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UVODNE  
MISLI

Republika Slovenija podpira in usmerja razvoj kmetij-
stva z vrsto ukrepov kmetijske politike, in sicer s stalnimi 
prilagoditvami zakonodaje, izboljševanjem pogojev za 
pridelavo, investicijskim razvojem in ne nazadnje s ukre-
pi v podpori znanju, inovacijam, promociji in trženju 
pridelanih proizvodov. 

V sistem inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu, ki 
bo v naslednjih letih predvsem zaradi novih zahtev 
EU do Skupne kmetijske politike doživel spremembe 
tudi v Sloveniji, sodi mnogo povezanih deležnikov in 
dejanj, kmetijsko svetovanje ima pri tem veliko vlogo. 
Kmetijski svetovalci stalno pridobivajo nova znanja, 
tudi na tovrstnih posvetih. Tudi kmetje si danes sami 
delijo izkušnje in poglabljajo znanj na vrsto načinov, 
pomembno pri tem je da so tehnologije dovolj preiz-
kušene. Počasi a vztrajno prehajamo od komaj opaznih 
vplivov sprememb podnebja do resnih izzivov, ki bodo 
pričevale spremembam v gospodarjenju na živinorej-
skih kmetijah. 

Razvoj živinoreje zahteva vedno več znanja, uporabo 
stalno nastajajočih novih načinov pridelave krme in 
vrste krme kot take. V njeno območje vpliva vstopa-
jo nove tehnologije, kot je uporaba digitalizacije pri 
pridelavi in pripravi krme. Zlasti možnosti sodobnih 
orodij komunikacije in informiranja povzročajo, da 
nova spoznanja iz raziskav vedno hitreje dosegajo 
praktično uporabo.

Uporaba novega znanja že vrsto let razširja med stro-
kovnjake in kmete Mednarodni znanstveni posvet o 
prehrani domačih živali »Zadravčevi Erjavčevi dnevi«. 
Ponosni smo, da je ta osrednji dogodek že davno prera-
stel državno mejo in da na njem sodelujejo uveljavljeni 
strokovnjaki. Pomen pripravljenih referatov bo svojo 
vrednost uveljavila šele ob praktični uporabi nastalega 
znanja, zato je namen posveta razširiti nova spoznanja 
med prisotne kmetijske svetovalce in kmete.

Anton Jagodic
vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator 
izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja v Sloveniji
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EINLEITENDE  
GEDANKEN

Die Republik Slowenien unterstützt und lenkt die Ent-
wicklung der Landwirtschaft durch eine Reihe von agrar-
politischen Maßnahmen, unter anderem durch ständige 
Anpassungen der Gesetzgebung , Verbesserung von Pro-
duktionsbedingungen, Investitionsentwicklung und nicht 
zuletzt durch die Unterstützung von Wissen, Innovation, 
Verkaufsförderung und Vermarktung von landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen.

Das System von Innovationen und Wissensübertragung , 
das vor allem durch neue Anforderungen der EU aufgrund 
der Gemeinsamen Agrarpolitik auch in Slowenien Verände-
rungen erfahren wird, umfasst viele Akteure und Tätigkei-
ten, unter denen die Landwirtschaftsberatung eine wichtige 
Rolle einnimmt. Landwirtschaftliche Berater erwerben 
ständig neues Wissen, auch bei solchen Veranstaltungen. 
Auch Landwirte selbst tauschen Erfahrungen unterein-
ander aus und vertiefen ihr Wissen auf unterschiedliche 
Weisen, wobei sie sich auf bewährte Techniken stützen. 

Langsam aber sicher entwickeln sich kaum merkbare Einflüs-
se von Klimaveränderungen zu ernsthaften Herausforderun-
gen, die wiederum Veränderungen in der Bewirtschaftung von 
Viehzuchtbetrieben nach sich ziehen. Die Entwicklung der 
Viehzucht erfordert immer mehr Wissen, die Anwendung 
von immer neuen Futterproduktionsarten und Futterarten 
selbst. Neue Technologien, wie die Digitalisierung in der Fut-
terproduktion und Futteraufbereitung, erhalten Eingang. Vor 
allem neuen Kommunikations- und Informationsmitteln ist 
es zu verdanken, dass neue Erkenntnisse aus der Forschung 
immer schneller in die Praxis gelangen.

Neues Wissen wird unter Fachleuten und Landwirten schon 
seit Jahren durch die Internationale landwirtschaftliche 
Tagung »Zadravec Erjavec Tage« verbreitet. Wir sind 
stolz darauf, dass diese Veranstaltung schon vor Jahren die 
Staatsgrenze überquert hat und renommierte Fachleute 
von nah und fern daran teilnehmen. Das Ziel der Tagung 
ist es neue Erkenntnisse an die anwesenden landwirtschaft-
lichen Fachleute und Landwirte weiterzugeben, damit das 
vermittelte Wissen seinen Wert so schnell wie möglich in der 
praktischen Anwendung unter Beweis stellen kann.

Anton Jagodic
Leiter des Sektors für Landwirtschaftsberatung 
und Koordinator des öffentlichen 
Landwirtschaftsberatungsdienstes Sloweniens
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KVALITETA SIJENA U PROLJETNIM OBROCIMA MLIJEČNIH KRAVA 
NA NEKIM OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA U SJEVEROZAPADNOJ 
HRVATSKOJ

KAKOVOST SENA V POMLADNIH OBROKIH KRAV MOLZNIC NA NEKATERIH 
DRUŽINSKIH KMETIJAH V SEVEROZAHODNI HRVAŠKI.

THE QUALITY OF HAY IN SPRING RATIONS OF DAIRY COWS  
ON SOME FAMILY FARMS IN NORTHWESTERN CROATIA

Marcela ANDREATA-KOREN1, Miomir STOJNOVIĆ1, Dražen ČUKLIĆ1, Dejan MARENČIĆ1, Marina VRANIĆ2,  
Ivica STARČEVIĆ2

1 Križevci College of Agriculture, M. Demerca 1, 48260 Križevci, Croatia, mkoren@vguk.hr
2 University of Zagreb Faculty of Agriculture Grassland Research Centre, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Croatia

SAŽETAK

Istraživanje kvalitete sijena provedeno je u travnju 2016. godine 
na 12 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz užeg križe-
vačkog kraja u Koprivničko križevačkoj županiji. Gospodarstva 
se bave proizvodnjom kravljeg mlijeka, a broj krava se kreće od 5 
do 14. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kvalitetu sijena koja se 
koriste u proljetnim obrocima krava. Sijena iz proljetnih obroka 
potjecala su s prirodnih travnjaka i to većinom od prvog otkosa. 
Za određivanje kvalitete sijena utvrđivani su sljedeći parametri: 
suha tvar (ST), sirovi proteini (SP), neutralna detergent vlakna 
(NDF), metabolička energija (ME), ugljikohidrati topivi u vodi 
(UTV) i probavljivost organske tvari u ST (D-vrijednost). Uzorci 
sijena su analizirani NIRS aparatom (Foss, Model 6500). Pro-
sječne vrijednosti iznosile su: 892,77 g ST kg-1 svježeg uzorka, 
51,17 g SP kg-1 ST, 691,83 g NDF kg-1 ST, 8,02 MJ ME kg-1 ST, 
88,58 g UTV kg-1 ST i 53,5 % D-vrijednost. Rezultati istraživanja 
su pokazali da je sijeno iz proljetnih obroka krava s istraživanih 
gospodarstava slabe kvalitete, bez obzira je li sijeno iz prvog ili 
drugog otkosa. Iako je poznat veliki broj čimbenika koji utječu na 
kvalitetu sijena, razlozi slabe kvalitete ispitivanih sijena vjerojatno 
leže u prekasnoj košnji travnjaka. 

Ključne riječi: sijeno, prirodni travnjaci, mliječne farme,  
NIRS analiza

ABSTRACT

A research of the quality of hay in spring rations of dairy cows 
was conducted on 12 dairy family farms in northwestern Croatia 
with the number of cows varying from 5 to 14, in the vicinity of 
the city of Krizevci. The basic quality parameters of the samples 
of hay taken in April 2016 on 12 family farms were analysed using 
NIRS instrument (Foss, Model 6500). Dry matter (DM) content 
was determined by wet chemistry. Scottish calibration models 
were applied and following parameters were estimated: crude 
protein (CP), neutral detergent fibre (NDF), metabolizable ener-
gy (ME), water-soluble carbohydrates (WSC) and organic matter 
digestibility in DM (D-value). All the samples analysed were from 
natural grasslands, nine of them from the first harvest and 3 from 
the second harvest. The average values were as follows: 892.77 g 
DM kg-1 fresh sample, 51.17 g CP kg-1 DM, 691.83 g NDF kg-1 
DM, 8.02 MJ ME kg-1 DM, UTV 88.58 g kg-1 DM, D-value 53.5 
%. The results of the research have shown that hay from spring 
rations of dairy cows from investigated farms is of poor quality, 
regardless of whether the hay is from the first or second harvest. 
Although a large number of factors affecting the quality of hay are 
known, the reasons for poor quality of investigated hay probably 
lie in late harvest of grassland.

Keywords: hay, natural grassland, dairy farms, NIRS analysis
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Istraživanjem kvalitete sijena na 18 gospodarstava u Republi-
ci Hrvatskoj, Vranić i sur. (2004) utvrdili su u sijenima poželjan 
sadržaj suhe tvari (ST) (873,30 g kg-1 svježeg uzorka), visok sa-
držaj NDF (671,16 g kg-1 ST), nizak sadržaj UTV (83,53 g kg-1 
ST), SP (61,75 g kg-1 ST), ME (8,75 MJ kg-1 ST) i D-vrijednosti 
(58,33%). Utvrđene su visoke varijacije za sadržaj SP (40-133 
g kg-1 ST), ME (6-11,7 MJ kg-1 ST), UTV (21-160 g kg-1 ST) i 
D-vrijednosti (40-78 %). Statistički značajne razlike između sije-
na pojedinih gospodarstava dobivene su za sadržaj SP (P<0,05) 
koji je u prosjeku varirao od 40 do 112,4 g kg-1 ST. Isti autori 
zaključuju da je sijeno kod kojeg su utvrdili slabu kvalitetu vjero-
jatno dobiveno od krmne mase košene u kasnijim rokovima zre-
losti od preporučenih za proizvodnju visoko kvalitetnog sijena 
za hranidbu visoko muznih krava. 

2 MATERIJALI I METODE

Istraživanje je provedeno polovicom 4. mjeseca 2016. na 12 
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) s užeg križe-
vačkog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji u Hrvat-
skoj. Na svim gospodarstvima se proizvodi kravlje mlijeko, a 
drže 5 do 14 muznih krava, simentalske pasmine. U obrocima 
krava sijeno s prirodnih travnjaka je redovita komponenta i ana-
lizirana sijena su dobivena s prirodnih travnjaka. 

Na svakom od gospodarstava izuzimano je po dva uzorka 
sijena od kojih je načinjen uzorak mase 1000 g, vagan i sušen u 
sušioniku na 105 °C do konstantne težine. Nakon hlađenja u ek-
sikatoru, uzorci su ponovno vagani i izračunata je dostavna vlaga 
uzoraka sijena. Uzorci su samljeveni u mlinu čekićaru Christy 
Noris kroz sito otvora 1 mm, dosušivani 3 sata u sušioniku na 
temperaturi od 105 °C, punjeni u kivetu 5x 6,5 cm i skenirani 
NIRS aparatom (Foss, model 6500) u polju crvenog elektroma-
gnetskog spektra u valnoj duljini 1100 do 2500 nm, u intervali-

1 UVOD

U Republici Hrvatskoj na oko 80 % travnjačkih površina, 
uglavnom livada, zelena masa se suši i dobiva sijeno (Stjepanović 
i sur., 2008). Prema ekološkim faktorima formiraju se različite 
vrste i tipovi biljnih zajednica i asocijacija te se na osnovi toga ra-
zlikuje više vrsta i tipova livadnog sijena, različite hranjive vrijed-
nosti (Pintić i sur., 2016). Kemijski sastav i hranjiva vrijednost 
sijena je promjenjiva, što je posebno izraženo kod sijena s prirod-
nih travnjaka čiji se botanički sastav često puta bitno razlikuje od 
travnjaka do travnjaka, a važni razlozi su i fenofaza biljke u ko-
joj je krmna masa pokošena te primijenjena tehnologija sušenja 
(Domaćinović, 2006). Što je usjev stariji, tj. što u sijenu ima više 
cvati i trava i djetelina, to mu je kvaliteta niža. Broj i starost cvata, 
čvrstoća i vlaknatost vlati indikatori su zrelosti usjeva u trenut-
ku košnje. Trave košene u optimalnom stadiju zrelosti nemaju 
uopće ili imaju vrlo malo metlica i klasova trava, dok djeteline 
imaju mali % cvati (10-20 %) (Leto, 2015). Opadanje kvalitete 
krme odgađanjem roka košnje povezano je s povećanjem udjela 
lignina i strukturnih dijelova stanične stjenke, odnosno smanje-
njem sadržaja SP i probavljivih dijelova biljne stanice, kao što je 
škrob (Aman i Lindgren, 1983). Paralelno s opadanjem kvalitete, 
smanjuje se probavljivost krme i konzumacija po volji (Vranić i 
sur., 2005). Razlog je povećana koncentracija neutralnih deter-
gent vlakana (NDV) u krmi. NDV su znatno teža za probavljanje 
u odnosu na nevlaknastu komponentu krme. Uz to, što je krmni 
usjev, a time i sijeno, zreliji, smanjuje mu se postotak probavljivo-
sti vlakana, a probava se značajno usporava (Leto, 2015). Sijeno 
je karakteristično po maloj koncentraciji probavljivih hranjivih 
tvari i velikoj količini balasta koji čine neprobavljive tvari kao ne-
utralna detergent vlakna (NDF) i kisela detergent vlakna (ADF) 
(Kalivoda, 1990). Energetska vrijednost sijena leguminoza i si-
jena livadnih trava je uglavnom slična i iznosi 4,50-5,20 MJ NEL 
(Domaćinović, 2006). 

