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Relationship between milk ulea concentration and cow feili!ity
Summary

The aim of this studywas to determine the relationship between urea concentration in the milk from test-
day records and cow fertility. The study was carried out on 390 Black-and- White cows, residing on the same
farm. During lactation cows were fed ad litlitum with a total mixed ration. Milk performance testing was
performed using the AT4 method (test-day every 4 weeks - alternatively morning/evening). The analysed
fertility parameters were: days from calving to first AI service, num,ber of AI servic€s per confirmed preg-
nancy, and the duration of the interpregnancy period. The association of fertility traits with milk urea was
evaluated fo,r urea concentration determined in milk twice: directly prior- and after the first AI service. The
most advantageous fertility parameters were observed in cows in which milk urea concentration on test-day
preceding the first Al service showed intermediate values (201-250 mg/l) and in cows characterized by low
concentration of this compound in milk (be|ow 150 mg/l) on test-day following the first service.
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Mocznik jest metabolitem, którego głównym żródłem
w organizmieprzeżuwaczy jest wątroba, gdzie powstaje
na drodze konwersji amoniaku, produkowanego pTzęz
mikrorganizmy żwacza podczas rozkładu białka paszy.
Drugim żr ódłem mocznika, stanowiącym przy zbllanso -
wanym zywieniu ok. 1/3 jego całkowitej puli w organlz,
mie, jest rozkład białka zapasowego (],I0, 11, 18).
IJ przeżlwaczy metabolizm białka jest ściśle związany
zmetńolrizmem energii i dlatego zawartość mocznika
w mleku może potencjalnie shrzyć do jednoczesnego mo-
nitorowania obydwu przemian. W mleku mocznik sta-
nowi 2,5-3,0oń azottl ogólnego oraz ok. 50"/o azotlnie-
białkowego. Na podstawie szeregu eksperymentów (7,
1B) ustalono , żebiorąc pod uwagę tylko względy zywie-
niowe, optymalna koncentracja mocznika w mleku dla
krow dużych ras mlecznych wynosi od 150 do 300 mg/l
(2,5 do 5,0 mmol/l).

Obniżony poziom mocznika w mleku świadczy o nie-
doborze białka w paszy lub/i energii dostępnej dla mi-
kroorganizm ów żwacza, natomiast podwyzszony poziom
mocznika w rnleku świadczy o nadmiarze białka lub nie-
doborze energii w paszy. Koncentracja mocznika w mle-
ku jest także związana zrozkładalnościąbiałka i włókna
w żwaczu,jal< równiez z zawatl.,ościązwiązków azoto-
wych niebiałkowych w paszy. Oprócz tego, podwyzszo-
ny poziom mocznika w mleku możeby ć przej ściowo spo-
wodowany intenslłvnym rozkładem białka zapasowego
organizmu, wlłvołanym ostrym niedoborem białka w pa-
szy lub głodówką. Powyższezależnościsprawiają że jed-
nozrraczl:ra interpretacja danych odnośnie do koncentra-
cji mocznika w mleku pod kaJem oceny dawki pokarmo-
wej jest zadaniem trudnym, wymagającym jednoczesne-

go uwzględnienia innych wskaźników, np. zawartości
białka w mleku (8, 10, l1, 18).

Stwierdzono, ze inform acje doty czape koncentracj i
mocznika w mleku poszczegolnych krów mogą sŁużyć
do wczesnej identyfikacj i zwierząt zagrożonych obnize-
niem płodności, a dzięki temu do poprawiania efektyw-
nościrozroduw stadzie (2,6,Iż,15, 19, żI,ż3). Ponie-
ważanalizy takiej nie przeprowadzono dotychczas w Pol-
sce, podjęto niniejsze badania, których celem było okreś-
Ienie zalężności między koncentracją mocznika w mle-
ku, pochodzącym z próbnych udojów wykonywanych
w ramach standardowej kontroli uzytkowości mlecznej
a płodnością krów.

Matefiał imetody
Badania przeptowadzono na 390 ktowach rasy czarno-bia-

łej, utrzymywanych w jednej z ferm wolnostanowiskowych na
tęrenie Wielkopolski. W okresie objętym badaniami śrędnia
wydajność rnleka od krowy wynosiła w przyblizeniu 6700 kg,
o zawartości 4,0oń tłuszczu t 3,3%o białka (obliczono na pod-
stawię dokumentów obrofu mlekiem).

