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Wykonana praca była próbą zastąpienia części białka w paszy krów 

mlecznych azotem amoniaku, podanym w suchych amoniakowanych wy- 

słodkach buraków cukrowych. 

Doświadczenia przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczal- 

nym SGGW na 9 krowach rasy n.c.b. w czasie od listopada 1959 r. 

do maja 1960 r. 

Krowom grup doświadczalnych zastąpiono w czterech kolejnych do- 

świadczeniach od 94 do 363 g białka surowego paSzy azotem z amoniaku. 

Zwierzęta otrzymywały od 1,5 do 6 kg amoniakowanych wysłodków 

dziennie. 

Poza obserwacjami produkcyjnymi dotyczącymi żywej wagi krów 

i wydajności mlecznej, oznaczano strawność dawek pokarmowych i bilans 

azotu u krów. 

Ponadto badano koncentrację niektórych związków azotu w treści 

żwacza, surowicy krwi, mleku, moczu i ślinie krów. 

W ramach doniesienia brak miejsca na podanie szczegółowej metody 

i wszystkich wyników. 

Ograniczono się do kilku danych z doświadczenia trzeciego, w którym 

ca 16% białka surowego paszy krów doświadczalnych zastąpiono azotem 

z amoniaku. 

Doświadczenie to trwało 45 dni, od 28. II. do 12. IV. 1960 r. Średnia 

żywa waga krów wynosiła 502 kg. 

Dawki paszy składały się z siana łąkowego, słomy żytniej, buraków, 

suchych wysłodków amoniakowanych (zawierających ca 1% azotu z amo-
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niaku), śruty jęczmiennej, otrąb pszennych i mączki sojowej poekstrak- 
cyjnej. Ponadto stosowano dodatek mieszanki mineralnej i soli pastewnej. 

Krowy podzielono na następujące grupy: 

K — kontrolna, 

D — doświadczalna, której zastąpiono 242 g białka surowego paszy 
azotem z amoniaku, 

O — z obniżonym poziomem białka surowego w paszy o około 242 g. 
Krowy grupy D otrzymywały w dawce po 4 kg wysłodków amoniako- 

wanych, a pozostałe grupy tę samą ilość wysłodków zwykłych. Poziom 
białka dawek regulowano mniejszym lub większym udziałem mączki 
sojowej, zachowując w grupach jednakową ilość pasz treściwych i obję- 
tościowych. 

Wyniki(częściowe) 

  
  

  

  

  

  

      

  

Tabela 1 

Strawność dawek paszy 

| Średnie współczynniki strawności 

Grupa sucha subst. białko białko tłuszcz włókno bezazotowe 
masa organ. ogólne właśc. surowy surowe wyciągowe 

K 70,7 73,7 53,6 47,2 18,1 67,6 80,6 

D 69,2 72,1 51,6 42,2 15,3 65,6 79,4 

O 69,8 12,7 46,8 36,0 16,3 64,9 80,6 

Współczynniki strawności białka i w pewnym stopniu włókna suro- 

wego u krów grupy D były w porównaniu z grupą kontrolną trochę 

niższe. Jeszcze niższe były one w grupie O. 

Otrzymane wyniki odbiegają od danych z doświadczeń przeprowadzo- 

nych na owcach przez Chomyszyna i wsp. (1960), pokrywają się 

natomiast z wynikami prac Brostera i wsp. (1960), Davisa i wsp. 

(1955), Tillmana i wsp. (1958), którzy zaobserwowali niższą strawność 

azotu, przy dawkach paszy zawierających produkty amoniakowane. 

Średnia mleczność w przeliczeniu na mleko 4% u krów grupy K wy- 

nosiła w końcowej fazie doświadczenia 11,6 kg, w grupie D 10,0 kg, 

w grupie O — 9,0 kg. Spadek wydajności mleka od początku doświadcze- 

nia w grupie K wynosił 0,5 kg, w grupie D — 2,2 kg, a w grupie O — 

2,0 kg. 

Zuzycie jednostek owsianych i biatka strawnego na produkcje 1 kg 

mleka 4-procentowego podano w tabeli 2. Najwyższe zużycie jednostek 

owsianych było w grupie O, a białka w grupie D. 

Po uwzględnieniu potrzeb bytowych zwierząt i odjęciu wartości bi- 

lansu azotu, na produkcję 1 kg mleka krowy grupy D zużyły 56 g białka 

ogólnego strawnego i 0,49 jednostek owsianych.
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Tabela 2 

TDN en Białka strawnego Е 
Grupa . 