Tablica 1. Vlažnost sijena
Table 1. Moisture and DM of hay

OPG
Family farm

Vlaga sijena, %
Hay moisture, %

Suha tvar, g kg-1

Dry matter, g kg-1

I 9,3 907,3
II 9,7 903,3
III 13,5 865,3
IV 10,6 894,1
V 9,7 902,7
VI 16,5 835,1
VII 10,4 896,5
VIII 10,0 900,1
IX 9,2 908,0
X 9,7 903,5
XI 10,2 897,6
XII 10,0 899,8
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Iz tablica 1 i 2 je vidljivo, da se vlažnost sijena kretala od 
minimalne 9,2 do 16,5 %, što je u skladu s preporučenim vri-
jednostima. Prema definiciji sijena, sijeno je biljna masa koju 
se dobiva sušenjem zelene voluminozne krme, najčešće livad-
nih biljaka, i kod koje se sadržaj vode umanjuje s oko 80 % na 
oko 15 % i tako se dobije krma koje se može čuvati od kvarenja 
(Pintić i sur., 2016). Kod skladištenja prevlažnog sijena (više od 
15 % vlage), dolazi do porasta temperature i značajnog smanji-
vanja kvalitete (Kalivoda, 1990). Od istraživanih uzoraka samo 
je jedan imao sadržaj vlage veći od 15 % i to za 1,5 %. Kao način 
iskazivanja vrijednosti dobro konzervirane suhe voluminozne 
krme (sijena), Kalivoda (1990) navodi vrijednosti sadržaja ST 
po kilogramu svježe mase. Prema njemu, dobro osušena sijena 
imaju 850-900 g ST kg-1 i u takvom sijenu je spriječeno razmno-
žavanje mikroba kvarenja. Iz tablice je vidljivo da se sadržaj ST 
kretao u rasponu od 835,1 do 908 g ST kg-1, što se može smatrati 
zadovoljavajućim. 

Kao parametri kvalitete sijena utvrđivani su: SP, UTV, NDF, 
ME i D-vrijednost. Rezultati su prikazani u tablici 3. 

ma po 2 nm korištenjem ISI SCAN programa. Svaki je uzorak 
skeniran dva puta, a prosječni spektralni podaci istih uzoraka 
(NIR) su konvertirani u datkovne podatke (DAT) u programu 
WINISI III, nakon čega su pridruženi škotskim kalibracijskim 
modelima korištenjem SAC1 i SAC2 programa. U odnosu na 
prethodnu utvrđenu suhu tvar (ST), dobiveni su sljedeći para-
metri: sirovi proteini (SP), neutralna detergent vlakna (NDF), 
metabolička energija (ME), ugljikohidrati topivi u vodi (UTV) i 
probavljivost organske tvari (OT) u ST (D- vrijednost). 

Rezultati praćenja parametara kvalitete sijena obrađeni su 
statističkim programom Statistica 8,0 (StatSoft, 2007) korište-
njem opisne statistike.

3 REZULTATI I RASPRAVA

U tablici 1 i 2 prikazani su % vlage i g ST kg-1 svježe mase, 
neposredno prije analize kemijskog sastava sijena, te prosječne 
vrijednosti istoga. 

Tablica 2. Prosječna vlažnost i suhu tvar sijena 
Table 2. The average moisture and DM of hay 

Parametar
Parameter

Prosjek
Average Std. Dev. Standard Error Min Max Coef. Var.

Vlaga, %
Moisture, % 10,73 2,13 0,62 9,20 16,50 19,86

ST, g kg-1

DM, g kg-1 892,77 21,30 6,15 835,10 908,00 2,39

Tablica 3. Kemijski sastav sijena (NIRS)
Table 3. Chemical composition of hay (NIRS)

OPG/
FF

Otkos/
Harvest

SP/CP
g kg-1 ST/

DM

NDF
g kg-1 ST/

DM

ME
MJ kg-1 ST/

DM

UTV/WSC
g kg-1 ST/DM

D - vrijednost/
D - value

%
I 1. 40 700 7,6 99 51
II 1. 40 700 7,0 71 47
III 1. 40 700 7,6 87 51
IV 2. 97 700 8,5 58 57
V 2. 40 700 8,0 95 53
VI 1. 40 629 9,3 191 62
VII 2. 101 680 8,7 63 58
VIII 1. 40 700 7,6 88 51
IX 1. 40 700 7,6 79 50
X 1. 40 700 8,3 89 55
XI 1. 56 693 8,5 82 57
XII 1. 40 700 7,5 61 50

FF- Family Farm; WSC- water-soluble carbohydrates; 
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Iz tablice 3 i 4 može se vidjeti da su većina sijena sadržavala 
svega 40 g SP kg-1 ST. Samo su dva uzorka imala znatnije veći 
sadržaj SP i to jedan 97, a drugi 101 g kg-1 ST i oba su sijena pri-
premana u drugom otkosu. Hoveland (1997) navodi da se sijeno 
čiji je sadržaj SP manji od 80-90 g kg-1 ST, svrstava u sijeno loše 
kvalitete, posebice za hranidbu muznih krava. Da bi zadovoljilo 
za istim, trebalo bi sadržavati količine proteina od 120 do 140 g 
kg-1 ST. Budući se kod svih uzoraka sijena radi o voluminoznoj 
masi s prirodnih travnjaka većinom iz 1. otkosa, može se s veli-
kom vjerojatnošću tvrditi da zakašnjelo vrijeme košnje najviše 
utjecalo na nizak sadržaj proteina u sijenu. U prilog toj tvrd-
nji ide i to što je u sijenu utvrđen i viši sadržaj UTV. Kalivoda 
(1990) navodi da se odgađanjem roka košnje livade smanjuje sa-
držaj SP i povećava sadržaj vlakana i tako se dobiva sijeno slabe 
kvalitete, navodeći da kasno košena masa u prvom otkosu (do 
nakon cvatnje) sadrži prosječno 70 g SP kg-1 ST i 310 g SV kg-1 

ST, a da ranije košena (prije vlatanja) sadrži 124 g SP kg-1 ST i od 
209 g SV kg-1 ST. 

Sadržaj NDF u analiziranim uzorcima sijena uglavnom je 
iznosio oko 700, a samo je u jednom uzorku bio 629 g kg-1 ST. 
Prema AFRC (1993) i MAFF (1992), sijena dobre kvalitete 
imaju 657 g NDF kg-1 ST. Dakle, na većini gospodarstava je utvr-
đen viši NDF od uobičajenoga u sijenu dobre kvalitete. Slične 
rezultate su dobili Vranić i sur. (2004, 2005).

Sadržaj metaboličke energije (ME) kod 12 analiziranih si-
jena kretao se od 7 do 9,3 MJ kg-1 ST, u prosjeku 8,02. Prema 
AFRC (1993), donja granica za sijena dobre kvalitete je 8,8 MJ 
kg-1 ST. Ukoliko se to usporedi s dobivenim rezultatima, vidljivo 
je da je samo jedno sijeno (OPG VI) imalo višu vrijednost, dok 
su ostala sijena ne spadaju u sijena dobre kvalitete. Vranić i sur. 
(2004, 2005) utvrđuju ME u rasponu od 6-11,7 (12) MJ kg-1 ST. 

D- vrijednost među istraživanim sijenima varirala je u raspo-
nu od 47 do 62 %. Vranić i sur. (2005) utvrđuju najveću D-vri-
jednost 62,3 %, a najmanju 54 %. Takvo variranje ukazuje na 
različitu kvalitetu ispitivanih sijena. Prema Vranić i sur. (2005), 
nizak sadržaj ME i D-vrijednosti također ukazuju da su travnjaci s 

kojih je dobiveno sijeno kasno košeni, nakon cvatnje trava. UTV 
je varirao od sijena do sijena u rasponu od 58 do 191 g kg-1 ST.  
Većina sijena je sa sadržajem UTV do 90 g kg-1 ST. Uspoređujući 
dobivene vrijednosti sa sadržajem UTV u rasponu od 80 do 250 
g kg-1 ST, kojeg za trave navodi Bjorge (1996), vidljivo je da se 
dobivene vrijednosti za nekoliko uzoraka sijena ne uklapaju u 
navedeni raspon. Točnije rečeno, pet gospodarstava ima manju 
vrijednost UTV u sijenu od minimalne, većina ih je na donjoj 
granici, a samo jedno sijeno ima znatno veću vrijednost UTV 
od ostalih. Vranić i sur. (2005) su u uzorcima sijena s 18 gospo-
darstava iz susjedne županije (Bjelovarsko bilogorska županija 
BBŽ) županiji u kojoj je vršeno ovo istraživanje, utvrdili kretanje 
sadržaja UTV od 68,3 do 110 g kg-1 ST. Kao zaključak su naveli 
da su istraživana sijena većinom od tratina koje su kasno koše-
ne. Poznato je da životinje radije jedu krmu koja ima veći sadržaj 
UTV (Vranić i sur., 2005). Sadržaj UTV se smanjuje starenjem 
tratine jer opada sadržaj monosaharida i saharoze (Waite, 1957), 
a raste sadržaj strukturnih ugljikohidrata (Waite, 1965). Kako bi 
se u krmi očuvalo više UTV, tratinu treba pokositi u ranijim faza-
ma rasta i razvoja i u što kraćem vremenu nakon košnje povećati 
sadržaj ST biljnog materijala na preko 60 % kada je respiracija 
slabija (Vranić i sur., 2005). 

Rezultati istraživanja su pokazali da su uzorci sijena iz pro-
ljetnih obroka krava s istraživanih gospodarstava slabe kvalitete, 
bez obzira je li sijeno iz prvog ili iz drugog otkosa. Prema povolj-
nim vrijednostima UTV, NDF, ME i D vrijednosti kao najbolje 
sijeno isticalo se ono s OPG VI, ali je imalo, kao i većina ispitiva-
nih sijena, nizak sadržaj proteina. S druge strane, prema sadržaju 
proteina najbolje je bilo sijeno s OPG VII, ali ostale vrijednosti 
ukazuju da je sijeno slabe kvalitete.

4 ZAKLJUČAK

Prema vrijednostima SP, UTV, NDF, ME i D vrijednosti, ve-
ćina istraživanih sijena je slabe kvalitete. 

Tablica 4. Prosječna vrijednost sijena 
Table 4. The average value of hay 

Parametar
Parameter

Prosjek
Average Std. Dev. Standard 

Error Min Max Coef. Var.

SP, g kg-1 ST
CP, g kg-1 DM 51,17 22,82 6,59 40,00 101,00 44,60

D-vrijednost, %
D-value, % 53,50 4,32 1,25 47,00 62,00 8,07

NDF, g kg-1 ST
NDF, g kg-1 DM 691,83 20,65 5,96 629,00 700,00 2,98

ME, MJ kg-1 ST
ME, kg-1 DM 8,02 0,65 0,19 7,00 9,30 8,12

UTV, g kg-1 ST
WSC, g kg-1 ST 88,58 34,95 10,09 58,00 191,00 39,45
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ALI SPREMINJAJOČE VREMENSKE RAZMERE  
ŠE DOPUŠČAJO SUŠENJE KRME NA TLEH?

DO CHANGING WEATHER CONDITIONS  
STILL ALLOW THE HAY DRYING ON THE FIELD?

Anastazija GSELMAN1, Miran PODVRŠNIK2

1 doc.dr., UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče
2 mag., prav tam

IZVLEČEK

V letih 2017 in 2018 smo na eksperimentalnem polju UKC 
Pohorski dvor v Hočah (400 m nadmorske višine, 46 ° 30 ‚45 „S, 
13 ° 30‘ 33“ V) izvedli poljski poskus z namenom ugotoviti, ali 
vremenke razmere še dopuščajo sušenje krme na tleh in kakšna 
je dinamika sušenja treh različnih trav: mnogocvetne ljuljke (Lo-
lium multiflorum Lam.), travniške bilnice (Festuca pratensis L.) in 
pasje trave (Dactylis glomerata L.). Na hitrost sušenja krme vpli-
vajo predvsem vsebnost vode v rastlinah, razvojna faza rastlin in 
okoljski dejavniki. Sušenje je lahko uspešno samo, če je relativna 
vlaga zraka nižja od vlažnosti materiala. Sušenje sena na tleh ob 
lepem vremnu (temperatura med 21 in 27 °C ter relativna vlaga 
med 45 in 30 %) traja do 2 dni (ponavadi od 2 do 4 dni). Čas 
spravila in sušenja pa se je v obeh eksperimentalnih letih bistveno 
podaljšal zaradi neugodnih vremenskih razmer.

