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Hög ureahalt i tankmjölken indikerar överutfodring med råprotein och/eller dålig balans mellan energi och kväve till våmmikroberna. Besättningsstudier i både Kalifornien, Wisconsin och
Holland har visat att sänkta ureahalter i mjölken minskade ammoniakavgången i stallet avsevärt.

För mycket råprotein i foderstaten till mjölkkor innebär att kväveeffektiviteten försämras och att det mesta av kväveöverskottet återfinns som
urea i urinen. Urean i urinen kan snabbt omvandlas till ammoniak i
stallet och det gäller att snabbt få ut urinen ur stallet för att minska ammoniakavgången. Att ett dåligt kväveutnyttjande hos mjölkkor medför
höga ureavärden både i blodet och i mjölken är väl känt, vilket innebär
att mjölkurea är en bra indikator på kons kväveutnyttjande. Dessutom
är sambandet mellan foderstatens råproteininnehåll, mjölkens ureahalt
och mängden urea i urinen relativt väl undersökt. Däremot har sambandet mellan mjölkens ureahalt och ammoniakavgången inte varit
kvantifierat.
Kan sänkas utan produktionsförlust
Animalieproduktionen i många amerikanska delstater har under senare
år fått ökade krav på att minska utsläppen av framförallt kväve inklusive
ammoniak samt fosfor. Därför genomfördes en amerikansk undersökning
som visade vad en sänkning av ureahalten i mjölken från 5 till 4,3 eller 3,6
mmol/liter skulle innebära i sänkt ammoniakavgång. Bakgrunden till dessa
värden var att beräkningar från amerikanska kokontrolldata på över en
halv miljon besättningsredovisningar visade att en sänkning av ureahalten i
tankmjölken från 5 mmol/liter till 3,6 mmol/liter inte innebär någon försämrad mjölkproteinavkastning. Ett uppskattad medelvärde för ureahalten
i tankmjölk i USA anses vara 5 mmol/liter.
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Mjölkens ureahalt visar
ammoniakavgång i stallet

Tankmjölken skvallrar om proteinöverskott i utfodringen.
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Stor variation mellan stallar
Analyser av data från fem olika besättningsstudier där foderkonsumtion, mjölkavkastning, ureahalt i mjölken och ammoniakavgång i stallet
registrerats användes i undersökningen. Två av studierna var utförda i
lösdriftsstallar, ett stall i Wisconsin och ett stall i Kalifornien. Övriga
stallar var båsladugårdar, två stall i Wisconsin och ett stall i Holland.
Ammoniakavgången beräknad per ko och dag varierade mycket mellan stalltyp och plats. Störst ammoniakavgång var det i lösdriftsstallar
i Kalifornien. Förklaringar till det är bland annat att lösdriftsstallar har
större gödselbemängd yta och utetemperaturen är högre i Kalifornien.
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Analysen visade att en sänkning av ureahalten från 5 till 3,6 mmol/liter
minskade ammoniakavgången med minst 10 procent oavsett stalltyp och
plats. Forskarna drar slutsatsen att ureahalten i tankmjölken är ett bra
nyckeltal för att kunna utvärdera ammoniakavgången i mjölkkostallar.
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