Krowy dojne były w okresię badań zlrvione mieszankąpeł-
noporcjową o staĘm zestawie komponentów, którymi były:
kiszonka zkukllrydzy i sianokiszonka (lucerna + trawy) w pro-
porcji 2 : 1, śruta zzakiszanego ziama kukurydzy, koncentrat
dla krów wysoko wydajnych, śruta sojowa, śruta zbozowa, kieł-
ki jęczmienne, wysłodki buraczane suszone oraz premiks.
W pierwszych sześciu miesiącach po wycieleniu krowy były
podzielone na następujące grupy technologiczne: do 90,
9I-120 oraz I2I-180 dni laktacji. Róznicę w utrzymaniu po-
szczególnych grup technologicznych pol egały przede wszyst-
kim na odmiennym składzię mieszanęk pełnoporcjowych,
w których stopniowo zmniejszano ilość śruty sojowej, zaś



zwiększano ilość śruty zbożowej. We wszystkich grupach sto-
sowano zywienie do woli.

W okresie badań w fermię prowadzono kontrolę uzytko-
wości mlecznej metodą AI4 (probny udój co 4 tygodnie jeden
raz dzięnntę na przemian rano/wieczorem).

Wszystkie krowy były inseminowane przęz tęgo samego
inseminatora, zatnrdnionego w przedsiębiorstwie, nasienięm
mrozonym w słomkach typu midi (poj. 0,5 ml). Przy insemi-
nacj i kierowano się re gułą,,rano więczó r", zakładaj ącą \\ryko-
nanie zabiegu około 12 godzin po zauważeniu zewnętrznych
objawów rui.

Badaniami objęto krowy, u których decyĄa o wybrakowa-
niu nię zostŃa podjęta przed ukończęnięm 200 dni laktacji.
Korzystając z wyników pierwszych 6 probnych udojów, ze-
brano dane doĘczące koncentracji mocznika w mleku pocho-
dzapym zdwóch próbnych udoj ów, wykonywanych bezpośred-
nio przed i po wykonaniu pierwszego zabiegu inseminacyjne-
go po wycieleniu.

Następnie zębrano dane odnośnię do insęminacji i na tej pod-
stawie wyliczono następujące wskaźniki rozrodu: długośó okre-
su od wycielenia do pierwszej inseminacji (dni),
|iczbę zabiegów inseminacyjnych przypadaj ących
na stwierdzonąciĘęorazdługość okresu między-
ciążowego (dni).

Dane analizowano statystycznie przy użyciu
pakietu SAS (17). Najpierw oszacowano współ-
czynniki korelacji prostej (procedura CORR), po
ezym pr zy zasto sowaniu ana|izy re gresj i (proc e -

dura REG) tęstowano obecność zalęzności nieli-
niowych. Następnie b adane zw ierzęta p odzielono
na pięć grup, w sposob podany w tab. 2. Dalsze
obliczęnia wykonano za pomocą wieloczynniko-
wej analizy wariancji (procedura MIXED), meto-
dą najmniej s zych kw adratów. Danę dla próbnego
udoj u p oprze dzajape go pierwszy zabie g insęmi -

nacyjny analizowano według modelu l, w którym
uwzględniono efekty: grupy zwierząt wyodrębnio-
ne1 w zależności od poziomu mocznika (1, ..., 5),
wieku krowy (pierwiastki, wieloródki), udziaŁu
puli genowej rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (poni-
żej 84%o, 84-99o/o, 100%), sezonu przy pierwszej
ins eminacj i (styczeń-marzec, kwiecień - czerw iec,
lipiec-wrzesi en, pażdzternik-grudzień), pory dnia
podczas próbnego udoj u p oplzedza-
jącego pierwszą inseminację (rano,
wieczór) oraz |iczby dni między
próbnym 

. 

udoj em poprze dzaj ący.m
prerWSZą rnsemlnacJę a plęrWSZą ln-
seminacj ą (regresj a). W porównaniu
z modelem 1, rnodel do analizy da-
nych z próbnego udoju następują-
cego po pierwszym zabiegu inse-
minacyjnym (model 2) zawierałza-
miast pory dnia podczas próbnego
udoju poprzedzającego pierwszą
inseminację i Iiczby dni między
próbnym 

. 
udoj em poprze dzający.m

pleIWSZą lnsemrnacJę a plerWSZąm-
seminacją efekty pory dnia podczas
próbnego, udoju następującego po
pierwszej inseminacji (rano, wie-
czór) i liczby dni między próbnym

9doj 
e1 na.stępującym p.o pierwszej

lnsemlnacJr a plerWSZą msemrnacJą
(regresja). W obu modelach efekt
grapy rozpatrywano jako główny,

a pozostałe efekty - jako towarzyszące. Wyniki obliczeń wy-
konanych za pomocą analizy wariancji przedstawiono za po-
mocą średnich najmniej szych kwadratów.