ABSTRACT

The field experiment to determine do the changing weather 
condition still allow hay drying in the field and the dynamics of 
dryness of three different grasses Italian ryegrass (Lolium multi-
florum Lam.), meadow fescue (Festuca pratensis L.) and cocksfoot 
(Dactylis glomerata L.) in the field was carried out in the years 
2017 and 2018 in the experimental field of the UKC Pohorski 
dvor in Hoče (400 m above sea level, 46 ° 30 ‘45 “N, 13 ° 30’ 33” 
E). Water content in plants, the development phase of plants and 
environmental factors mainly affect the dryness of the hay. Hay 
drying in the field can be successful only if the relative humidity 
of the air is lower than the humidity of the material. Hay drying 
in the field at good weather conditions (temperature between 21 
and 27 ºC and relative humidity between 45 and 30 %) lasts up 
to 2 days (usually 2 to 4 days). However, in both experimental 
years the time of harvesting and hay drying were significantly 
prolonged due unfavourable weather conditions.
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1 UVOD

Prevladujoča oblika konzerviranja krme s travinja in zelene 
krme z njiv je siliranje. Po nekaterih ocenah pa mrva v Sloveniji 
še zmeraj predstavlja skoraj polovico vse konzervirane krme pri-
delane na travinju. Da je temu res tako, kažejo skupne površine 
kmetijskih zemljišč v uporabi, ki obsegajo 477 671 ha (ESTAT 
2017). Od tega zavzemajo travniki in pašniki slabih 60 % ze-
mljišč, s katerih se krma večinoma suši. Dodatno pa zeleno krmo 
na njivah pridelujemo še na 11 % kmetijskih zemljišč, kjer krmo 
deloma konzervirajo s sušenjem, večinoma pa s siliranje (pregl. 
1). V obdobju od leta 1991 do 2016 so se površine travnikov in 
pašnikov zmanjšale za nekaj manj kot 18 %, v enakem obdobju 
pa se je delež njiv na katerih pridelujemo zeleno krmo povečal 
za skoraj 24 %. 

Travinje, ki ga imamo na razpolago moramo zato kar najbolje 
izkoristiti. Raba travnikov in njihova oskrba sta na živinorejsko 
usmerjenih kmetijah v Sloveniji ključnega pomena za pridobi-
vanje kakovostne krme. V zadnjem času ponovno pridobiva na 
veljavi pridelava mrve predvsem na tistih slovenskih kmetijah, 
kjer v neposredni prodaji na ta način prirejenega mleka in mesa, 
vidijo poslovno priložnost za boljši zaslužek.

Mrva predstavlja za prežvekovalce pomemben vir energije in 
beljakovin, pa tudi vitaminov in mineralov. Največkrat jo odlikuje 
razmeroma velika vsebnost surovih beljakovin, velika vsebnost v 
vampu nerazgradljivih beljakovin in ugodne lastnosti, ki vzpod-
bujajo sintezo mikrobnih beljakovin v vampu. Ob sušenju pa se 
pojavljajo tudi izgube v količini in kakovosti sena, ki nastanejo za-
radi respiracijskih in fermentacijskih procesov v krmi, drobljenja 
nežnejših delov rastlin ter izpiranja v vodi topnih snovi ob moč-
nejši rosi ali morebitnem dežju. Pri sušenju krme s travinja so ob 
napakah lahko izgube vseh hranil v krmi tudi do 50 %. 

Na hitrost sušenja krme vplivajo predvsem vsebnost vode v 
rastlinah, razvojna faza rastlin in okoljski dejavniki. Od slednjih 
so za sušenje krme pomembni sončno sevanje, temperatura in re-
lativna vlažnost zraka ter veter. Sušenje je lahko uspešno samo, če 
je relativna vlaga zraka nižja od vlažnosti materiala. Med zaželeno 
vlažnostjo oziroma suhostjo materiala in relativno zračno vlago 
obstaja neobhodna povezava - higroskopsko ravnotežje. Vseb-
nost vode v pokošeni masi ob košnji običajno znaša od 70 % do 
85 % (Rotz, 1995). Rastline se sušijo od površine navznoter. Naj-
prej izhlapi voda iz površine rastlin, nato voda iz kapilar in med-
celičnih tkiv, nazadnje pa vlaga vezana v celičnih stenah stebel. 

Vir energije potrebne za izhlapevanje vode iz pokošenih ra-
stlin predstavlja sončno sevanje. Intenzivnost sončnega sevanja 
in vpadni kot sončnih žarkov, ki se deloma absorbirajo na po-
košenih rastlinah, višajo temperaturo zraka in znižujejo njegovo 
vlažnost, kar ugodno vpliva na sušenje krme. 

Sušenje popolnoma preneha, ko odstotek vlage v organski 
snovi krme pade pod 20 %. Ob tem se vzpostavijo razmere, ki 
preprečujejo kvarjenje krme zaradi dihanja rastlin in delovanja 
mikrobov. V procesu presnavljanja mikroorganizmi namreč raz-
grajujejo in porabljajo organsko snov sušečih rastlin. Proces tra-
ja, dokler je v krmi še kaj vlage in preneha, ko je delež vlage med 
15 in 20 %. 

Sušenje na tleh je torej izpostavljeno številnim dejavnikom 
že ob lepem vremenu, skoraj nemogoče pa se jim je izogniti, če 
med sušenjem nastopijo vremenske motnje. Le te so vse pogo-
stejše, predvsem pa nepredvidljive. Je torej čas, da ob spravilu 
krme s travinja posežemo po kombiniranih tehnikah sušenja in 
da le te postanejo stalnica v pridelavi krme?  

2 MATERIAL IN METODE DELA

Rezultati, predstavljeni v prispevku, so pridobljeni v polj-
skem mikroposkusu izvedenem v letih 2017 in 2018 na posku-
snem polju UKC Pohorski dvor v Hočah (n.v. 400 m, 46° 30′ 45″ 
N, 13° 30′ 33″ E). Tla poskusnega polja so distrična rjava, nastala 
na deluviju, globoka in oglejena (Šporar in sod. 1994), s pH(KCl) 
vrednostjo tal 6,1. Po osnovni analizi tal (Al - metoda) so tla pred 
zasnovo poskusa v povprečju vsebovala 17,5 mg P2O5 in 26,0 mg 
K2O na 100 g zračno suhih tal.

Setev poskusa smo izvedli v jeseni leta 2016 (14.10.2016) s 
specialno sejalnico za setev trav in poskus smo po setvi povaljali. 
V proučevanje smo vključili tri rastlinske vrste iz družine trav. 
Pred setvijo je bilo zemljišče pripravljeno na konvencionalen na-
čin do drobno grudičaste strukture. Uporabljene količine seme-
na za setev (pregl. 2) so priporočene za slovenske rastne razmere 
(Kramberger, 1999). 

Ob setvi rastlinam nismo dodajali ne organskih in ne mine-
ralnih gnojil. Spomladi leta 2017 in 2018 pa smo poskus pogno-
jili z mineralnim gnojilom NPK 7:20:30 in KAN (27 %) tako, da 
smo skupno dodali 200 kg N, 120 kg P2O5 in 180 kg K2O (osnov-
no gnojenje + tri dognojevanja).

Preglednica 1. Raba kmetijskih zemljišč po kategorijah po posameznih letih (ESTAT, 2017)
Table 1. The use of agricultural land by category by year (ESTAT, 2017)

Skupine zemljiških kategorij (ha) LETO

1991 2001 2011 2016

KZU (kmetijska zemljišča v uporabi) 561294 509624 458195 477671
KZU - Njive - Zelena krma z njiv 43733 45857 52992 54212
KZU - Trajni travniki in pašniki, vključno s skupnimi travniki in pašniki 334329 307037 262603 276247
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Košnje zelinja smo na vseh obravnavanjih opravili v letu 
2017 konec meseca maja (29.5.), v letu 2018 pa v sredini maja 
(18.5.), ko je večina rastlin prešla v stadij razvoja, primernega 
za prvo košnjo. Košnjo smo izvedli v dopoldanskem času temu 
pa je sledilo takojšnje razmetavanje redi (obračanje). Kasnejša 
obračanja so si sledila v triurnem intervalu. Ob košnji in pred 
vsakim obračanjem smo na treh naključno izbranih mestih posa-
meznega obravnavanja odvzeli in stehtali vzorce sušeče se mase 
rastlin s 6 m2 velike površine. Na ta način smo s pomočjo izraču-

na določili dosežen delež suhe snovi (% SS) in količino pridelka 
za posamezno obračanje.

Odvzet rastlinski material (vzorce po obravnavanjih in obra-
čanjih) smo v zadnjem vrednotenju posušili do konca v sušilni 
omari (50-55 °C približno 48 ur), ga zmleli in pripravili za na-
daljnje kemijske analize.

Na območju izvajanja poskusa nismo postavili nobene avto-
matske aparature za spremljanje meteoroloških parametrov. Te 
smo pridobili iz najbližje meteorološke postaje Maribor - letališče 

Preglednica 2. Rastlinske vrste uporabljene v poljskem poskusu
Table 2. Plant species involved on the experimental plots

Oznaka Rastlinska vrsta Delež semena (%) Skupna količ. sem. za 
setev (kg ha-1)

ML mnogocetna ljuljka 
(Lolium multiflorum Lam.) cv. ‚Melquatro‘

100 50

TB travniška bilnica 
(Festuca pratensis L.) cv. ‚Arita‘

100 50

PT pasja trava 
(Dactylis glomerata L.) cv. ‚Treposno‘

100 25

Grafikon 1. Povprečne mesečne temperature zraka (°C, na 2 m) in količine padavin (mm) za obdobje izvajanja poskusa in njuno 
dvajset letno povprečje (1997 do 2016)
Figure 1. Average air (at 2 m) temperature (°C) and precipitation (mm) during the experimental period and their twenty-year average 
(1997-2016)

Mesečna količina               Dolgoletno povprečje 
Monthly amount         Long term average
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so oddale med 9 % (mnogocvetna ljuljka) in 8 % (travniška bil-
nica in pasja trava) vode. 

Temu sledi srednje hitra faza sušenja, v kateri se hitrost suše-
nja s časom stalno zmanjšuje, voda pa izhlapeva iz kutikule listov 
in stebel. Tako je v prvih treh obračanjih na sušini najhitreje pri-
dobivala mnogocvetna ljuljka, nato pa se je njeno sušenje upoča-
snilo. Primerljivo sušino (50 %) je hkrati z njo dosegla pasja trava 
še le v četrtem obračanju, medtem ko se je travniška bilnica vse 
skozi sušila najpočasneje. 

Rastline so tretji dan po košnji že dosegle v povprečju med 
60 % in 70 % sušine, ko so se vremenske razmere poslabšale (2 
mm dežja ob 16. uri). To je povzročilo porast relativne vlažnosti 
(66 %) in znižanje temperature zraka za 5 ºC naslednji dan. Po-
sledično se je za polovico znižala tudi sušina vsem obravnavanim 
rastlinam. Razen pasje trave nobena od rastlin v nadaljevanju 
preizkušanja ni dosegla sušine pred padavinami. Sušenje smo za-
ključili 4. dan po košnji zaradi poslabšanja vremena in dalj časa 
trajajočih padavin. 

V letu 2018 smo košnjo opravili ob 10. uri, ko je bilo ozračje 
ogreto na 19 ºC in je vsebovalo 60 % relativne vlage. Iz grafikona 
3 lahko razberemo, da so tudi tokrat pokošene rastline v prvi fazi 
izgubljale vodo zelo hitro. Iz začetnih približno 80 % vode oz. 20 
% sušine so samo v treh urah oddale več kot 10 % vode. Kljub 
izenačenosti v začetni količini vlage v rastlinskem materialu med 
mnogocvetno ljuljko in travniško bilnico pa se je slednja sušila 
hitreje. Že v četrtem obračanju je dosegla 60 % sušine. Na hi-
trost sušenja torej vpliva tudi vrsta rastlin (MacDonald in Clark, 
1987). Tiste, ki imajo več listov in večje razmerje med površino 
in maso listnih ploskev, se sušijo hitreje.

Vremenske razmere tudi v tem letu niso bile idealne za su-
šenje. Dež je mrvo namočil drugi in tretji dan po košnji. Vse tri 
testirane trave so tik pred padavinami dosegle že skoraj 70 % su-
šino (5. obračanje). Še le po ponovnih šestih obračanjih, ko se 
je relativna zračna vlaga iz začetnih 76 % znižala na 46 %, se je le 
travniška bilnica posušila na želen, za skladiščenje primeren de-

(http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet), ki leži na nad-
morski višini 175 m in je 3 km oddaljena od poskusne lokaci-
je. Zanimale so nas predvsem povprečne temperature zraka in 
količina padavin ter relativna zračna vlaga za obe leti izvajanja 
poskusa (grafikon 1) v primerjavi s povprečjem zadnjih dvajsetih 
let (1997 - 2016). 

Povprečna temperatura zraka dvajsetletnega obdobja od 
1997 do 2016 (grafikon 1) znaša 10,7 ºC. Najhladneje je meseca 
januarja, ko se dolgoletne povprečne temeperature tega meseca 
gibljejo v povprečju okrog -0,1 ºC. Najtoplejši mesec s povpreč-
no temperaturo 21,0 ºC pa je julij. V obeh letih izvajanja poskusa 
so povprečne mesečne temperature vegetacijskega obdobja v 
primerjavi z dvajsetletnim povprečjem višje. Najtoplejši mesec 
v letu 2017 je julij, v letu 2018 pa avgust.

Dvajsetletna povprečna letna količina padavin (grafikon 1) 
znaša 933,7 mm. Največ jih pade v septembru (118,5 mm). Le 
36,7 mm pa v mesecu januarju. Nadpovprečno količino padavin 
v letu 2017 beležimo v mesecih april, junij in september. V letu 
2018 pa so dvajsetletno povprečno mesečno količini padavin v 
vegetacijskem obdobju presegli april, maj in junij.

