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Zawarto�æ mocznika w mleku krów jest wysoko
skorelowana z jego zawarto�ci¹ w osoczu krwi. We-
d³ug Butlera i wsp. (4) oraz Brodericka i Claytona (3),
wspó³czynnik korelacji wynosi r = 0,86. W ocenie tych
autorów podwy¿szony poziom mocznika w mleku jest
efektem strat azotu podczas fermentacji w ¿waczu.
W przypadku niefizjologicznego stê¿enia amoniaku
w ¿waczu jako skutku nadmiaru bia³ka w dawce po-
karmowej lub braku energii, zwi¹zek wraz z krwi¹ ¿y³y
wrotnej dociera do w¹troby, gdzie przetwarzany jest
na mocznik, który z krwi¹ przedostaje siê m.in. do gru-
czo³u mlekowego (5, 7, 8). Analiza zawarto�ci mocz-
nika w mleku jest przydatnym narzêdziem do okre�la-
nia racjonalno�ci stosowanych w ¿ywieniu byd³a
mlecznego dawek pokarmowych, a w szczególno�ci
stopnia wykorzystania bia³ka, jak równie¿ pokrycia
potrzeb energetycznych.

Wyniki dostêpnych prac naukowych wskazuj¹, ¿e
rasa, wiek, wydajno�æ mleka, zawarto�æ bia³ka i t³usz-
czu w mleku, a tak¿e okres laktacji nale¿¹ do czynni-
ków oddzia³ywuj¹cych na poziom mocznika w mleku
(1, 2, 5, 6, 9-11). Godden i wsp. (7) wskazuj¹ na czas
doju jako czynnik zmienno�ci tego sk³adnika mleka.
Znacznie wy¿sz¹ zawarto�æ mocznika stwierdzono
w mleku z doju wieczorowego. Najistotniejszymi jed-
nak elementami, które wp³ywaj¹ na poziom tego

wska�nika, s¹ czynniki ¿ywieniowe. Mo¿liwo�æ oce-
ny optymalnego poziomu bia³ka i energii w dawce
pokarmowej na podstawie poziomu mocznika zaliczyæ
nale¿y do podstawowych zalet oznaczania tego wska�-
nika w mleku krów. Analizuj¹c zawarto�æ mocznika
w mleku mo¿na oceniæ przebieg fermentacji w ¿wa-
czu, czyli zrównowa¿enie poda¿y energii i bia³ka nie-
zbêdne do efektywnej syntezy bia³ka przez drobno-
ustroje w ¿waczu. Na tej podstawie mo¿na dokony-
waæ racjonalizacji ¿ywienia zwierz¹t zapewniaj¹cego
w³a�ciw¹ efektywno�æ produkcji mleka (10, 12).

Celem badañ by³o okre�lenie wp³ywu wybranych
czynników �rodowiskowych na zawarto�æ mocznika
w mleku oraz czêstotliwo�ci wystêpowania mleka
o ró¿nym poziomie mocznika i zawarto�ci bia³ka
w populacji czarno-bia³ych krów mlecznych z rejonu
po³udniowego Podlasia.

Materia³ i metody
W badaniach wykorzystano dane dotycz¹ce zawarto�ci

mocznika w 61 928 próbkach okresowych mleka od krów
z 304 gospodarstw regionu po³udniowego Podlasia pobra-
nych w latach 2000-2003.

Oceny poziomu mocznika dokonano w 15 miesi¹cach
laktacji. W zale¿no�ci od wydajno�ci mleka w laktacji 305-
-dniowej wyodrêbniono w ocenianej populacji zwierz¹t
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cztery grupy produkcyjne: £ 4000 kg; 4001-6000 kg;
6001-8000 kg; > 8000 kg. Ze wzglêdu na liczbê zakoñczo-
nych laktacji wyznaczono grupy wiekowe, obejmuj¹ce
zwierzêta bêd¹ce w laktacjach: I; II i III; IV i V; VI i po-
wy¿ej. Zawarto�æ mocznika rozpatrywano równie¿
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych sezonów oceny, które
zawiera³y siê w miesi¹cach: IX-XI; XII-II; III-V; VI-VIII
i klas zawarto�ci bia³ka: < 3,2%; 3,2-3,6%; > 3,6%. Przy
ocenie procentowego udzia³u próbek mleka z ró¿nym po-
ziomem mocznika i bia³ka oparto siê na powszechnie zna-
nym kryterium (12).