Wybrane zależno ś ci ptze dstawi ono lakże za p omo c ą wykre -

sów, na których nakreślono linie trendów, llżywając do tego
celu funkcji wielomianowej drugiego lub trzeciego stopnia.
Stopień wielomianu dopasowywano na podstawie wielkości
wspólczy.nn ika determ i nacj i.

Wyniki i omówienie

W tab. 1

nych cech
tymi cecha
uznać jako
niowego punktu widzenia, optymalna koncentracj amocz-
nika w mleku wynosi 150-300 rngll (7 , 18). Z kolei, kon-
frontując średnie dla analizowanych wskaźników TozTo-
du z przyjęĘmi normami (l4) należy uznaó, ze wszyst-
kie z nich były na poziomie wymagającym inter-wencji.

Tab. 1. Współczynniki korelacji między analizowanymi cechami

Objaśnienia: i + sd średnia arytmetycma t odchylenie standardowe; * * p ś 0,0 l

0,79* *

210 t 59
mg/l mleka

218 t 6'|

mg/l mleka

85,5 t 30,8
dni

2,07 t 1,38

131,9 
=72,4

dni

0,24*"

-0,07

0,02

0,02

-0,04

0,05

0,09

0,39 * *

-0,05

Koncenttacja mOcznika
w mleku przed wykonaniem
pierwszego zabiegu
inseminacyjnego (1 )

Koncenilacia mocznika
w mleku po wykonaniu
pieruszego zabiequ
inseminacyjnego (2)

0kres od wycielenia do

pierwszej inseminacii (3)

Liczba zabiegów
inseminacyinych na

slwieldzoną ciążę (4)

Długość okresu
międzyciążowego (5)

Tab.2.Zależnośćmiędzy poziomem mocznika w mleku a wskaŹnikami reprodukcyjnymi

do 150

15,| -200

201 -250

251 -300

pow.300

d0 150

,l51 -200

201 -250

251 -300

pow.300

Objaśnienia: a, b - średnie oznac7ole różnymi literami różniąsię istotnie przy p < 0,05



Zawafi.ośó mocznika w mleku pochodzącym z prób-
nego udoju poprzedzającego wykonanie pierwszego za-
biegu inseminacyjnego była skorelowana istotnie (p <
0,01) z zawarlościątego składnika w mleku z próbnego
udoju następującego po tym zabiegu. Wydaje się, że za-
uwazony związek można przypisac względnie wysokie-
mu uwarunkowaniu genetycznemu poziomu mocznika
w mleku, przy współczynniku odziędziczalności osza-
cowanym na poziomie zbliżonym do 0,6 (2ż).

Korelacje między stęzeniem mocznika w mleku
i wskaźnikami rozrodu były nieistotne i bardzo niskie,
a ich wartośc absolutna nie przekraczała0,09. Zapomo-
cą ana|izy regresji stwierdzono jednak obecność istot-
ny ch zależno ści krzywolini owych.

W tab. 2 przedstawiono zależności między poziomem
mocznika a cechami reprodukcyjnymi, oszacowany pTzez
porównanie grup zwierząt. Poziom mocznika w mleku,
określany w próbnym udoju poprzedzającym pierwszy
zabieg inseminacyjny, miał istotny (p < 0,05) związek
z Ii czb ą zab ie gów pr zy p adaj ących na s twi erdzo ną c i ąz ę
i długością okresu międzyciążowego, W obydwu przy-
padkach povłyższy związek miał charakter nieliniowy,
przy najkorzystniejszych wartościach ww. wskaźników
w grupie 3 (20I-250 mg mocznika/l mleka) i najmniej
korzystnych wartościach w grupie 5 (pow. 300 mgll).
Powyzsze zależności zilustrowano na ryc. I t 2, z któ-
rych wynika, że najkotzystniejszymi wskaźnikami cha-
rakteryzowaĘ się krowy, u których koncentracj a mocz-
nika w mleku wynosiła ok.220 mgA.

