
Lubelska Izba Rolnicza 

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 5.12.2016 r. 
w sprawie badania mleka na obecno ść  antybiotyków. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 05.12.2016r., 
działaj ąc w imieniu samorządu rolniczego województwa lubelskiego wnosi o pilne podj ęcie 
działań  w sprawie badania mleka na zawarto ść  antybiotyków. 

Intensywna produkcja mleka, zwi ększenie wydajno ści krów, minimalizowanie 
okresów zasuszenia negatywnie wp łynęło na zdrowotno ść  krów. W ostatnich latach podniós ł  
się  współczynnik ryzyka zapadni ęcia na różnego typu infekcje wśród populacji krów i 
wzrosło także zapotrzebowanie na leczenie zwierz ąt poprzez podawanie antybiotyków. 
Jedrym z ważniejszych wskaźników uwzględnianych podczas oceny jako ści mleka surowego 
jest kontrola obecno ści substancji niepożądanych w mleku - antybiotyków i innych środków 
farmakologicznych. Obecno ść  antybiotyków i innych substancji hamuj ących wykrywa si ę  
metodami mikrobiologicznymi i enzymatycznymi. Jakie pozosta łości przekraczaj ą  dozwolone 
poziomy tolerancji okre śla Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2377/90 z dnia 26 czerwca 
1990 r. ustanawiaj ące wspólnotową  procedurę  dla określania maksymalnego limitu 
pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1). Antybiotyki podawane krowom mlecznym w 
niektórych przypadkach utrzymuj ą  się  dużo dłużej w organizmie i mleku ni ż  okresy karencji 
podawane na etykietach leków. Na rynku dost ępne są  różne testy wykrywaj ące obecno ść  
niedozwolonych substancji, wyst ępuje duża rozbieżność  w wynikach pomi ędzy testami 
wykonywanymi w gospodarstwie a w mleczami. Ujednolicenie testów na wykrywalno ść  
antybiotyków zarówno na rynku producentów mleka jak i w mleczarniach pozwoli rolnikom 
na prawidłową  ocenę  przydatności mleka do spo życia i unikni ęcia wysokich kar w zwi ązku z 
zawartością  szkodliwych substancji. 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca si ę  o podjęcie działań , które 
doprowadzą  do ujednolicenia testów kontrolnych na zawarto ść  substancji niedozwolonych w 
tym antybiotyków. 
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