Iz poskusa pridobljene podatke smo analizirali s progra-
mom MS-Excel in Statgraphics Centurion XV. Analizo variance 
(ANOVA) smo izvedli za delež suhe snovi nadzemne mase za 
vsa v poskus vključena obravnavanja. Statistično značilne razlike 
med povprečji smo testirali z LSD testom pri 5 % tveganju. 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

Hitrost sušenja oz. delež suhe snovi smo v krmi ugotavljali 
vsake tri ure po košnji, do ugotovljene končne sušine (grafikon 
2). V letu 2017 smo košnjo izvedli ob 13. uri, ko je bila relativna 
zračna vlaga približno 40 % in temperature zraka 26 ºC. Rastline 
so vsebovale med 74 % (mnogocvetna ljulka) in 78 % (pasja tra-
va) vode. Pokošene rastline so v prvi fazi, ko voda še izhlapeva iz 
listnih rež listov in stebel, izgubljale vodo zelo hitro. V treh urah 
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Grafikon 2. Dinamika sušenja trav (mnogocvetna ljuljka, travniška bilnica, pasja trava) ob 1. košnji v letu 2017 ter potek 
temperatur (T v ºC), padavin (mm) in relativne vlažnosti (RR v %) med sušenjem
Figure 2. The dynamics of hay drying of three different grasses (Italia ryegrass, meadow fescue, cocksfoot) at the 1st mowing in 2017  
and the arrangement of temperatures (T in ºC), precipitations (mm) and relative humidity (RR in %) during the experiment
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njenemu prepogostemu obračanju. Žal pa te tehnike trenutno še 
niso stalna praksa slovenskih kmetij. 
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lež sušine (80 %). Rezultate potrjuje tudi študija Jonesa in Har-
risa (1980), ki izpostavlja pomembnost relativne zračne vlage ob 
sušenju krme. Le ta se vsakokrat ponovno navlaži, kakor hitro je 
porušeno ravnotežje med vlago v zraku in v krmi. Tako je 20 % 
vlage v krmi mogoče doseči le, če bo v zraku manj kot 65 % vlage. 

4 ZAKLJUČKI

V Sloveniji pade povprečno 1500 mm padavin, od tega ob-
močje merilne postaje Maribor - letališče izkazuje zadnjih 20 let 
povprečje padavin okrog 1000 mm. Padavine so čez leto soraz-
merno enakomerno porazdeljene, vendar posamezna leta od-
stopajo od povprečja prav v mesecih (april do junij), ko večana 
travnikov prehaja v stadij razvoja primernega za prvo košnjo. Ko-
ličina padavin v mesecu maju v zadnjih šestih letih presega 130 
mm. Posledično je zato spravilo krme na tleh za pridelovalce zelo 
oteženo. Če sušenje na tleh ob lepem vremenu (pri temperaturi 
med 21 in 27 ºC ter relativni zračni vlagi med 45 in 30 %) traja 
do 2 dni (običajno 2 do 4 dni), se čas spravila in sušenja bistveno 
podaljša ob neugodnih vremenskih razmerah.

Iz rezultatov dveletnih poskusov je razvidno, da vremenske 
razme v letu 2017 in 2018, niso dovoljevale optimalnega sušenja 
krme na tleh, kakor tudi ni bilo mogoče doseči primerne sušine 
krme za skladiščenje. V obeh letih je krma sicer že po dveh dneh 
praktično dosegla 70 % sušino, kar pa še ni dovolj za skladiščenje, 
ko so se vremenske razmere drastično spremenile. Čas sušenja 
pa se je zato močno podaljšal. 

Sušenje je torej lahko uspešno samo, če je relativna vlaga zra-
ka nižja od vlažnosti materiala. Izhlapevanje vode iz pokošenih 
rastlin pa zahteva veliko energije, ki jo zagotavlja sončno sevanje. 
V nasprotnem primeru moramo to energijo dovajati iz alterna-
tivnih virov. Zato že mnogi pridelovalci, na območjih z zelo spre-
menljivimi vremenskimi razmerami, posegajo po kombiniranih 
tehnikah sušenja krme. Krmo dosušujejo v sušilnicah ter se na 
ta način izognejo izpostavljanju krme vremenskim neprilikam in 
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Grafikon 3. Dinamika sušenja trav (mnogocvetna ljuljka, travniška bilnica, pasja trava) ob 1. košnji v letu 2018 ter potek 
temperatur (T v ºC), padavin (mm) in relativne vlažnosti (RR v %) med sušenjem
Figure 3. The dynamics of hay drying of three different grasses (Italia ryegrass, meadow fescue, cocksfoot) at the 1st mowing in 2018  
and the arrangement of temperatures (T in ºC), precipitations (mm) and relative humidity (RR in %) during the experiment
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AMONIAČNI DUŠIK (NH3-N) V TRAVNIH SILAŽAH  
KOT POKAZATELJ KAKOVOSTI BELJAKOVIN

AMMONIA NITROGEN (NH3-N) IN GRASS SILAGES  
AS AN INDICATOR OF PROTEIN QUALITY

Anton HOHLER1, Maksimiljan BRUS2

1  mag. znanosti KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2350 Ptuj
2  viš.pred.mag. znanosti, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

IZVLEČEK

Namen raziskave je bil ugotoviti delež amoniačnega dušika 
(NH3-N) v travnih silažah na območju severovzhoda Slovenije 
in opozoriti na problem prisotnosti biogenih aminov. Ugotoviti 
korelacije med posameznimi parametri v travni silaži in (NH3-N) 
in kakšen je vpliv posameznih parametrov na njegov delež. V 
raziskavo je bilo vključenih 77 vzorcev. Opravili smo analize 
na suho snov (SS), surove beljakovine (SB), surovi pepel (SP), 
surovo maščobo (SM), sladkor (SL), HFT, ADFom, NH3-N, 
pepsinsko netopnost beljakovin (PN), topnost beljakovin (T), 
Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S. Ugotovljene povprečne vrednosti analiz 
kažejo na SS 426 g, SB 161 g, SV 243 g, ADFom 260, SL 64,7, 
HFT 47,3, NH3-N 8,9 %, PN 21,5, T 58,8, NEL 6,20. Ugotovili 
smo, da je kar 64,1 % vzorcev nad 8 % NH3-N in 29,5 % nad 10 
% NH3-N. Statistično značilne korelacije so: med SS in NH3-N 
 negativna korelacijo (r= -0,59), prav tako med SL in NH3-N  
(r = -0,57) ter med PN in NH3-N(r = 0,23), pozitivne korelacije 
med NH3-N so z SV, ADF in SM. Med NH3-N in minerali nismo 
našli statistično značilnih razlik. Največja pozitivna korelacija je 
med HFT in SL (r = 0,755).,

ABSTRACT

The aim of the study was to determine the proportion of ammo-
nium nitrogen (NH3-N) in grass silages in the north eastern part 
of Slovenia and to draw attention to the problem of the presence 
of biogenic amines. Define the correlations between individual 
parameters in grass silage and (NH3-N) and what is the impact 
of individual parameters on its share. Seventy-seven samples 
were included in the study. We analysed the dry matter (SS), 
crude protein (SB), crude ash (SP), raw fat (SM), sugar (SL), 
HFT, ADF, NH3-N, pepsin protein insolubility (PN), protein 
solubility (T), Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S. The results of the analysis 
are: SS 426 g, SB 161 g, SV 243 g, ADF 260, SL 64.7, HFT 47.3, 
NH3-N 8.9 %, PN 21.5, T 58.8, NEL 6.20. We found 64.1 % of 
the samples are over 8 % NH3-N and 29.5 % above 10 % NH3-N. 
Statistically significant correlations are: between SS and NH3-N 
the negative correlation (r = -0.59), also between SL and NH3-N 
(r = -0.57) and between PN and NH3-N (r = 0.23), positive cor-
relations between NH3-N are with SV, ADF and SM. No statis-
tically significant differences were found between NH3-N and 
minerals. The highest positive correlation is between HFT and 
SL (r = 0.755).
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1 UVOD IN PREGLED LITERATURE

1.1  Uvod

Oskrba krav s kakovostnimi beljakovinami pri visoki mleč-
nosti vse bolj pridobiva na pomenu, še zlasti v zadnjih letih, ko se 
v obrok vključuje vse več doma pridelanih beljakovinskih rastlin. 
V Sloveniji smo v zadnjih letih zaradi finančnih vzpodbud in za-
radi vse večjih klimatskih sprememb povečali pridelavo lucerne, 
detelj in deteljno travnih mešanic. Po podatkih Statističnega 
urada v Sloveniji (2016 in 2017) pridelujejo lucerno in detelje 
na okoli 9000 ha. Zaradi slabih vremenskih pogojev spomladi 
vse težje dosežemo optimalne pogoje pri siliranju trav in trav-
nih mešanic. Zato so procesi siliranja lahko neugodni in prihaja 
do neugodne razgradnje beljakovin v travni silažah in tistih, ki 
vključujejo deteljo in lucerno. Slednji vsebujeta običajno manj 
sladkorjev in več puferskih snovi (Galler, 2011). Zato so procesi 
siliranja pri tej krmi še posebej neugodni. Hoffman (2018a) opo-
zarja na previdnost pri prehrani takšnih silaž, saj lahko vsebujejo 
povečano količino biogenih aminov, ki so škodljivi za zdravje ži-
vali in vplivajo na plodnost.

1.2 Razgradnja beljakovin v silažah

Pridelava kakovostne osnovne krme je osnova ekonomič-
ne prireje mleka, še zlasti je pomembna kontinuirana kako-
vost krme skozi celo obdobje krmljenja (Hoffmann, 2018). Za 
uspešno prirejo mleka moramo pridelati osnovno krmo z viso-
ko koncentracijo energije in beljakovin, hkrati z njo zagotoviti 
dovolj strukturne vlaknine. To dosežemo v glavnem z uspešnim 
konzerviranjem krme, ki je v večini primerov siliranje. Pri sili-
ranju moramo ohraniti čim več hranilnih snovi, kot jih je ime-
la krma za siliranje. Pri procesu siliranja se ogljikovi hidrati 
(sladkor) spremenijo v kisline (fermentacijske kisline: mlečno, 
ocetno in masleno). Ti procesi spremembe ogljikovih hidratov 
se že v literaturi (Richard in Hoffmann, 2007) dolgo navajajo, 
medtem, ko se o spremembi beljakovin šele v zadnjih letih več 
raziskuje (Hoffmann, 2018, Bonsels, 2018), kljub temu, da sta 
o tem že pred dobrimi desetimi leti pisala in opozarjala Richard 
in Hoffmann (2007). Ob procesu siliranja se razgrajujejo tudi 
beljakovine, delež pavih beljakovin, ki je v zeleni krmi se razgra-
di do neproteinskega dušika (NPN). Velik delež čistih - pravih 
beljakovin (frakcije B) se spremeni v frakcijo A (NPN). Zelena 
krma namreč vsebuje 75-90 % čistih beljakovin, te pa se zaradi 
procesa siliranja v silaži zmanjšajo na 20-50 % (Bonsels, 2018). 
Frakcija A je v vampu takoj dostopna, medtem, ko frakcije B1 so 
v pufru hitro topne in B2 na NDF vezane, vendar v vampu dosto-
pne prave beljakovine ter B3 frakcija, ki v vampu ni dostopna in 
predstavlja glavnino nerazgrajenih beljakovin v vampu. Frakcija 
C so na celično steno vezane beljakovine in so v vampu netopne 
in hkrati tudi neprebavljive v ostalem delu prebavil, so izgublje-
ne beljakovine. Teh naj ne bi bilo v silažah po Bonsels (2018) 
več, kot 10 % vseh beljakovin. V vsaki silaži se delež pravih be-
ljakovin zmanjša, ker poteka pri siliranju proteoliza beljakovin. 
S proteolizo nastanejo predvsem aminokisline in nekaj NPN, ki 

niso aminokisline (Richard in Hoffmann, 2007). Ob neugodnih 
procesih siliranja, kot so nizka sušina, vnos velikih količin zemlje 
v silažo, neugodni procesi siliranja (neugodno razmerje med 
sladkorji in pufri, npr. lucernine in deteljne silaže ), počasno pa-
danje PH, slabo tlačenje (Miller, 2007; Bonsels, 2018) nastajajo 
zaradi delovanja protetičnih klostridijev biogeni amini in amoni-
jak. Prevelika količina amonijaka je že sama po sebi škodljiva in 
organizem potrebuje za pretvorbo v sečnino veliko energije. Še 
posebej je prevelika koncentracija biogenih aminov zelo škodlji-
va. Ta povzroča pokanje kapilaric v parkljih in rodilih živali ter 
v fetusu in s tem povzročajo težave s parklji, slabo plodnost in 
slabšo odpornost novorojenih živali. Prvi znak prisotnosti bio-
genih aminov je nizka konzumacija krme (Miller, 2007; Bonsels, 
2018). Seveda lahko podobne težave povzroča tudi velik delež 
prisotne maslene kisline, ki je posledica drugih vrst klostridijev, 
ki razgrajujejo sladkorje (Stoecker, 2016).

1.3 Amoniačni dušik kot pokazatelj prisotnosti 
biogenih aminov

Velik delež amoniaka v silaži, je pokazatelj razgradnje amino 
kislin in nastanka biogenih aminov. Po navedbah Richardta in 
Hofmana (2007) in Hohmanna (2017) je priporočljiva vseb-
nost amoniaka od skupnega dušika v travnih silažah pod 8 %. 
Po analizah opravljenih v LKS v Nemčiji je bilo v letu 2017 kar 
43,9 % silaž nad to priporočljivo vrednostjo (Hoffmann, 2018a). 
Pri odstotku amoniačnega dušika od skupnega dušika nad 
10 % se zelo priporoča analiza na prisotnost biogenih aminov 
(Hoffmann, 2018a; Miller, 2007; Richardt in Hoffmann, 2007). 
Ob prisotnosti biogenih aminov nad 15 g na kg suhe je krma 
neprimerna za prehrano živali in se mora zavreči, ob vsebnosti 
pod 5 g je neoporečna, vmes velja posebna previdnost v prehrani 
(Hoffmann, 2018a).