8 owsianych ogólnego właściwego 

K 696 0,81 60 42 

D 824 0,96 73 44 

О 888 1,04 59 35 

Tabela 3 

Zawartość azotu amoniaku i mocznika w treści źwacza i surowicy krwi (mg %) 

Treść żwacza Surowica krwi 

Grupa 
pH N amoniaku i N amoniaku N mocznika 

K 7,73 10,64 — 11,31 

D 7,87 10,64 — 10,53 

7,88 6,16 — 8,40 

Poziom amoniaku w treści żwacza krów grupy Di K był w tym do- 

świadczeniu jednakowy i wnioskując na podstawie danych z literatury, 

daleki od stężenia mogącego grozić zatruciem (Butz i wsp. 1958, Coombe 

i wsp. 1959). Obecności amoniaku w surowicy krwi naczyń obwodowych 

nie wykryto. 

Wyniki oznaczeń obu tych dość istotnych wskaźników świadczą, że 

podanie krowom 4 kg amoniakowanych wysłodków dziennie nie mogło 

powodować ostrych toksykoz. 
Tabela 4 

Zawartość azotu mocznika w mleku (mg %) 
  

  

Mleko z udoju 

Grupa 

  

z rana w południe | wieczorem 

K 8,70 13,59 10,41 

D 8,88 13,22 9,63 

O 6,12 7,73 5,20 

Roznice miedzy grupa K i D byly nieznaczne. Grupa O miata mocznika 

w mleku wyraźnie mniej podobnie jak mocznika w surowicy krwi 

i amoniaku w treści żwacza. 

Wyniki tych oznaczeń nie odbiegają od danych Rysia (1959), świad- 

czących о zachodzącej współzależności między poziomem mocznika 

w mleku i surowicy krwi a stężeniem amoniaku w: treści żwacza. 

Podsumowanie wyników i wnioski 

1. Zastąpienie 242 g białka surowego paszy azotem z amoniaku obni- 

żyło nieznacznie strawność białka ogólnego i w większym stopniu białka 

właściwego. Nastąpił spadek mleczności. Bilans azotu u krów był ujemny.
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2. Zmniejszenie zawartości białka w dawkach pokarmowych krów 

o 242 g (w grupie O — niedoborowej) spowodowało obniżenie strawności 

białka, wartości bilansu azotu i mleczności krów, w stopniu znaczniejszym 

niż zastąpienie tej ilości białka azotem z amoniaku. 

3. Zużycie białka strawnego na produkcję 1 kg mleka najwyższe było 

w grupie krów otrzymujących wysłodki amoniakowane. 

4. Niski poziom amoniaku w treści żwacza i brak amoniaku w surowicy 

krwi naczyń obwodowych u krów doświadczalnych wskazują, że podanie 

4 kg wysłodków amoniakowanych na sztukę dziennie nie grozi zatruciem. 

Żadnych objawów klinicznych, świadczących o szkodliwym oddziaływaniu 

wysłodków amoniakowanych nie zanotowano. 

W doświadczeniach wcześniejszych, przy stosowaniu mniejszych ilości 

wysłodków amoniakowanych (1,5 kg), stopień wykorzystania przez krowy 

azotu z amoniaku był wyższy. 

Zastąpienie 94 g białka surowego paszy azotem z amoniaku dało 

wyniki nie odbiegające od uzyskanych w grupie kontrolnej. Podanie kro- 

wom 6 kg amoniakowanych wysłodków zwiększyło poziom amoniaku 

w treści żwacza i mocznika w badanych płynach ustrojowych. Koncentra- 

cja tych związków mieściła się jednak w granicach norm i była niższa 

od notowanej przy skarmianiu niektórych pasz naturalnych. 

W przeprowadzonych doświadczeniach część białka paszy krów mlecz- 

nych zastąpiono azotem amoniaku podanym w suchych amoniakowanych 

wysłodkach buraków cukrowych. 

Porównanie wyników otrzymanych u krów „doświadczalnych” i „nie- 

doborowych” wskazuje, że azot amoniaku zastąpił pewną część białka 

paszy. Przy stosowaniu niedużych ilości amoniakowanych wysłodków, 

wyraźnych różnic między wynikami krów doświadczalnych i kontrolnych 

nie było. W miarą zwiększania udziału tej paszy w dawkach pokarmo- 

wych, stopień wykorzystania azotu dawek malał. Żadnych objawów 

zatruć u krów żywionych amoniakowanymi wysłodkami nie zanotowano. 
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