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W hodowli i chowie bydła w Republice Czeskiej w rowicy krwi krów. Przeciwnie, żywtenie krów dawką
okresie ostatnich lat nastąpiĘ znaczne zmiany. Oprocz o niższej zawartości azotu prowadzi do obniżenia się
zmniejszenia się o ponad 50Yo Iiczby zwterząt, zmię- ilości mocznika we krwi (4). Baker i wsp. (1) ustalili
niła się także struktura rasowa populacji bydła mlęcz- ścisłą zależnośc pomiędzy poziomem mocznika we
nego.Rodzima,dwukierunkowouĄrtkowanatasacze- krwi a białkiem ogólnym (CP) dawki pokarmowej.
ska łaciata (simental) została w około 40oń wyparta Rezultaty badafiinnych autorów (8) wskazująnazależ-
ptzęz rasę holszĘńsko-Ęzyjską. Wyższa produkcja nośćpomiędzypozlomemmocznikawekrwiaproduk-
mleka krów tej rasy mviązana jest jednak z wyższymt cyjnościąkrow,wyższawydajność mlekanvięanabyła
wymaganiami pokarmowymi. z niższązawartością mocznika we krwi l<row, niższy

Ilość azotu i energii, prócz innych składników, od- poziomprodukcji towarzyszyłnatomiastwyższej jego
grywa kluczowąrolę w diecie krów; ich ilość, jakość i zawartości. Roseler i wsp. (9) stwierdził, że nalniższa
wzajemny stosunek są niezbędne do pokrycia specy- zawartośc mocznika we krwi charakteryzlje rwierzę-
ftcznych wymagań zwierząt, determinują taWę ęfek- ta o najniższej wydajności, ale tendencja tanie zostŃa
finość ich zywienia. Jednym z głownych wskazni- potwierdzona we wszystkich analtzowanych grupach
kow zaopatrzenia organizmu krów w azot jest poziom zwterząt, W mleku krów o najwyższel zawartościbiał-
mocznika w surowicy krwi. RezultaĘ badań Machala kaitłuszczuobsetwowano również najwyższypoziom
(5, 7) wskazljąna ścisĘ rwiązekpomiędzy obserwo- mocznika we krwi. Rezultaty wcześniejszych badań
wanąilościąmocznika w surowicy krwi a niektórymi (2,I0) wskazująna brak istotnych zalężności między
parametrami reprodukcyjnymi. poziomem mocznika w surowicy krów a parametrami

Z powodów prakĘcznych, poziom mocznika jest produkcyjnymi: wydajnością oraz zawartościąbiałka
badany częściej w mleku niżw surowicy krwi, co itłaszcnlwmleku.
wynika głównie z prostoĘ wykonania analiz. Jednak Poziom mocznika w surowicy wzrasta u krów star-
poziom mocznika we krwi jest podstawowym wskaź- szych w porównaniu do krów pierwiastek. Zawartośc
nikiem odzwierciedlającym stan odżyrvienia organiz- mocznika jest niższa w początkowym okresie laktacji
mu. jest też ściśle z-łviązany z zawartością mocznika i wzrasta w okresie zwiększonego pobrania suchej
w pozostĄch pĘnach ustroju. masy paszy (3).

Wyższe pobranie azofu lub zmniejszentekataboltz- Celem badań było określenie zależności pomiędzy
mu białek powoduje wzrost zawartościmocznika w su- zawartościąmocznika w surowicy krwi a cechami uĄń-

kowości mlecznej krów rasy holszĘńsko-Ęzyjskiej
*]Badania wykonano rł,ramach MSM 432100001. w Okresie pierwszyCh Stu dni laktaCji.



Matetiał imetody
Badaniami prowadzonymi w okresie 13 miesięcy objęto

grupy o liczebności 19-23 Wów rasy holsztyńsko-Ęzyj-
skiej między 20 a 100 dniem po wycieleniu. Srednia wy-
dajność stada wynosiła 7800 kg. Krowy byĘ żywione w
oparciu o pasze gospodarskie (kiszonka zktlkurydzy, śruta
zbożowa, śruta poekstrakcyjna z dodatkami witaminowo-
mineralnymi). Dawki pokarmowe byĘ bilansowane zgod-
nie z zalęceniami Somera (11). W dniu obser-wacji mierzo-
no ilość udojonego mleka, pobierano próbki mleka, w któ-

rychprzy uzyciu aparatu Milcoscan 255 AB określano za-

wartość białka i tłuszczu. Próbki krwi pobierano dnia na-

stępnego Tano z vena subcutanea abdominis, aw otrzyma-
nej po odwirowaniu surowicy mierzono zawartośc mocz-
nika metodą fotomeĘczną (Bio-La-Test).

Zmiany w wydajności, składu mleka i zawańości mocz-
nika we krwi w analizowanym okresie zostŃy przedsta-
wione graficznie jako wielomiany drugiego i trzeciego stop-

niaprzy wartości F wyższej od 0,5.

Wyniki iomówienie
Ltczbahow w kolejnych miesiącach prowadzonych

badań (tabela 1) ksztahowała się od 19 (4 miesiąc) do
24 sztuk(2 miesiąc). Przeciętna liczba krów w caĘm
okręsie badań wynosiła 21,5. Srednia długość uĄrtko-
wania krów wynoslła 2,61laktacji. W okresie badań
kro.wy znajdowaĘ się w 53,6 dniu laktacji.