Analize na biogene amine se redko opravljajo, saj so za rejce 
predrage, zato strokovnjaki priporočajo analizo na delež amoni-
ačnega dušika (NH3-N) od skupnega dušika v silažah Richard in 
Hoffman, 2007; Miller, 2007, Bonsels, 2018, Hoffman, 2018). 
Pri visokem deležu amoniačnega dušika v silaži obstaja velika 
verjetnost prisotnosti biogenih aminov. To potrjuje ugotovljena 
korelacija med deležem amoniačnega dušika in biogenimi amini, 
ki znaša 0,67 (Richardt, 2017).

2 MATERIAL IN METODE DELA

V raziskavo smo vključili 77 analiz travnih, travno deteljnih 
in deteljno travnih silaž različnih košenj. Vse analize so bile opra-
vljene v laboratoriju LKS v Nemčiji. Silaže so bile analizirane na 
naslednje vsebnosti: suha snov, surovi pepel, surove beljakovine, 
surovo vlaknino, ADFos, surova maščoba, sladkorjev, volumen 
plinov v vampu (HFT), pH vrednost, amoniačni dušik, pepsin-
sko netopnost beljakovin, topnost beljakovin. Teh analiz je bilo 
opravljenih 77, medtem ko na minerale kalcij, fosfor, natrij, ma-
gnezij, kalij, 66 in na klor in žveplo 46 analiz.
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nekoliko bolj upoštevali navodila glede višine rezi, kot tisti, ki so 
bili vključeni v raziskavo Lukača in sod. (2017). Posebej je raz-
veseljiv podatek o koncentraciji neto energije (NEL), ki je bila 
v povprečju 6,2 in za 0,26 enot boljša od ugotovljene Lukača in 
sod (2017). Povprečna koncentracija NEL je nad priporočljivo 
po Verbiču (2009).

Poudarili bi odstopanja posameznih parametrov (maksi-
mum, minimum) pri suhi snovi, surovem pepelu, surovih belja-
kovinah, sladkorjih, amonijskem dušiku ter neto energiji lakta-
cije. Ta odstopanja, kot nam kaže preglednica 1 so razmeroma 
velika. Če pogledamo NEL, je najmanjši 4,79 MJ, največji pa kar 
7,18 MJ (g/kg SS). Velika odstopanja so tudi pri mineralih, ki so 
zagotovo posledica različnega gnojenja in različne intenzivnosti 
pridelave krme ter botanične sestave travnih oziroma deteljno 
travnih mešanic. Velika odstopanja nam tudi kažejo, da vzorci 
niso bili izbrani samo od najboljših kmetij ampak tudi od tistih, 
ki jim ni uspelo pridelati dovolj kakovostne travne silaže.

Preglednica 1 nam kaže na zelo veliko odstopanje pri N 
bilanci, ki nam kaže, da nekatere travne silaže prinašajo veliko 

Za vse analize je bila izračunana v laboratoriju LKS presnov-
na energija (ME) in neto energija laktacije (NEL) (GFE, 2008) 
ter izkoristljive surove beljakovine, dušična bilanca. Podatke 
smo statistično obdelali s programom SPSS 21.0. za Windows 
okolje. Za vsak vnesen podatek smo opravil osnovno statistiko, 
za tem pa izvedli Perssonove korelacije med NH3-N ter razpolo-
žljivimi hranili iz kemijske analize. V sliki 1 in 2 so prikazane zna-
čilne korelacije med NH3-N in hranili. S t–testom smo primerjali 
analizne rezultate med prvo in ostalimi košnjami.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

V preglednici 1 so prikazani osnovni analitični podatki trav-
nih silaž. Povprečna suha snov analiziranih silaž je 426 g, kar je 
podobno, kot so ugotovili Lukač in sod. (2017). Surovi pepel je 
nekoliko nižji (106 g na kg suhe snovi), ter višje surove beljako-
vine (161 g) in nižja surova vlaknina (okoli 243 g), kar kaže da 
so pridelovalci analiziranih silaž v tej raziskavi prej kosili in tudi 

Preglednica 1. Osnovni statistični podatki analiziranih silaž v g in v g na kg suhe snovi
Table 1. Basic statistic data of analytic value of Grassilage in g and g per kg dry matter

Hranilna snov Minimum Maksimum Povprečje St. napaka St. odklon
Suha snov (g/kg) 235,00 836,00 426,45 12,06 105,86
Surovi pepel (g/kg SS) 66,35 215,78 106,13 2,60 22,83
Surove beljakovine (g/kg SS) 93,62 238,74 161,41 3,51 30,79
Surova vlaknina (g/kg SS) 195,12 353,19 242,72 3,40 29,81
KDVos (ADFom)1 (g/kg SS) 199,55 400,00 260,00 4,10 35,48
Surove maščobe (g/kg SS) 22,00 49,02 35,61 0,66 5,78
Sladkor (g/kg SS) 0,60 152,61 64,72 4,56 38,45
Volumen plinov v vampu (HFT) 33,03 58,12 47,27 0,63 5,36
pH vrednost 3,90 5,40 4,77 0,03 0,28
NH3-N (%) 4,00 18,60 8,91 0,30 2,62
Pepsinsko netopne beljakovine (%) 13,00 49,70 21,49 0,68 5,95
Topnost beljakovin (%) 18,90 74,00 58,78 1,13 9,94
Kalcij (g/kg SS) 3,49 12,96 5,85 0,21 1,66
Fosfor (g/kg SS) 1,60 5,06 3,47 0,07 0,59
Natrij (g/kg SS) 0,05 3,05 0,68 0,07 0,53
Magnezij (g/kg SS) 1,30 4,03 2,42 0,07 0,57
Kalij (g/kg SS) 9,94 43,52 29,72 0,70 5,69
Klor (g/kg SS) 0,99 16,88 7,46 0,52 3,55
Žveplo (g/kg SS) 1,35 4,05 2,47 0,08 0,56
Presnovna energija (MJ/kg SS) 8,29 11,65 10,36 0,08 0,71
Neto energija (MJ/kg SS) 4,79 7,18 6,20 0,06 0,51
Izkoristljive beljakovine (nXP) (g) 106,38 159,91 138,43 1,19 10,47
Dušična bilanca (g) -3,40 12,90 3,81 0,44 3,76

1 = kislinsko detergenta vlakna v organski snovi
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Slika 1. Negativne korelacije med v NH3-N in NEL, HFT, suho snovjo, ME in sladkorjem
Picture 1. Correlation between NH3-N and NEL, HFT, dry matter, ME and sugar
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na biogene amine, saj obstaja verjetnost za prisotnost le-teh. 
Razdelitev vzorcev v dve skupini, glede na prvi in ostale odkose 
ter njihova primerjava, ni pokazala pričakovanih statističnih raz-
lik med razpoložljivimi vzorci.

Zelo nas je zanimala povezava med NH3-N in ostalimi para-
metri, da bi ugotovili vpliv teh parametrov na nastanek NH3-N. 
Korelacije nam nazorno prikazujejo grafikoni na sliki 1 in sliki 2. 
Slika 1 nam prikazuje negativne korelacije med NH3-N in nave-
denimi parametri ter slika 2 pozitivne korelacije.

Slika 1 nam kaže visoko negativno korelacijo med suho snov-
jo in NH3-N (r = -0,585), ki je statistično značilna, kar potrjuje 

oskrbljenost živali z razpoložljivim dušikom (maksimum 12,9 g) 
v vampu, druge pa imajo negativni prinos dušika, kar pomeni, 
da je pri teh silažah potrebno dodajati za pokrivanje potreb po 
beljakovinah še beljakovinsko krmo.

Amoniačni dušik v odstotku od skupnega (NH3-N) je v 
povprečju 8,9 %, kot nam kaže preglednica 1. To je več, kot 8 
%, ki je še sprejemljiva vrednost za dobro konzervirano silažo 
(Hoffmann, 2018a). Zelo zaskrbljujoča je ugotovitev, da je kar 
64,1 % vzorcev nad priporočljivo vrednostjo in kar 28,2 % vzor-
cev nad 10 % NH3-N. Torej skoraj 30 odstotkov vzorcev bi po 
priporočilih Hoffmanna (2018a) morali še dodatno analizirati 
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Slika 2. Pozitivne korelacije med v NH3-N in surov. vlakninami, ADFom, surov. maščobami
Picture 2. Correlation between NH3-N and crude fibre, crude fat
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4 ZAKLJUČKI

1. Povprečna sušina analiziranih travnih silaž je 426 g, kar je 
podobno kot pri ugotovitvah Lukač in sod. (2017).

2. Surove beljakovine znašajo 161 g, surove vlaknine 243 g, 
surovi pepel 106 g/kg suhe snovi, HFT je 47,3, amoniačni 
dušik od skupnega dušika (NH3-N) je 8,9 %, neto energija 
laktacije (NEL) je 6,2 g MJ in izkoristljive beljakovine 138 g 
N kg suhe snovi.

3. 64,1 odstotka vzorcev ima več kot 8 odstotka NH3-N, kot je 
priporočilo (Hoffmann, 2017).

4. 28,2 odstotka vzorcev ima več kot 10 odstotka NH3-N, kjer 
obstaja nevarnost prisotnosti biogenih aminov (Hofmann, 
2018a).

5. Ugotovili smo negativne korelacije med NH3-N in suho 
snovjo, sladkorji, HFT in neto energijo laktacije (NEL) ter 
pozitivne med surovimi maščobami, surovimi vlakninami, 
ADFom in pepsinsko netopnostjo beljakovin.

6. Na HFT zelo pomembno vpliva delež sladkorjev (r = 0,755).
7. Surove beljakovine s fosforjem, kalijem in žveplom so v po-

zitivni korelaciji.

5 POVZETEK

V raziskavo smo vključili 77 vzorcev travnih in travno detelj-
nih silaž, ki so jih analizirali v laboratoriju v Nemčiji. Vzorce smo 
analizirali na suho snov, surovi pepel, surove maščobe, ADFom, 
HFT, sladkorje, amoniačni dušik (NH3-N), pepsinsko neto-
pnost beljakovin, topnost beljakovin, ter minerale kalcij, fosfor, 
magnezij, kalij, natrij, klor in žveplo. V raziskavi smo ugotovili, 
da med vsebnostjo travnih silaž prve košnje in med ostalimi za-
porednimi košnjami ni statistično značilnih razlik. Povprečna 
suha snov analiziranih travnih silaž je 426 g. Ostali analizirani 
parametri so naslednji: surovih beljakovin je 161 g, surovega pe-
pela 106 g, surovih vlaknin 243 g, ADFom 260 g in neto energije 
6,2 MJ v kg suhe snovi in NH3-N 8,9 %, topnost beljakovin 58,8 
% ter pepsinska netopnost beljakovin 21,5 %. V raziskavi smo 
ugotovili, da je kar 64,1 odstotka vzorcev, ki imajo več kot 8 % 
NH3-N, ter 28,2 odstotka vzorcev nad 10 % NH3-N. Ugotovili 
smo pozitivno povezavo med NH3-N in surovimi maščobami, 
surovimi vlakninami, ADFom in pepsinsko netopnostjo belja-
kovin ter negativne povezave med suho snov, sladkorji, HTF, 
in neto energijo laktacije. Na HFT (volumen plina vampa) zelo 
pomembno vpliva delež sladkorjev. Surove beljakovine so si v 
negativni korelaciji med surovimi vlakninami in pozitivni s suro-
vimi maščobami, fosforjem, kalijem in žveplom.

navedbe avtorjev. Silaže z nizko sušino povečujejo, tveganje za 
razvoj klostridijev in nastanek NH3 in biogenih aminov (Miller, 
2007, Bonsels, 2018). Naše ugotovitve ne kažejo na statistično 
značilno korelacijo med pepelom in NH3-N, kot navajajo avtorji 
(Bonsels, 2018). Ugotovili smo presenetljivo visoko pozitivno 
korelacijo med surovimi maščobami in NH3-N (r = 0,5), kot nam 
kaže slika 2. Torej več kot je maščob v silaži, večji je delež NH3-
-N. Zelo pričakovana visoka negativna korelacija je med odstot-
kom sladkorjem in NH3-N (r = -0,566), kar je razvidno iz slike 1. 
Torej več kot je sladkorjev, nižji je NH3-N. Sladkorji so za dobro 
fermentacijo in ohranitev kakovosti beljakovin zelo pomembni. 
Naše ugotovitve ne kažejo na statistično značilne povezave med 
surovimi beljakovinami in NH3-N, kot navaja Bonsles (2018), 
da visoki delež beljakovin vpliva na nastanek NH3. Nizka, vendar 
(r = 0,28) statistično značilna povezava je med pepsinsko neto-
pnostjo beljakovin in NH3-N. Namreč visoka pepsinska neto-
pnost beljakovin, prav tako kot povečani NH3-N, kaže na neugo-
dne procese fermentacije v silaži (Richardt in Hoffmann, 2007). 
NH3-N je v negativni korelaciji med HFT (r = -0,444) in NEL 
(r = -0,357), kar pomeni, da so silaže s visokim deležem NH3-N 
slabše prebavljivosti in nizke energijske vrednosti. Med minerali 
in NH3-N nismo našli statistično značilnih povezav.

Ugotovili smo tudi negativne povezave HFT s surovim pe-
pelom, surovimi vlakninami, ADFom, pepsinsko netopnostjo 
(r = -0,586), magnezijem (r = -0,465) in dušično bilanco (r = 
-0,474) ter surovimi beljakovinami (šibka povezava), torej več 
kot je teh, nižja je prebavljivost silaže. Zelo velik pozitivni vpliv 
na večji HFT imajo sladkorji (r=0,755) in topnost beljakovin 
(r = 0,507).

V raziskavi smo tudi potrdili negativno povezavo med suro-
vimi beljakovinami in surovimi vlakninami, ter surovimi belja-
kovinami in pepsinsko netopnostjo beljakovin (šibka). Več kot 
je beljakovin, nižja je pepsinska netopnost beljakovin. Torej vi-
sok odstotek beljakovin pozitivno vpliva na konzerviranje, saj je 
pepsinska netopnost beljakovin pomemben parameter dobrega 
konzerviranja silaž (Richardt in Hoffmann, 2007).

