti v laboratorij 

najkasneje v 48. urah po vzorčenju. 
- V primeru, da izpolnitev zgornjih zahtev ni mogoča, se vzorci zamrznejo in v takšni obliki 

dostavijo v laboratorij. 
 
Za vse ostale analize: 
- Nekonzervirani vzorci se hranijo pri temperaturi 4 ± 2 °C, v laboratorij morajo biti dostavljeni v 

24. urah po vzorčenju. 
- Konzervirani vzorci se hranijo pri temperaturi 10 ± 2ºC in se morajo dostaviti v laboratorij 

najkasneje 4 dni po vzorčenju.. 
 
Laboratorij ne prevzema nobene odgovornosti glede vzorčenja niti glede ravnanja, 

hranjenja in prevoza vzorcev mleka do prevzema v laboratoriju.  
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3 SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA 
 
Vsi vzorci mleka morajo biti označeni tako, da jih je možno brez težav identificirati.  
Spremljati jih mora zapisnik iz katerega so jasno razvidne želene preiskave in naslov odjemalca. Če 
zapisnika ni ali če vzorec dostavi individualni odjemalec, se mora izpolniti laboratorijski obrazec za 
sprejem vzorca. 
 

 

4 ROK ZA IZVEDBO ANALIZ 
 
Analize vzorcev mleka so opravljene v najkrajšem možnem času (še isti ali naslednji delovni dan) 
oziroma nekonzervirani vzorci najkasneje v 3. dneh, konzervirani vzorci pa najkasneje v 8. dneh po 
datumu vzorčenja (če so pravočasno dostavljeni v laboratorij). 
 
V primeru odstopanj vzorca (topli vzorci, kisli vzorci, umazani vzorci, nepravočasna dostava, 
vzorci brez oznake, …) oseba, ki vzorce sprejme, obvesti odjemalca/kontrolorja ali drugo 
odgovorno osebo, ki odloči ali bomo take vzorce analizirali ali ne. 
 
 
 
5 METODE PREISKAVE 
 
� Za določanje kemijske sestave vsebnosti maščob, beljakovin in laktoze v mleku, uporabljamo 

aparaturo DairySpec FT Bentley, ki deluje na principu metode infrardeče spektrometrije,  
standardizirane po mednarodnem standardu ISO 9622:2013 / IDF 141:2013. 

� Za določanje vsebnosti sečnine in zmrziščne točke mleka uporabljamo aparaturo DarySpec FT 
Bentley, ki deluje na principu infrardeče spektrometrije. 

� Za določanje števila somatskih celic uporabljamo aparaturo Somacount FC Bentley, ki deluje na 
principu pretočne citometrije,  standardizirane po mednarodnem standardu ISO 13366-2 / IDF 148-
2:2006. 

� Za določanje skupnega števila mikroorganizmov (SŠMO) uporabljamo aparaturo BactoCount IBC 
Bentley, ki deluje na principu pretočne citometrije,  standardizirane po mednarodnem standardu 
ISO 16297:2013 / IDF 161:2013. 

� Določanje zaviralnih snovi z BRT (The brilliant black reduction) testom, na osnovi spremembe 
redox potenciala. 

� Test zgodnjega ugotavljanja brejosti v mleku za krave in koze (encimsko-imunoadsorpcijska 
analiza - ELISA za ugotavljanje brejosti preko glikoproteinov (PAG-s) v mleku). 

 
 
 
6 PODPOGODBENIKI 
 
V primeru nepredvidenih okoliščin (preobremenitve, okvare,…) izvede metodo preskušanja 
podpogodbenik: 

• Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 PETROVČE 
• KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 PTUJ 
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7 PODAJANJE REZULTATOV 

 

Parameter Enota Merilno območje Akreditirano 

območje 

MAŠČOBA g/100 g 0 - 15 g/100 g 2 - 7 g/100g 
BELJAKOVINE g/100 g 0 - 10 g/100 g 2 - 5,5 g/100g 
LAKTOZA 
MONOHIDRAT 

g/100 g 0 - 10 g/100 g 4,2 - 4,8 g/100g 

ŠTEVILO SOMATSKIH 
CELIC 

SC x1000/ml 0 - 10.000.000 SC/ml / 

SEČNINA mg/100 ml 10 - 100 mg/100 ml / 
ZMRZIŠČNA TOČKA °C -0,450 do -0,600 °C / 
SKUPNO ŠTEVILO 
MIKROORGANIZMOV 
(SŠMO) oz. CFU-
kolonije 

CFU x1000/ml  
 

3.000 - 1.000.000  
CFU/ml 
 
 

/ 
 
 

 
DOLOČANJE 
ZAVIRALNIH SNOVI 
(ANTIBIOTIKOV) 

+ / - 
(+ pozitivno, vzorec 
vsebuje zaviralne 
snovi - antibiotik) 
(- negativno, vzorec 
ne vsebuje zaviralnih 
snovi  - antibiotika) 

/ / 

TEST ZGODNJEGA 
UGOTAVLJANJA 
BREJOSTI V MLEKU 
KRAV IN KOZ 

S-N vrednost: 
<0,100 - NI BREJA 
≥0,100 in <0,250 - 
PONOVITEV 
≥0,250 - BREJA 

/ / 
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