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Multiplicarea germenilor de lapte in prezenta tincturii de propolis,
Calendulla officinalis ceai si Chamomilla recutita ceai
The multiplying of raw milk germs in the presence of propolis tincture,
Calendulla officinalis tea and Chamomilla recutita tea
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Abstarct. This essay monitors the multiplication of germs in raw integral milk of cow, freshly milked, in the presence
of naturist medicine products, after 24 huors from milking. The products were addad in the milk were propolis
tinture, Calendula officinalis tea and Chamomilla recutita tea. One hour after the milking, the total number of germs in
the raw interal milk was of 60 000 / ml. Analizing the milk samples with the added natural product, after 24 hours
has shownthat the N.T.G. is of 3 900 000 /ml for the sample with propolis tincture, 10 100 000 / ml for the sample
with Calendula officinalis tea, 10 600 000 / ml for the sample with Chamomilla recutita tea and 11 400 000 / ml for
sample of simple milk . From all the samples, tinctura of propolis proved the best limiting activity of germs in the
milk.
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Laptele crud integral de bovine prezinta o
încărcătură naturală de germeni care depind în
special de sănătatea animalului, alimentaţia
acestuia, igiena ugerului şi de condiţiile igienice in
care trăieşte. În plus încărcătura microbiană este
influienţată şi de condiţiile igienico-sanitare de
recoltare şi de păstrare a laptelui, imediat după
recoltare(Chintescu,1982). Laptele prezintă un
mediu deosebit de bun pentru multiplicarea unui
număr mare de microorganisme, dacă este si
păstrat la temperaturi mezoterme (Chintescu şi
Pătrascu,1988). Prin păstrarea laptelui la
temperaturi
de
sub
8ºC
multiplicare
microorganismelor este influienţată negativ (Tabel
1). Un argument pentru acest studiu este faptul că
în multe gospodării sunt conditii empirice de
păstrare a unor alimente.Deasemenea şi hrănirea
copiilor cu lapte din recipiente insuficient spălate
şi păstrate la intâmplare duce la dezvoltarea unor
microorganisme neprielnice sănătăţii copiilor.
Astfel, prin adăugarea unor produse din medicina
naturistă s-ar putea limita multiplicarea unor
germeni din laptele amintit. Pentru această lucrare
s-au ales tinctura de propolis, ceaiul de gălbenele
(Flores Calendulae cum receptaculis) şi ceaiul de
muşeţel
(Flores
chamomillae)
urmărindu-se
influienţa
acestora
asupra
multiplicării
microorganismelor din laptele de vacă la
temperatura de 20°C.
Propolisul este farmacia albinelor în acelaşi
timp marea speranţă a apiterapiei.Este cunoscut şi
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folosit de peste 5000 de ani, pentru proprietăţile
sale conservante, cicatrizante, antiinfecţioase,
antitumorale, etc. Propolisul este o substanţă
cleioasă, puternic aromată, divers colorată, foarte
complexă, prezentă sub diferite forme fizice,
chimice şi biologice, având diferite funcţii în
diferite locuri din stup. Din punct de vedere
biologic, propolisul este un produs cules şi de
secreţie al albinelor, con ine sucuri protective din
muguri de arbori, secreţii faringiene ale albinelor,
ceară şi polen (Mihailescu, 1977). La rece,
propolisul este o substanţă solidă, iar tinctura de
propolis este obţinută prin dizolvarea acestuia în
alcool, la temperaturi de fierbere a alcoolului.
Utilizat in medicina naturistă este şi ceaiul de
flori de gălbenele (Flores calendullae cum
receptaculis) benefic ,ca uz intern, in gastrite
hiperacide, ulcer gastric, icter infecţios, vermifug,
etc., iar ca uz extern în tricomoniază, răni
purulente, micoze, etc.(Mohan, 2006).
Cu largă utilizare în terapiile naturiste este şi
muşeţelul (Chamomilla recutita). Extern, muşeţelul
se utilizează sub formă de comprese şi spălături în
conjunctivite şi alte inflamaţii ale ochilor, în erupţii
cutanate care provoacă mâncărimi sau supuraţii,
ca gargară în durerile de dinţi, precum şi în
spălarea rănilor (Treben,1993). Cel mai utilizat este
ceaiul de flori de muşeţel (Flores Chamomillae).
Pentru această lucrare s-a utilizat lapte crud integral,
proaspăt recoltat, în condiţii empirice specifice unor
gospodării din mediu rural. S-a determinat N.T.G.-ul
pentru laptele crud integral la o oră după mulgere, din
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eşantionul luat pentru realizarea probelor. Din acest lapte sa distribuit în patru pahare Erlenmeyer, sterile, după cum
urmează. Pentru varianta V1, 100 ml lapte in care s-a
adăugat 1 ml tincură de propolis (20% propolis in alcool
96º). Varianta V2, 75 ml lapte în care s-a adăugate 25ml ceai
de gălbenele. Varianta V3, 75 ml lapte în care s-a adăugat 25
ml ceai de muşeţel. Varianta V0, martor, constituită din
lapte crud integral fără nici un adaos. Recipientele, inchise
cu dopurile de vată initial sterile, s-au pus pentru incubare
la temperatura de 20ºC timp de 24 de ore (Tabel 2).
După perioade de incubare s-a determinat numărul
total de germeni care sau dezvoltat în variantele alese spre
analizat.