Poudarili bi še pozitivno povezavo med surovimi beljakovi-
nami in fosforjem (r = 0,436) ter kalijem (r = 0,435) in pozitivno 
korelacijo je med žveplom in surovimi beljakovinami. V silažah, 
kjer je veliko beljakovin je tudi več P in K. Več žvepla nam kaže, 
da na večjo koncentracijo surovih beljakovin.
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Janez JERETINA1, Drago BABNIK2

1 mag., univ.dipl.inž.zoot., Kmetijski inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana
2 dr., prav tam

IZVLEČEK

Zaradi prekomernega črpanja energije iz telesnih rezerv (maščob) 
tik pred telitvijo, še posebno pa prvih 6 tednov po telitvi, se pri 
visoko proizvodnih kravah lahko razvije subklinična ketoza (SK), 
ki vpliva na zmanjšanje mlečnosti, različna organska obolenja, 
plodnostne težave in predčasne izločitve. Te presnovne težave 
v praksi odkrivamo na podlagi povečanih vsebnosti β-hidroksi 
butirata (BHB) in acetona (Ac) v krvi in mleku. V raziskavi smo 
preučili povezave med posameznimi parametri in pojavnostjo SK 
na 43.777 kravah črno-bele, rjave in listaste pasme ter križankah. 
Pomembnejše korelacije z vsebnostjo BHB v mleku smo ugotovili 
pri razmerju maščob in beljakovin (RMB) (r = 0,36), maščobah 
(r = 0,32) in laktozi (r = -0,27). Povečanje RMB za eno enoto je 
pokazalo 33 % in pri zmanjšanju vsebnosti laktoze za 0,1 %, 37 % 
večjo verjetnost nastanka SK. Z raziskavo smo potrdili priporoči-
la drugih raziskovalcev o smiselnosti spremljanja analiz do 42 dne 
po telitvi in tudi nujnost upoštevanja tako vsebnosti BHB kot Ac 
pri odkrivanju SK. Prag za potrditev SK smo na osnovi obdelave 
in priporočil iz literature postavili pri 0,20 mmol za BHB in 0,30 
mmol/l mleka za Ac. Ugotovili smo, da 18 % analiziranih čred ni 
imelo SK, do 15 % pojavnost SK je bila pri 41,6 % čred, od 15 do 
25 % pojavnost pri 22,1 % čred ter nad 25 % pojavnost SK pri 18,4 
% čred. Spletno aplikacijo GOVEDO.si smo nadgradili z moduli, 
ki prikazujejo potencialno ketotične krave in grafično prikazujejo 
gibanja vsebnosti BHB in Ac v mleku ob zadnjih kontrolah za 
zadnjih 12 mesecev v čredi.

Ključne besede: krava, ketoza, BHB

ABSTRACT

Due to excessive absorption of energy from body depots just be-
fore calving, and especially during the first 6 weeks after calving, 
subclinical ketosis (SK) can be developed for high-production 
cows, which affects the reduction of milk yield, various organ-
ic disorders, fertility problems and cullings. In practice, these 
metabolic problems are detected on the basis of increased levels 
of β-hydroxybutyrate (BHB) and acetone (Ac) in the blood 
and milk. The study examined the links between individual pa-
rameters and the incidence of SK on 43,777 cows of black and 
white, brown and simmental breeds and crossbreeds. Significant 
correlations between BHB and other milk compounds were 
found at the milk fat ratio (RMB) (r = 0.36), fats (r = 0.32) and 
lactose (r = -0.27). An increase in RMB for one unit was found 
to be 33 % and in the reduction of lactose content by 0.1 %, a 37 
% higher likelihood of SK incidence. The study confirmed the 
recommendations of other researchers about the sensitivity of 
monitoring the analyzes up to 42 days after calving, as well as the 
need to take into account both the content of BHB and Ac in the 
detection of SK. Based on the treatment and recommendations 
from the literature, the threshold for confirmation of the SK was 
set at 0.20 mmol for BHB and 0.30 mmol/l milk for Ac. We found 
that 18 % of the analyzed herds did not have SK, and up to 15% 
the incidence of SK was 41.6 % herd, 15-25 % in 22.1 % herd, and 
over 25 % the incidence of SK at 18.4 % herd . We have upgraded 
the GOVEDO.si web application with modules showing poten-
tially ketotic cows and graphically depicting movements of BHB 
and Ac content in milk at the last test-day milk yield for the past 
twelve months.

Key words: cow, ketosis, BHB
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1 UVOD

Ketoza pri visoko proizvodnih kravah predstavlja veliko 
nevarnost za izgubo mlečnosti, različna organska obolenja, 
plodnostne težave in predčasne izločitve. Ta se običajno začne 
s subklinično obliko (SK), v redkih primerih pa tudi s klinično 
(KK), ko je lahko ogroženo tudi življenje krave. Zaradi tega je 
prepoznavanje problematičnih krav zelo pomembno. Zadnje 
raziskave na različnih populacijah kažejo pri kravah od 15 do 
60 % razširjenost ketoz (Oetzel, 2007; Vanholder in sod., 2015; 
Santschi in sod., 2016). 

Stopnjo prizadetosti živali v čredah zaradi ketoz je težko 
oceniti, še težje pa razlikovati, kdaj gre za eno ali drugo obliko 
ketoze (Oetzel, 2007). Ocene se med seboj zelo razlikujejo tako 
po definiciji, kdaj gre za KK, kot v metodiki diagnosticiranja. V 
majhnih čredah rejci pogosto precenijo pojavnost KK, v velikih 
pa se dogaja ravno obratno. Iz tega lahko povzamemo, da stroga 
delitev med SK in KK ni zanesljiva in bomo zato v nadaljevanju 
govorili o problemu ketoze na splošno. 

Na prisotnost presnovnih težav pri kravah nas opozori-
jo povečane koncentracije ketonskih teles v krvi in mleku. V 
času tik pred telitvijo se zaradi razvoja plodu in mlečne žleze 
povečajo potrebe po energiji. Takoj po telitvi, ko se mlečnost 
približuje vrhu, te dosežejo maksimum in so pogosto večje 
od pokritja z zaužito krmo. Na zauživanje krme vplivajo tudi 
spremembe v delovanju endokrinih žlez, zaradi česar je to 
zmanjšano. Živali zapadejo v negativno energetsko bilanco 
(NEB). Pomanjkanje glukoze v krvi pospeši črpanje maščob 
iz telesnih rezerv in njihovo lipolizo do neestrificiranih prostih 
maščobnih kislin (NEFA). NEFA se lahko uporablja kot vir 
energije v mišicah, ali za tvorbo mlečnih maščob v mlečni žlezi. 
Izkoristek produktov oksidacije je odvisen od oksalacetata, ki 
skupaj z acetil-CoA tvori citrate. Če je premalo prekurzerjev 
oksalacetata (piruvat ali propionat), zaradi lipolize nastaja ve-
dno več acetil-CoA, ki se nadalje razgradi do ketonskih teles 
(β-hidroksi butirata (BHB), acetona (Ac) in acetoacetata) 
(Shrestha). Prisotnost NEFA in ketonskih teles v krvi je sicer 
normalen proces pokrivanja energetskih potreb organizma v 
času laktacije. Težava nastopi, ko je njihova koncentracija pre-
visoka, kar vpliva na zdravje in prirejo. Visoke vsebnosti NEFA 

presežejo jetrne kapacitete za popolno oksidacijo, s tem pa se 
zaustavi glukoneogeneza.

Za ugotavljanje metabolnega statusa krav se v praksi najpo-
gosteje meri vsebnost BHB in Ac v krvi ali mleku. Pri tem loči-
mo časovni okvir v katerem se je pojavila ketoza, saj glede tega 
razlikujemo ketozo debelih krav (1-2 tedna po telitvi; tip II) in 
ketozo lačnih krav (3-6 tednov po telitvi; tip I) (Oetzel, 2007). 
Problem NEB je pogost v začetnem obdobju laktacije med 3 in 
6 tedni po telitvi, kar sovpada z vrhom laktacijske krivulje. Zara-
di ne povsem predvidljive meje, kdaj bo dosežen vrh laktacije in 
kdaj bo dosežena normalna sposobnost zauživanja krme, je temu 
primerno spremenljivo tudi obdobje nevarnosti za ketozo I, zato 
v literaturi zasledimo različne meje, ki se gibljejo tja do 56 dne 
po telitvi.

Krmljenje energetsko bogatih obrokov vpliva na višje vseb-
nosti BHB v krvi ob večernem času, kot krmljenje z energetsko 
revnimi obroki. Restriktivno krmljenje pa povečuje BHB vre-
dnosti tako v krvi kot mleku, pri tem pa se vsebnost glukoze v 
krvi zmanjšuje (Enjalbert in sod., 2001). 

Krave krmljene z obroki z večjim deležem koncentratov, 
imajo nižje vsebnosti BHB v krvi v primerjavi s tistimi, katerih 
obrok vsebuje manj koncentratov (Nikkhah in sod., 2008).

Pogostnost ketoze se povečuje tudi s podaljševanjem pred-
hodne laktacije in podaljševanjem suhe dobe (Vanholder in sod., 
2015). Krmljenje krav s krmo, ki presega potrebe po energiji v 
obdobju presušitve, poveča verjetnost nastanka ketoz (Mann in 
sod., 2015) zaradi zmanjšane sposobnosti zauživanja in poveča-
nega črpanja maščob po telitvi. 

Korelacijski koeficienti med vrednostmi BHB v krvi in BHB 
v mleku se po navedbah različnih avtorjev razlikujejo. V eni iz-
med študij (Enjalbert in sod., 2001) je bila ta korelacija 0,12, v 
najnovejši študiji (Denis-Robichaud in sod., 2014) pa celo 0,89. 

Namen naše analize je bil ovrednotenje povezave med RMB 
in BHB, preučitev gibanja vrednosti BHB v odvisnosti od časa 
po telitvi in ugotoviti do katerega dne po telitvi je smiselno izva-
janje analize na prisotnost povečane vsebnosti BHB.

Pri študiju literaturnih virov, ki opisujejo problem ketoz 
smo iskali odgovore na vprašanje smiselnosti tovrstnih analiz 
vzorcev mleka, ki se jemljejo pri mlečnih kontrolah, za potrebe 
menedžmenta.

Tabela 1. Nekatere opisne statistike podatkov v obdelavi: število mlečnih kontrol, povprečna dnevna mlečnost (TDM),  
vsebnosti maščob (M), beljakovin (B), laktoze (L) in števila somatskih celic (ŠSC) v mleku 
Table 1. Some descriptive statistic of used data: number of milk recordings,average test day milk (TDM), fat (M), protein (B),  
lactose (L) and geometric mean of somatic cell count (ŠSC)

La Število
kontrol

TDM % M % B % L ŠSC (x 103 SC / ml)
x- SD x- SD x- SD x- SD x- SD

1 21.262 24,1 7,19 3,97 0,75 3,26 0,35 4,69 0,21 258 827
2 17.096 27,4 9.32 3,97 0,78 3,33 0,37 4,63 0,19 331 959
≥3 31.096 27.3 9.68 4,02 0,83 3,28 0,38 4,56 0,22 493 1243

 -povprečje/average; SD- standardna deviacija/standard deviation
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ni selekcijski laboratoriji za analizo mleka po Evropi, pri nas pa je 
to aktualno zadnji dve leti. Ker gre pri analitiki BHB in Ac v mle-
ku za semi-kvantitativno metodo, je težišče bolj v opozarjanju na 
morebitne presnovne probleme, za dokončno potrditev obolenja 
pa je še vedno potrebna strokovna potrditev veterinarja. 

V prispevku smo najprej preučili Pearsonov korelacijsksi 
koeficient med posameznimi lastnostmi, ki po ugotovitvah raz-
ličnih avtorjev vplivajo na metabolni status krav. V nadaljevanju 
smo sledili gibanju vsebnosti BHB in Ac v odvisnosti od števila 
MD med 5 in 56 dni, kjer nas je zanimalo tudi frekvenčna poraz-
delitev koncentracij BHB in Ac po MD v tem času. Nadaljevali 
smo z analizo vplivov, ki kažejo določeno povezavo s povečanimi 
koncentracijami BHB in Ac.

Krave smo razvrstili v skupine z ozirom na vsebnosti BHB in 
Ac, ki ne kažejo znakov SK in skupino krav, kjer obstaja sum na 
SK (BHB ≥ 0,2 mmol/l mleka in/ali Ac ≥ 0,3 mmol/ l mleka) po 
zgoraj opisanih kriterijih. Frekvenčno porazdelitev SK v odvisno-
sti od števila MD smo predstavili grafično za vse pasme skupaj.

2.3 Ocena dejavnikov povezanih s povečano 
verjetnostjo za nastanek subklinične ketoze

Z logističnim regresijskim modelom (enačba 1) smo preučili 
dejavnike povezane s pojavnostjo SK. V model smo vključili fi-
ksne vplive P, LA, S, velikost črede (NKR) in linearne regresijske 
koeficiente L, RMB, U. Sledila je ocena posameznega vpliva na 
določitev pojavnosti SK in analiza variance. V enačbi 1 je povzet 
pogojni model:

[1]

Logit [P (SK ) ]=β0+βX LA+βXNKR+βX P+ βXS+β XRMB+βX L+βXU

β
0

βX LA , βXNKR , βXP , βXS

β XRMB , βXL ,βXU

        

kjer je  

Logit [P (SK ) ]=β0+βX LA+βXNKR+βX P+ βXS+β XRMB+βX L+βXU

β
0

βX LA , βXNKR , βXP , βXS

β XRMB , βXL ,βXU

 srednja vrednost modela,

Logit [P (SK ) ]=β0+βX LA+βXNKR+βX P+ βXS+β XRMB+βX L+βXU

β
0

βX LA , βXNKR , βXP , βXS

β XRMB , βXL ,βXU

so 
fiksni vplivi in 

Logit [P (SK ) ]=β0+βX LA+βXNKR+βX P+ βXS+β XRMB+βX L+βXU

β
0

βX LA , βXNKR , βXP , βXS

β XRMB , βXL ,βXU regresije.