Poziom mocznika w mleku w próbnym udoju wyko-
nyvvanym po pierwszym zabiegu inseminacyjnym miał
istotny (p < 0,05) zwia7,ekjedynie zliczbązabiegow
inseminacyjnych. W odróżnieniu od próbnego udoju prze-
prowadzane go przed wykonaniem pierwszego zabiegl
inseminacyjnego, była to zależność zb|iżonado liniowej,
przy najkorzystniejszej wańości omawianego wskaźni-
ka w grupie o najniższym poziomie mocznika (do 150
mg/l mleka). Podobnązalezność stwierdzono dla długoś-
ci okresu międzyciĘowego, nie potwierdzono jej jed-
nak statystycznie.

Nie stwierdzono istotnego zwtązktt między zawartoś-
cią mocznika w mleku, badaną zarówno przed,jak i po
wykonaniu pi erwsze go zabie gl ins eminacyj ne go a llcz-
bą dni od wycielenia do pierwszej inseminacji.

W dotychczasowych badaniach nad związkiem mię-
dzy poziomem mocznika w mleku a płodnością krów
uzyskiwano sprzęcznę wyniki. Jest jednak charakterys-
tyczne, ze gdy w badaniach składu mleka brano pod uwa-
gę okres przed inseminacją (2,6,1ż,l5, l9, żl,ż3),to
podobnie jak w niniejszych badaniach najgorsze wyni-
ki rozrodu uzyskiwano u krów o wysokim poziomie
mocznika. W większości z wymienionych prac (2, 19,
żI,23) zalważono, żę również przy bardzo niskim po-
ziomie mocznika płodność krów była obnizona w po-
równaniu z krowami o pośrednim poziomie tego meta-
b o l itu. W b adaniach, w których zalw ńono za|eżno ś ó nię -
liniowa. jako optymalny zakres podaje się od 120-180
(23) do 150-250 mg mocznika/l mleka (2l). Mozna więc
stwierdzió, ze wyniki niniejszych badań korespondują
ściśle z danymi uzyskanymi przez Wenningera i Distla
(żI). Z kolei w badaniach nad związkiem między kon-

5

żśu 4,B)
o.=^Ea3§E
3,E 2

8sj.s 1

0

Mocznik, mg/l

,E 350
t,
; 300

.§ zso

.5 zoo

§ lso
,E 

100

0so
ó0

o F c.l N 0o f' (' §l (o N (' o chlo (9 |J) (o t- o o c{ \t to t* o
NNNNNNc)

Mocznik, mg/l

Ryc. 1. Za|eżność między koncentracją mocznika w mleku
w udoju poprzedzającym pierwszy zabieg inseminacyjny
a liczbą zabiegów inseminacyjnych i długością okresu mię-
dzyciążowego
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Ryc. 2. Zależność między koncentracją mocznika w mleku
w udoju następującym po pierwszym zabiegu inseminacyj-
nym a liczbą zabiegów inseminacyjnych

centracją mocznika w mleku po wykonaniu pierwszego
zabiegu inseminacyjnego (4) nie stwierdzono istotnego
zwiagkl w odróżnieniu od wyników niniejszych badań.

Negatywny wpływ zbyt niskiego poziomu mocznika
w mleku na płodność krów nalezy tŁlmaczyć zbyt nis-
kim pobraniem białka zpaszy, spowodowanym ujemnym
bilansem energii i białka w poczaJkowym okresie lakta-
cji. Sytuacja taka jest u wysoko wydajnych krów coraz
częstsza i trwa przezpierwszych l0-I2 tygodni laktacji,
a głównym czynnikiem, który ją powoduje, są ujemne
korelacje genetyczne między wydajnością mleka a po-
bieraniem paszy, występujące tylko w tym stadium lak-
tacji (20). Ujemny bilans energii i białka w początko-
wym okresie laktacji prowadzi, między innymi, do zabu-
rzeń hotmonalnych, polegających na osłabionym wydzie-
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laniu LH oraz zmniejszonej produkcji estrogenów.
Oprocz tego, obserwuje się pogorszenie jakości oocy-
tów oraz zaburzenia w rozwoju zarodka (3).