Zebrany materia³ opracowano statystycznie przy wyko-
rzystaniu analizy wariancji metod¹ najmniejszych kwadra-
tów wg modelu liniowego: Y
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W obliczeniach statystycznych wykorzystano procedu-

ry GLM i FREQ pakietu statystycznego SAS. Istotno�æ
ró¿nic szacowano testem Duncana przy p £ 0,05.

Wyniki i omówienie
�rednia zawarto�æ mocznika w badanych próbkach

mleka wynios³a 199 mg/l, przy przeciêtnej zawarto�ci
bia³ka 3,42% i dobowej wydajno�ci mleka kszta³tuj¹-
cej siê na poziomie 18,4 kg. Oceniaj¹c oddzia³ywanie
przyjêtych w pracy czynników na zawarto�æ moczni-
ka w mleku, stwierdzono wysokie zró¿nicowanie ana-
lizowanej populacji krów pod wzglêdem tego wska�-
nika. Wp³yw miesi¹ca laktacji, sezonu oceny, wieku,
poziomu produkcyjnego oraz zawarto�ci bia³ka i sta-
nu zdrowotnego wymion (LKS) krów na poziom mocz-
nika by³ wysoki i okaza³ siê w przypadku wszystkich
�róde³ zmienno�ci istotny statystycznie przy p £ 0,05
(tab. 1).

Najwy¿sz¹ zawarto�ci¹ mocznika odznacza³o siê
mleko w letnim sezonie oceny (VI-VIII), o najni¿szej
zawarto�ci bia³ka (< 3,2%), produkowane przez zwie-
rzêta o najlepszej zdrowotno�ci wymion (LKS <
25 tys./1 ml) oraz w czwartym miesi¹cu laktacji. Naj-
ni¿sz¹ zawarto�æ mocznika stwierdzono u zwierz¹t bê-
d¹cych w 1. miesi¹cu laktacji, ocenianych w zimowym
sezonie produkcyjnym (XII-II) oraz u krów produku-
j¹cych mleko o najwy¿szej procentowej zawarto�ci
bia³ka (> 3,6%) i najwy¿szej liczbie komórek soma-
tycznych (> 6400 tys./ml) (tab. 1). Wed³ug Litwiñczu-
ka i wsp. (10), �rednia zawarto�æ mocznika wynosi³a
180,4 mg/l. Inni autorzy (1) stwierdzili 292,6 mg/l
w sezonie wiosenno-letnim i 156,9 mg/1 w sezonie
jesienno-zimowym. Górska i Mróz (8) podaj¹, ¿e mle-
ko o najwy¿szym poziomie mocznika (300 mg/l)
charakteryzowa³o siê najni¿sz¹ zawarto�ci¹ bia³ka
(2,76%) i najmniejsz¹ liczb¹ komórek somatycznych
(109,4 tys./ml).

Tab. 1. Wydajno�æ dobowa mleka FCM oraz zawarto�æ mocz-
nika (mg/l) i bia³ka (%) w obrêbie analizowanych czynników

Obja�nienia: �rednie w kolumnach oznaczone ró¿nymi literami
ró¿ni¹ siê istotnie przy p £ 0,05
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Badania w³asne wykaza³y, ¿e najni¿szy poziom
wystêpowa³ w pierwszych dwóch i ostatnich piêciu
miesi¹cach laktacji. Mleko produkowane w miesi¹cach
od 3. do 10. zawiera³o najwiêcej mocznika, tj. ponad
200 mg w 1 litrze. Wykazano te¿ jednoznaczne nega-
tywne wspó³zale¿no�ci pomiêdzy procentow¹ zawar-
to�ci¹ bia³ka, liczb¹ komórek somatycznych i pozio-
mem mocznika w mleku. Wraz ze zwiêkszaniem siê
ilo�ci bia³ka w mleku i pogarszaniem stanu zdrowot-
nego wymion krów mala³a zawarto�æ mocznika. Ró¿-
nica w przeciêtnym poziomie mocznika u krów z naj-
wy¿sz¹ zawarto�ci¹ bia³ka (> 3,6%) i najwy¿sz¹ LKS
(> 6400 tys./1 ml) w porównaniu do rówie�nic o naj-
ni¿szym poziomie tych cech wynios³a, odpowiednio:
+27 mg i +52 mg w 1 litrze mleka.