Ca metodă de determinare a numărului total de
germeni s-a utilizat metoda culturilor in plăci, prezentată în
,, Lucrări practice de microbiologie generală ” ediţia a III-a
de prof. Dr. M. Drăgan –Bularda. S-a utilizat plăci cu medii
nutritive tipul Compact Dry, care în sămânţate s-au incubat
la 37ºC, 48 de ore. Ulterior numărându-se coloniile
dezvoltate în plăcile cu mediu nutritiv şi calculânde-se
N.T.G.-ul, pentru fiecare variantă luata spre analiza.
La variantele V2 i V3, cele cu adaos de ceai, prima
cantitate de probă luata pentru dilutii a fost de 1, 33 ml,
astfel incât în aceasta să existe un mililitru lapte, ulterior
făcându-se dilutiile conform metodei utilizate până la 1/1
000 000.

Tabel 1. Influenţa contaminării iniţiale şi a temperaturii de păstrare asupra calitătii microbiologice a laptelui
(după Chintescu Gh., Pătrascu C.,1988)
Temperatura de păstrare
4,5º C
24 h
48h
4 000
4 500
80 000
120 000
300 000
600 000

Germeni/ml
4 000
40 000
150 000

Tabel 2. Compoziţia variantelor experimentale
Variantele

V1

V2

V3

V0

Lapte crud integral
Tinctură de propolis 20%
Ceai de gălbenele
Ceai de muşeţel
Volum total
Temperatura de
termostatare
Durata Termostatării (ore)

100 ml
1ml
101ml

75 ml
25 ml
100 ml

75 ml
25ml
100 ml

100 ml
100 ml

20ºC

20ºC

20ºC

20ºC

24 h

24 h

24 h

24 h

NTG din probe la 24 ore de termostatare

milioane/ml.

11.4

12
10.1

10.6

10
8
6
3.9

4
2
0

var.

V1

V2

V3

V0

Figura 1. Numărul total de germeni în cele patru probe realizate după 24 de ore de termostatare la 20ºC.
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Prima examinare s-a efectuat asupra mediilor
de cultura însămânţate cu lapte crud integral la o
oră după recoltare. După cele 48 de ore de
termostatare s-au evidenţiat coloniile microbiene.
Calculul efectuat a demonstrat un număr de
germeni de 60 000 /ml. Analiza variantelor de
lapte cu adaos de produse naturiste a dat
urmatoarele rezultate. Pentru V1, cu tinctura de
propolis, N.T.G. = 3 900 000/ ml. Pentru V2, cu
ceai de gălbenele, N.T.G. = 10 100 000/ ml. Pentru
V3, cu ceai de muşeţel, N.T.G. = 10 600 000/ml.
Varianta V0, martor, din lapte integral, a prezentat
N.T.G.-ul = 11 400 000/ml (Fig. 1).
In urma analizarii rezultate lor s-a constatat că
multiplicarea germenilor din lapte a fost
influientata mai semnificativ doar de tinctura de
propolis şi anume de circa trei ori mai puţini
germeni totali. Pe când ceaiul de gălbenele,
respectiv ceaiul de muşeţel nu a avut o acţiune
importantă
de
limitare
a
multitlicării
microorganismelor din laptele luat spre analiza.
Rata de multiplicare a microorganismelor care
contaminează initial laptele la mulgere poate fi

limitată si de unele produse naturiste, chiar la
temperaturi de 20°C.
Dintre cele trei produse de medicină naturista
luate spre analiza, doar tinctura de propolis a
dovedit o anumita limitare a multiplicarii
germenilor din laptele crud integral.
In anumite condiţii, adaugarea de tinctura de
propolis în lapte ar putea avea utilizări practice.
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