Problem niedozywienia krów energiąi białkiem w po-
czaJkowym okresie laktacji można częściowo zniwelo-
w ac, żywiąć krowy dietą bogatą w białko. Jednak w wy-
niku nadmiaru tego składnika pokarmowego w stosunku
do energii, którą moze pobrać krowa, po jego rozl<ł,adzie
w żwaczl dochodzi do uwalniania duzych ilości amo-
niaku, Przy j ednoczesnym niedoborze energii dostępnej
dla mikroorganizmlw żwacza prowadzi to do podrvyż-
szonego poziomu mocznika w organizmie, który oddzia-
fuje wyjaJkowo niekorzystnie na płodność krów. Stwier-
dzono, że nadmlar mocznika (jak równiez amoniaku)
rv organizmie ma szkodliwy wp§rv bezpośredni i pośred-
ni na funkcj ę rozrodcze podczas: rozwoju pęcherzyków
j aj ni kowych (ilo ść, wi elko ś ć), owulacj i, zapładniania ko -
mórki j aj ow ej or az ro zwoj u i implantacj i zar o dka (2, 1 I) .

W badaniach in vitro stwierdzono także, ze mocznik ob-
niża przeżywalność plemników ( 1 1 ). Szkodliwy wpĘw
pośredni nadmiaru mocznika na płodność krów jest bar-
dzo istotny i polega na obnizaniu pH macicy, a zacho-
dzące zmiany są szybko zharmonizowane w czasie (1,
1l, 16). W wyniku obnizonego pH obserwuje się zwięk-
szoną sekrecję prostaglandyny E2iF 2oprzezkomórki en-
dometrium. Sugeruje się, ze wzrost poziomu prostaga-
landyny Fr, jest głównym ogniwem łag,zapym zbytwy-
soki poziom mocznika z obniżeniem płodności, gdyż
osłabia to około- i poporodową sekrecję sterydów jajni-
kowych (estrogeny, progesteron). Jednocześnie ulegają
zablrzeniu efekty działania tych hormonów na macicę
(I, 2, I1 ). Ustalono, że ryzyko opisanych zmian wzrasta
istotnie, gdy poziom mocznika w osoczu przekracza I90-
-200 mgfl (1, 11).

Biorąc pod uwagę zalezności między stęzeniem mocz-
nika w mleku w udoju następującym po wykonaniu
pi erwsze go zabie g u inseminacyj ne go a wska żnlkami r oz-
rodu tnozna stwierdzić, że były one mniejsze niż przed
wykonaniem tego zabiegu, a negatywny związekzpłod-
nością krów występował prawdopodobnie tylko wtedy,
gdy krowy pobierały w tym czasie zbyt dllżo białka lub/
i zbyt mało energii. Nalezy zalważyć, ze u krów o naj-
niższej liczbie zabiegów inseminacyjnych (grupa 1)
stwierdzono wyjątkowo duży spadek zawartości mocz-
nika w mleku w porównaniu z udojem poprzedzającym
pierwszą inseminację. Poniewaz we wszystkich grupach,
na które podzielono zwierzęta, okres od wycielenia do
pierwszej inseminacji był bardzo zbltżony, nalezy wy-
kllczyc, że zaobserwowany spadek był spowodowany
przeniesieniem krów do innej grupy zywieniowej. Po-
nieważ w grupie 1 było relatywnie najwięcej Wow za-
płodnionych, w świetle piśmiennictw a zalw ażonązależ-
ność nalezy tŁlmaczyc zwiększonym pobieraniem paszy
po zajściu krów w ciązę. Mianowicie lważa się, ze u sa-
mic przezuwaczy początek cia!ry wlĘe się ze wzrostem
apetytu, przy czym kluczowym mediatorem tego zwla?-
ku jest leptyna (.9). Z kolei u bydła udowodniono, że
wzrost spozyciapaszy o prawidłowo zbilansowanym sto-
sunku energe§czno -białkowym w iĘe się z j ednoczesn}m
spadkiem poziomu mocznika we krwi, zarówno u krów
dojnych (l3), jak i u jałówek (5).

Podsumowuj ąc, przeprow adzone badania świadczą że
płodność krów jest związana istotnie z koncentracją
mocznika w mleku. Najkorzystniejszymi wskaźnikami
rozrodu charakteryzowały się krowy, u których stęzenie
mocznika w mleku z udoju poprzedzającego pier-wszy
zabl e g inseminacyj ny wykazywało wartości pośrednie
(20I-250 mgll) oraz krowy charakteryzujące się niską
koncentracj ątego zwia.zku w mleku (do 150 mgll) z udoju
po wykonaniu tego zabiegl,
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