2 MATERIAL IN METODE

V obdelavo podatkov smo vključili 43.777 krav rjave (RJ), 
listaste (LS) in črno-bele (ČB) pasme ter križank (KR) iz 1905 
kmetij (53,6 % od vseh kmetij v kontroli proizvodnosti), z 69.454 
kontrolami prireje mleka med 5 in 56 dni po telitvi v obdobju 
med 01.09.2017 in 31.08.2018. Med njimi je bilo 13.485 prvih 
laktacij, 10.869 drugih laktacij in 19.962 tretjih in več laktacij. 
Vsi podatki so bili zbrani z rednimi kontrolami prireje mleka in 
se nahajajo v Centralno podatkovni zbirki Govedo, Kmetijskega 
inštituta Slovenije. Uporabili smo podatke o dnevni mlečnosti 
(TDM), o sestavi mleka, razmerje med maščobami in beljakovi-
nami (RMB), zaporednih laktacijah (LA), številu dni po telitvi 
(MD), vsebnost BHB in Ac.

2.1 Analiza podatkov

Zapis mlečne kontrole je vključeval TDM, pasmo (P), LA 
(1., 2., ≥ 3), maščobe (M), beljakovine (B), laktozo (L), sečnino 
(U), BHB, Ac, sezono mlečne kontrole (S; 1 - pomlad, 2- pole-
tje, 3- jesen, 4- zima) in število krav v čredi na dan 31.08.2018. 
V obdelavo smo vključili mlečne kontrole izvedene po 4. dnevu 
po telitvi za krave RJ, LS in ČB pasme ter KR z znanimi podatki 
BHB in Ac. Podatke smo obdelali s statističnim programom R 
(R Development Core Team, 2016). 

2.2 Določitev krav s sumom na subklinično ketozo

V literaturi zasledimo številne definicije o tem, kdaj je krava v 
SK. Diagnostika je odvisna od tega ali določamo vsebnost keto-
nov v krvi ali v mleku. Določanje vsebnosti v krvi je zanesljivejša, 
vendar pa je zaradi enostavnejšega vzorčenja za prakso bolj pri-
merna analitika mleka po FTIR metodi. Ob sočasnem določanju 
kemijske sestave mleka tako dobimo še vrednosti BHB in Ac. 
Določanje vsebnosti BHB in Ac v mleku rutinsko izvajajo števil-

Tabela 2. Pearsonov korelacijski koeficienti med pomembnejšimi lastnostmi, povezanimi s subklinično ketozo
Table 2. Pearson‘s correlation coeficients for main traits related to subclinical ketosis

BHB AC TDM M B L U RMB NKR SSC
BHB  1.00  0.68 -0.12  0.32 -0.07 -0.27 -0.14  0.36 -0.09 0.10
AC  0.68  1.00 -0.12  0.29 -0.02 -0.22 -0.10  0.31 -0.04  0.03
TDM -0.12 -0.12  1.00 -0.13 -0.18  0.10  0.12 -0.05  0.22 -0.11 
M  0.32  0.29 -0.13  1.00  0.28 -0.28 -0.06  0.85  0.01 0.09 
B -0.07 -0.02 -0.18  0.28  1.00 -0.21 -0.05 -0.25  0.01 0.13
L -0.27 -0.22  0.10 -0.28 -0.21  1.00  0.06 -0.18  0.01 -0.35
U -0.14 -0.10  0.12 -0.06 -0.05  0.06  1.00 -0.03  0.18 -0.05 
RMB  0.36  0.31 -0.05  0.85 -0.25 -0.18 -0.03  1.00  0.00 0.02  
SKR -0.09 -0.04  0.22  0.01  0.01  0.01  0.18  0.00  1.00 0.02 
SSC 0.10  0.03 -0.11 0.09 0.13 -0.35 -0.05 0.02  0.02 1.00

BHB- β-hidroksi butirat; AC- aceton; TDM- kg mleka na kontrolni dan/Test-day milk; M- maščobe/milk fat; B- beljakovine/milk protein;  
L- laktoza/lactose; U- sečnina/urea; RMB- razmerje maščob in beljakovin/fat protein ratio; SKR- število krav v čredi (stanje 31.08.2018)/herd size  
(on 31stAvgust 2018); SSC- število somatskih celic/somatic cells count 
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Na osnovi vrednosti BHB in Ac v mleku smo definirali status 
krave glede SK. V literaturi zasledimo različne mejne vrednosti 
BHB in Ac v mleku za potrditev suma na SK (Hanuš in sod., 
2011; Santschi in sod., 2016). V okviru našega sistema CPZ Go-
vedo, smo mejni vrednosti za določitev suma na SK pri kravah 
postavili za BHB vrednosti ≥ 0,20 mmol/l in za Ac pri ≥ 0,30 
mmol/l mleka. S postavitvijo teh meja ob tveganju < 4 % napač-
no postavljenih diagnoz, odkrijemo med 65 do 75 % krav s SK.

Pri pregledu grafikona opazimo, da je delež krav s povečano 
vsebnostjo Ac v zgodnjem obdobju po telitvi večje od tistih s po-
večano vsebnostjo BHB. Če za mejno vrednost razširjenosti SK 
vzamemo 5 % prag, ki naj bi bil naš cilj, vidimo da v primeru, ko 
status določimo samo z Ac, pridemo pod ta prag že pri 21 dneh. 
Povečane vsebnosti Ac v mleku so bile izrazite prvih 21 dni, po 
tem času pa njihov delež strmo pada. Pri vsebnostih BHB je pri 
istem pragu delež padel pod 5 % pri 38 dneh po telitvi in se po tem 
času nadaljeval s strmim padcem. S tem smo potrdili, da je za do-
ločanje krav s SK najbolj optimalno obdobje do 42. dne po telitvi z 
upoštevanjem obeh parametrov (BHB in Ac), ki ga priporoča tudi 
FOSS. V najzgodnejšem obdobju laktacije je večji delež vzorcev s 
povečanim Ac kot z BHB, kasneje pa se to razmerje obrne.

Povezanost neodvisnih spremenljivk ZT, NKR, P, S, RMB, L 
in U s SK, smo preverili z logistično regresijsko analizo po enač-
bi 1. Rezultati analize so prikazani v tabeli 3. Na podlagi izraču-
nanega McFaden pseudo R2 smo pokazali, da z modelom poja-
snimo približno 26 % variabilnosti (ali bo krava obolela za SK). 
Parametre v modelu lahko ločimo na tiste, ki posredno vplivajo 
na nastanek SK (ZT, P, S, NKR) in tiste (RMB, U, L), katerih 

2.4 Uporaba na spletni strani Govedo CPZ Govedo

Pri sočasnem povečanju števila krav v čredi s preseženimi 
mejnimi vrednostmi BHB in Ac v zgodnjem obdobju laktacije 
nam ta analitska metoda nakaže problem neustrezne prehranske 
oskrbe živali pred ali po telitvi. S tem namenom so bila izdelana 
orodja v Govedo.si, ki v svoje preglede vključujejo ti dve lastno-
sti in se osredotočajo na vidik prehranske oskrbljenosti črede ter 
izpostavljajo potencialno obolele krave.

3 REZULTATI IN DISKUSIJA

Število mlečnih kontrol znotraj posameznih laktacij je pri-
kazano v tabeli 1. Povprečna mlečnost prvesnic v obdobju do 
56. dne po telitvi je bila 24,1 kg, v drugi in kasnejših laktacijah 
pa je bila nekoliko večja (27,4 kg in 27,3 kg). Vsebnost mlečnih 
maščob v tem obdobju med laktacijami ni bistveno odstopala 
(3,97-4,02 %) in prav tako tudi ne vsebnost beljakovin (3,26-
3,33 %). Večja odstopanja smo beležili le pri ŠSC, kjer se pov-
prečno število povečuje z vsako nadaljnjo laktacijo. 

Za pripravo modela smo v študiji najprej pregledali korela-
cije med posameznimi lastnostmi (tabela 2). Srednje veliko ko-
relacijo smo dobili med vsebnostmi Ac in BHB (r = 0,68), kar 
je bilo pričakovano glede na to, da sta to ketona, ki se običajno 
pojavljata sočasno ob SK. RMB, ki ga pogosto uporabljamo za 
ocenjevanje prehranske oskrbljenosti krav ima z BHB srednje 
veliko korelacijo (r=0,36). Nizke korelacije z BHB in Ac pa kaže-
ta še M in L (tabela 2). 

Slika 1. Delež kontrol s povečanimi vsebnostmi ketonskih teles v mleku, ki kažejo na subklinično ketozo (SUBK(+))
Figure 1. Test-day milk with high keton bodies in milk samples which indicate the incidence of ketosis, expressed as percentage  
within day after calving
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Tabela 3. Rezultati izračuna modela logistične regresije obolevnosti za SK
Table 3. Results using multivariate logistic regression model for ketosis incidents

Spremenljivka/
Term

Ocena β/
β estimate

SE ocene/
Standard error

Razmerje obetov/
Odds ration

P-vrednost/  
P-value

(Intercept) 9,23071 0,35366 10205,79 0,001
ZT2   -0,58740 0,04941 0,56 0,001
ZT3   -0,57522 0,03966 0,56 0,001
NKR2  -0,19824 0,04224 0,82 0,001
NKR3  -0,60135 0,05573 0,55 0,001
NKR4  -0,80335 0,05734 0,45 0,001
P2   -0,22116 0,06697 0,80 0,001
P3   -0,15871 0,06547 0,85 0,015
P9   -0,09742 0,07966 0,91 0,221
S2   0,07771 0,04674 1,08 0,096
S3   -0,53894 0,05208 0,58 0,001
S4   -0,22512 0,04524 0,80 0,001
I(RMB)   2,88641 0,05023 17,93 0,001
I(U) -0,05289 0,00231 0,95 0,001
I(L)  -3,09783 0,07151 0,05 0,001

ZTx- zaporedna laktacija/Parity; NKR- število krav v čredi (grupe)/herd size (classes); P- pasma (primerjalna=rjava, 2=lisasta, 3=črno-bela, 9=križanci)/
breed (reference=brown, 2=simmental, 3=black and white, 9=crossbreeds); S- sezona (primerjalna=pomlad, 2=poletje, 3=jesen, 4=zima)/season (reference 
=spring, 2=summer, 3=autumn, 4=winter); I(RMB)- razmerje maščob in beljakovin/fat protein ratio; I(U)- sečnina/urea; I(L)- laktoza/lactose

Tabela 4. Analiza variance modela
Table 4. Analises of variance

Model SP Odklon/
Deviation

Odklon ostankov /
Residual deviation

Odklon v % /
% decrease from
previous model

P-vrednost/
P-value

NULL 33940 0,001
ZT   2 161 33778  0,48 0,001
NKR  3 293 33485  0,87 0,001
P   3 137 33348  0,41 0,001
S   3 112 33236  0,34 0,001
I(RMB)  1 4936 28300 14,85 0,001
I(U) 1 600 27700  2,12 0,001
I(L) 1 1876 25824  6,77 0,001

SP- stopinj prostosti/degree of freedom;ZT- zaporedna laktacija/Parity; NKR- število krav v čredi (grupe)/ herd size (classes); P- pasma 
(primerjalna=rjava, 2=lisasta, 3=črno-bela, 9=križanci)/breed (reference =brown, 2=simmental, 3=black and white, 9=crossbreeds); S- sezona 
(primerjalna=pomlad, 2=poletje, 3=jesen, 4=zima)/season (reference=spring, 2=summer, 3=autumn, 4=winter); I(RMB)- razmerje maščob in 
beljakovin/fat protein ratio; I(U)- sečnina/urea; I(L)- laktoza/lactose

vrednosti se spreminjajo skupaj s pojavnostjo SK. V modelu po-
letna sezona ne kaže statistično značilnega vpliva na povečanje 
tveganje za nastanek SK (P < 0,096). Med obravnavanimi pa-
smami, krave križanke (P9) niso občutljive za SK (P < 0,221). 

Vsi ostali vplivi kažejo statistično značilnost v modelu, vendar pa 
njihova povezanost s SK ni izrazita.

V tabeli 4 je prikazano, kako se z dodajanjem parametrov 
v model, spreminja njegova napovedna moč. Merilo je odklon 
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verjetnost, da gre pri kravi za SK, višja za 33 %. Drug ne povsem 
zanemarljiv vpliv je L, kjer je pri znižanju za 0,10 %, verjetnost 
povečanja za SK večja od 37 %.

Analiza SK v obravnavane obdobju pokaže, da 18 % kmetij 
nima težav s SK. Do 15 % razširjenost SK je prisotna na 41,6 % 
kmetij. Med 15 in 25 % razširjenost ketoz je prisotna na 22,1 % 
kmetij. Kmetij z več kot 25 % razširjenostjo ketoz je bilo 18,4 %, 
kar kaže da so ketoze resen problem naših čred. Pri tej analizi mora-
mo opozoriti, da podatki temeljijo na enoletnem obdobju in ome-
jenem številu analiz, ki se izvajajo v treh slovenskih laboratorijih.

ostankov in izračunan odstotek zmanjšanja odklonov glede na 
predhodni model zmanjšan za en parameter. Med parametri 
najbolj zmanjša odklon RMB in sicer od predhodnega modela s 
štirimi parametri za 14,9 %, sledi pa mu polni model z dodanim 
parametrom L in s 6,8 % zmanjšanjem odklona ostankov (tabela 
4; odklon v %).