Srednia zawartośó mocznika w surowicy krwi krów
wynosiła 5,65 mmol/l (od 4,47 do 7,7] mmoVl), śred-
nia wydajność mleka - 33,4 kg. Poziom tłuszcztt w
mleku ksztahował się w zakresie od 3§30ń (miesiąc
8) do 4,]żoń (miesiąc 4), przy średniej zawartości
4,060^. Wydajnośó tłuszczll i białka mleka wynosiła
odpowiednto 1352,4 t 996,I g,

Współczynnik korelacj i między zaw artością mocz-
nika w surowicy krwi a ilościąprodukowanego mleka
wynosił 0,073 I kształtował się w zakresie od -0,258
do 0,420 . Współczynnik korelacj i między ilo ścią mocz-

nika we krwi a zawartością tŁuszcztl w mleku wynosił
0,007 (od -0,371 do 0,255), między poziomem mocz-
nika a ilościąbiałka -0,078 (od 0,394 do 0,354).

Zmiany w zawartości mocznika (ryc. I-3) wyraża-
no jako wielomian drugiego stopnia: y :0,0I29x2 -
0,3783x + 7,6116, dIaP : 0,689. Wydajność (ryc. 1),

zawartośćbiałka (ryc.2) i zawartość tŁuszcztl (ryc.3)
przedstawiono op-
nia, dla R'> 0, x ł
31,896 (P:0, 6x3

+ 0,0264x2 - 0,0785x + 3,0836 (P : 0,614) dlazawar-
tości białka i y : 0,006x3 + 0, 1 1 78x2 + 0,634x + 3,2469

UzyskanerezultaĘwskazująnaodmiennezalen,pści
w stosunku do wyników badań Dhiman i wsp. (3), w
których stwierdzono korelację ujemną mtędzy Itczbą
laktacji azawartościąmocznika w surowicy krwi krów
oraz dodatnią między okresem laktacji a poziomem
mocznika. Obliczone współczynniki korelacj i między
wydaj no ś ci ą a zaw artością mo cznika w surowicy krwi
krów wskantjąraczej na brak istotnych zależnośct dla
analizow anych cech, co potwier dzają wyniki innych
badań (2, IO). Chociaż współczynniki korelacji dla

ff§?#ffiT;
dla obu analizowanych cech wskazująraczej na ujem-
nązależność, co potwierdzają wyniki badań Orozco-
Hemandez i Brison (8). Wzrost wydajności (obserwa-
cje 1-8) był związany z obntżeniem się zawartości
mocznika w surowicy krwi. Wysokazawartośc mocz-
nika we krwi (> 5 mmol/l) była prawdopodobnie spo-
wodowana przęz wzrost ilości azotu (CP) w dawce
pokarmowej, co mogło wpĘnąc na obniżenie ilości

Tab. 1. Zawartość mocznika w surowicy krwi i wybrane wskaźniki produkcyjne i reprodukcyjne krów
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Ryc. 1. Zawartość mocznika w surowicy krwi oraz dzienna
wydajność krów w kolejnych miesiącach
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Ryc. 2. Zawartość mocznika w surowicy krwi oraz białka
w mleku krów w kolejnych miesiącach
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Ryc. 3. Zawartość mocznika w surowicy krwi oraz tłuszczu
w mleku krów w kolejnych miesiącach

produkowanęgo przęz krowy mleka. Zmniej szenie
zawartości mocznika we krwi poniżej 5 mmoVl (po
10 obserwacji) stwierdzono po obniżeniu wydajności
mleka, co mogło być skutkiemzbrtniskiego pobrania
azotuw dawce pokarmowej, na co wskazujątakże re-
nltaryl innych badań (9).

Uzyskane wańości współczynników korelacji po-
między poziomem mocznika a zaw artością białka su-
gerują brak zalężności między Ęmi cechami, co po-
twierdzająrównięż wyniki innych badań (10). W ko-
lej nych miesiącach ob s erwacj i warto ś ci współczynni-
ków korelacji zmieniały się od ujemnych do dodat-
nich, dwie z sześciu najv,lyższych wartości byĘ do-
datnie (r > 0,2), cztery natomiast ujemne. Przedsta-
wione dla obu cęch wielomiany sugerują jednak ich
w zaj emną do datni ą zależno ś c, c o p otwi erd zaj ą r ezul-
taty uzyskanę ptzez Roeslera (9).

Tendencj a obserwowany ch zależności między po-
ziomem mocznika w surowicy krwi krów a zawarto-
ściątłuszczu w mleku była podobna do zachodzącej
między mocznikiem we krwi a poziomem białka w
mleku, jednak dynamika Ęchzależności była bardziej
wyrńna.

Wyniki uzyskane w niniejszych badaniach wskazu-
ją na występowanie istotnych zależności pomiędzy
poziomem mocznika w surowicy krwi krów a analt-
zowanymi cechami mleka, jednak konieczne wydaje
się być określenie dynamiki ich zmian w dłuższym
przedziale czasowym.
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