W tab. 2 przedstawiono zawarto�æ mocznika
z uwzglêdnieniem procentowej zawarto�ci bia³ka
w obrêbie wyznaczonych czynników. Stwierdzono ob-
ni¿anie poziomu mocznika wraz ze wzrostem zawar-
to�ci bia³ka w mleku. W obrêbie wszystkich podklas
analizowanych czynników, zwiêkszaniu procentowej
zawarto�ci bia³ka w mleku zawsze towarzyszy³ spa-
dek poziomu mocznika.

W tab. 3 przedstawiono udzia³ ocenianych w bada-
niach próbek mleka z okre�lon¹ zawarto�ci¹ bia³ka
i mocznika. Z danych tej tabeli wynika, ¿e w badanej
populacji 50% próbek charakteryzowa³o siê optymal-
n¹ zawarto�ci¹ mocznika, za który uznaje siê 150-300
mg/1 l (12). Wykazano, ¿e 35% próbek zawiera³o po-
ni¿ej 150 mg mocznika w 1 litrze, co sugeruje, ¿e dawki
pokarmowe zwierz¹t produkuj¹cych to mleko zawie-
ra³o niedobory bia³ka. Jako interesuj¹c¹ nale¿y oceniæ
informacjê, ¿e tylko 15% charakteryzowa³o siê po-
ziomem mocznika przekraczaj¹cym barierê 300 mg
w 1 litrze mleka, co oznacza nadmiar bia³ka w daw-
kach pokarmowych.

Oceniaj¹c z kolei poziom energii w dawkach po-
karmowych zaobserwowano, ¿e udzia³ próbek mleka
w wyznaczonych w metodyce pracy trzech przedzia-
³ach zawarto�ci bia³ka w ogólnej ich liczbie, ukszta³-
towa³ siê na poziomie » 33%.

Podkre�liæ nale¿y, ¿e w analizowanej populacji zwie-
rz¹t tylko 17% próbek mleka charakteryzowa³o siê za-
warto�ci¹ mocznika w granicach 150-300 mg w litrze
przy jednoczesnej zawarto�ci bia³ka wynosz¹cej 3,2-
-3,6%. Tak wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e w warunkach
po³udniowego Podlasia co 5. dawka pokarmowa by³a
w³a�ciwie zbilansowana pod wzglêdem zapotrzebo-
wania energetyczno-bia³kowego.

Z pracy Sablika i wsp. (12) wynika, ¿e procentowy
udzia³ próbek, które informowa³y o prawid³owym zbi-
lansowaniu bia³ka i energii zamyka³ siê w graniach od
7,4% do 50,9%. Zaznaczyæ nale¿y jednak, ¿e praca ta
dotyczy³a dwóch stad byd³a licz¹cych ³¹cznie 222 kro-
wy, utrzymywanych w systemie wielkostadnym na
Pomorzu.

W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e poziom
mocznika jest wska�nikiem charakteryzuj¹cym siê

Tab. 2. Zawarto�æ mocznika (mg/l) w mleku z uwzglêdnie-
niem poziomu bia³ka w obrêbie wyznaczonych czynników

Obja�nienia: �rednie w wierszach oznaczone ró¿nymi literami
ró¿ni¹ siê istotnie przy p £ 0,05
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wysok¹ zmienno�ci¹. Do czyn-
ników w najsilniejszy sposób
oddzia³ywuj¹cych na zawarto�æ
mocznika w mleku krów zali-
czyæ trzeba: okres laktacji, sezon,
stan zdrowotny gruczo³u mleko-
wego, jak równie¿ zwi¹zan¹
z ¿ywieniem procentow¹ zawar-
to�æ bia³ka. W badanej popula-
cji zwierz¹t optymaln¹, z punk-
tu widzenia zbilansowania ener-
getyczno-bia³kowego zastoso-
wanych dawek pokarmowych, zawarto�ci¹ mocznika
charakteryzowa³o siê 50% próbek mleka. W �wietle
uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e w stoso-
wanych w rejonie po³udniowego Podlasia w ¿ywieniu
krów dawkach pokarmowych, znacznie wiêkszym pro-
blemem jest niezbilansowanie energetyczne dawek
ani¿eli nadmiar podawanego bia³ka w paszy.
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