Potrditev prej omenjenim ugotovitvam je razmerje obetov 
RMB s 17,93 (tabela 3), kar kaže na močno povezavo s SK. Po-
udariti velja, da se RMB uporablja za pregled prehranske oskr-
bljenosti in kot indikator SK. Pri povečanju RMB za 1 enoto, je 
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Slika 2. Frekvenčna porazdelitev kmetij z razredi krav s sumom na subklinično ketozo 42 dni  
po telitvi (% krav s subklinično ketozo v obdbju od septembra 2017 do avgusta 2018, n=1602).
Figure 2. Frequence distribution of herds with various size of subclinical ketoses prevalence in 42 days  
in milk (% of cows with subclinical ketosis from September-17 to August-18, n=1602 herds)

Slika 3. BHB vsebnosti v mleku zadnjih 12 mesecev, pri kravah do 6 tednov po telitvi
Figure 3. BHB contents in milk samples at cows after 6 weeks of calving in last 12 months
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Srednje velika korelacija med BHB/Ac in RMB ter nizke ko-
relacije med BHB/Ac z M in L kažejo na smiselnost njihove upo-
rabe kot indikatorjev suma na SK. Te povezave smo potrdili tudi 
z logistično regresijsko analizo. Kadar BHB in Ac analiz nimamo, 
si lahko pomagamo z vrednostmi RMB, M in L. 

Za prepoznavanje suma na SK je potrebno upoštevati kombi-
nacije preseženih vrednosti obeh ketonov BHB in Ac. Na osnovi 
literaturnih virov in raziskave smo določili prag za BHB pri 0,20 
in za Ac pri 0,30 mmol/l mleka. Do 12 dni po telitvi je bil delež 
vzorcev s preseženimi vrednostmi Ac v mleku večji kot pri BHB. 
Pogostnost SK ocenjeno samo na podlagi Ac je bilo prvih 21 dni 
po telitvi preko 5 %, pri BHB pa je ta meja pri 38 dneh. Hkrati 
smo dobili potrditev navedbe nekaterih avtorjev, da je ketonska 
telesa v mleku smiselno spremljati prvih 42 dni, kar je povezano 
z obdobjem doseganja vrha mlečnosti v standardni laktaciji.

Za potrebe menedžmenta na posamezni kmetiji smo na sple-
tu pripravili grafični pogled na stanje.
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Slika 4. Vrednosti BHB v mleku ob kontroli 19.09.18
Figure 4. BHB contents in milk samples at milk recording in 19th September 2018

GRAPH AREA WITH 

HIGH RISK ON KETOSIS



38 ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

Hanuš, O., Genčurová, V., Zhang, Y., Hering, P., Kopecký, J., Jedelská, 
R., Dolínková, A., Motyčka, Z. 2011. Milk acetone determination 
by the photometrical method after microdiffusion and via FT infra-
red spectroscopy. J. Agrobiol. 28. doi:10.2478/v10146-011-0004-9.

Mann, S., Yepes, F.A.L., Overton, T.R., Wakshlag, J.J., Lock, A.L., Ryan, 
C.M., Nydam, D.V. 2015. Dry period plane of energy: Effects on feed 
intake, energy balance, milk production, and composition in transition 
dairy cows. J. Dairy Sci. 98:3366–3382. doi:10.3168/jds.2014-9024.

Nikkhah, A., Furedi, C.J., Kennedy, A.D., Crow, G.H., Plaizier, J.C. 2008. 
Effects of Feed Delivery Time on Feed Intake, Milk Production, 
and Blood Metabolites of Dairy Cows. J. Dairy Sci. 91:4249-4260. 
doi:10.3168/jds.2008-1075.

Oetzel, G.R. 2007. Herd-level ketosis-diagnosis and risk factors. Page 
in Proceedings of the 40th annual conference of bovine practitioners, 
Vancouver, Canada. Citeseer.

R Core Team. R: A language and environment for statistical computing, 
R Foundation for statistical computing, Vienna, Austria, http://
www.R-project.org, 2016.

Santschi, D.E., Lacroix, R., Durocher, J., Duplessis, M., Moore, R.K., 
Lefebvre, D.M. 2016b. Prevalence of elevated milk β-hydroxybutyrate 
concentrations in Holstein cows measured by Fourier-transform 
infrared analysis in Dairy Herd Improvement milk samples and 
association with milk yield and components. J. Dairy Sci. 99:9263-
9270. doi:10.3168/jds.2016-11128.

Shrestha, S. Energy status and reproductive performance in dairy cattle 
in New Zealand 74.

Vanholder, T., Papen, J., Bemers, R., Vertenten, G., Berge, A.C.B. 2015. 
Risk factors for subclinical and clinical ketosis and association with 
production parameters in dairy cows in the Netherlands. J. Dairy Sci. 
98:880-888. doi:10.3168/jds.2014-8362.



39ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

VSEBNOSTI ELEMENTOV V SLEDOVIH V KRMI IN MLEKU  
KRAV MOLZNIC NA ONESNAŽENEM OBMOČJU

TRACE ELEMENT LEVELS IN FEED AND MILK OF DAIRY COWS  
ON THE POLLUTED AREA

Jožica JEŽEK1, Jože STARIČ2, Zlatka BAJC3, Gabrijela TAVČAR KALCHER4, Katarina PAVŠIČ VRTAČ5

1  doc.dr., dr.vet. med.; Univ. v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana; Klinika za reprodukcijo in velike živali
2  izr.prof.dr., dr.vet.med.; prav tam
3  doc. dr., univ.dipl.kem.; Univ. v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana; Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
4  znan.sod.dr., univ.dipl.kem.; prav tam 
5  asist. dr., univ.dipl.kem.; prav tam

IZVLEČEK

Elementi v sledovih, ki so v okolju, zlasti v tleh, v določeni meri 
prehajajo v tam rastoče rastline in posledično tudi v krmo za ži-
vali ter živila živalskega izvora. V raziskavi smo ugotavljali vseb-
nost izbranih elementov (esencialnih, neesencialnih, toksičnih) 
v krmi za krave molznice in mleku na kmetijah v okolici Mežice, 
ki velja za onesnaženo območje zaradi posledic rudarsko-meta-
lurške dejavnosti v preteklosti.

Na šestih kmetijah s kravami molznicami smo v pomladan-
skem in jesenskem obdobju odvzeli vzorce krme in mleka. Dolo-
čili smo vsebnost železa (Fe), mangana (Mn), cinka (Zn), bakra 
(Cu), niklja (Ni), kroma (Cr), molibdena (Mo), svinca (Pb), 
kobalta (Co), arzena (As), živega srebra (Hg) in kadmija (Cd). 
Za pripravo vzorcev smo uporabili razklop v zaprtem mikrova-
lovnem sistemu z dušikovo kislino in vodikovim peroksidom. 
Za določanje vsebnosti smo uporabili metodo indukcijsko sklo-
pljene plazme z masno detekcijo (ICP-MS). Rezultati kažejo na 
pogosto pomanjkanje Cu v obrokih krav molznic, v posameznih 
primerih pa pomanjkanje Co, Mn in Zn, ki veljajo za esencialne 
elemente. V nekaterih primerih smo ugotovili povišane vsebno-
sti Cr, Pb, Cd in Mo, medtem ko vsebnosti Fe, Ni in As niso bile 
povišane v nobenem primeru. Vsebnosti elementov v obrokih 
ne presegajo najvišjih dovoljenih vsebnosti v veljavni evropski 
zakonodaji.

Mejna vrednost Pb (0,020 mg/kg mokre teže) je bila preseže-
na v petih vzorcih mleka. Ugotovili smo statistično značilne raz-
like v vsebnostih elementov v mleku spomladi in jeseni, medtem 
ko jih v obrokih ni bilo. 

Ključne besede: baker, svinec, mikroelementi, govedo, obrok, ICP-MS

ABSTRACT

The trace elements that are in the environment, especially in the 
soil, pass over to some extent into growing plants and conse-
quently also in feed for animals and foodstuffs of animal origin. 
In the study the content of selected elements (essential, non-
essential, toxic) was determined in feed for dairy cows and milk 
on farms near Mezica, which is considered a polluted area due 
to long history of mining and metallurgical activity in the past.

Samples of feed and milk in the spring and autumn period 
were collected on six farms with dairy cows. The content of iron 
(Fe), manganese (Mn), zinc (Zn), copper (Cu), nickel (Ni), 
chromium (Cr), molybdenum (Mo), lead (Pb), cobalt (Co), ar-
senic (As), mercury (Hg) and cadmium (Cd) was determined. 
After closed-vessel microwave digestion with nitric acid and hy-
drogen peroxide, inductively coupled plasma mass spectrometry 
(ICP-MS) was used to analyse the samples. The results revealed 
a frequent deficiency of Cu in the rations of dairy cows and, in 
individual rations, a lack of Co, Mn and Zn, which are consid-
ered essential elements. In some rations, elevated Cr, Pb, Cd and 
Mo content was found, while the contents of Fe, Ni, and As were 
not elevated in any ration. The content of the elements in the 
rations does not exceed the maximum permitted levels in the ap-
plicable European legislation.

The borderline value of Pb (0.020 mg/kg wet weight) was ex-
ceeded in five milk samples. Statistically significant differences 
in the content of elements in milk between spring and autumn 
were found, while they were not present in rations.

Key words: copper, lead, microelements, cattle, ration, ICP-MS
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1 UVOD

Elementi v sledovih so lahko za živali esencialni. Nujni so za 
normalno delovanje biokemijskih procesov v telesu, rast, repro-
dukcijo, delovanje imunskega sistema, zato pomembno vplivajo 
na zdravje živali. Nekateri elementi v sledovih so neesencialni ali 
celo toksični. V prevelikih količinah oziroma, če je njihov vnos v 
organizem prekomeren, je večina elementov toksičnih. Elementi 
v sledovih, ki so v okolju, zlasti v tleh, v določeni meri prehajajo v 
tam rastoče rastline. Voluminozna krma predstavlja velik ali prete-
žni delež v obroku krav in je zato tudi pomemben vir elementov v 
sledovih. Prenizke ali previsoke vsebnosti nekaterih elementov v 
voluminozni krmi so lahko posledica nizkih ali visokih vsebnosti 
v zemlji. Živali ne zaužijejo samo elementov, ki so prisotni v rastli-
nah (travi, koruzi), ampak jih zaužijejo tudi z zemljo s katero so 
lahko rastline kontaminirane. Na področjih, kjer je okolje zaradi 
industrije onesnaženo tudi s toksičnimi elementi, ki so v večjih 
količinah prisotni v zemlji, lahko živali preko krme dobijo večje 
količine določenih elementov, še zlasti, če je krma onesnažena 
z zemljo. Posledica previsokih vsebnosti toksičnih elementov v 
krmi je bioakumulacija v tkivih živali, s čimer potujejo po pre-
hranjevalni verigi navzgor. S tem je lahko ogroženo tudi zdravje 
človeka, ki je na koncu prehranjevalne verige (Li in sod., 2005, 
Huang in sod., 2008). V zakonodaji EU obstajajo normativi za 
vsebnost posameznih elementov v sledovih v obroku za govedo. 
Elemente, ki se v krmo dodajajo (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn), 
obravnava Uredba (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za uporabo v 
prehrani živali in njene dopolnitve. Najvišje dovoljene vsebnosti 
nezaželenih elementov (As, Cd, Hg, Pb) v obrokih za govedo pa 
so v evropski zakonodaji določene z Direktivo št. 2002/32/EC 
in njenimi dopolnitvami, v Uredbi Komisije (EU) št. 2015/186 
in Uredbi Komisije (EU) št. 1275/2013. 

Za Slovenijo je bila izdelana ocena dostopnosti težkih kovin 
iz onesnaženih tal v Mežiški dolini (Finžgar in Leštan, 2008).

Po drugi strani pa so potrebe krav molznic tudi po elementih 
v sledovih zaradi proizvodnje mleka relativno visoke in jih ni 
mogoče pokriti samo z voluminozno krmo, zato jih je potrebno 
v obroke dodajati. Glede na NRC (National Researh Council) je 
za govedo esencialnih naslednjih deset elementov v sledovih: Cr, 
Co, Cu, I, Fe, Mn, Mo, Ni, Se in Zn (NRC, 2000). Pogosto prihaja 
do interakcij med posameznimi elementi v prebavi in presnovi. V 
obroku je treba upoštevati razmerja med posameznimi elementi, 
saj je pomembno, da jih živali dobijo dovolj, a ne preveč in v 
pravilnem razmerju. Kadar so elementi v pravilnem razmerju, se 
med seboj dopolnjujejo, če niso, pa postanejo antagonisti (Žust in 
sod., 2009). Rezultati raziskave o vsebnosti elementov v sledovih 
v krmi za govedo v Sloveniji so pokazali, da bi moralo govedo 
krmljeno s travno in koruzno silažo dobivati Cu in Se, govedo 
krmljeno s koruzno silažo pa bi potrebovalo tudi dodatke Zn in 
Co (Pavšič Vrtač, 2017). V Španski študiji so v senu, lucernini 
in koruzni silaži pogosto ugotovili nižje vsebnosti Cu, Se in I od 
priporočenih (Orjales in sod., 2018).

Elementi v sledovih prehajajo tudi v mleko. Njihova vsebnost 
v mleku je odvisna od količine, ki jo krava zaužije s krmo. Tak 
primer je Zn, ki se v veliki meri izloča z mlekom. Mleko in mlečni 

proizvodi pa so pomemben vir Zn za ljudi (Terres in sod., 2001). 
Pri primerjavi vsebnosti elementov v sledovih v mleku iz ekološke 
in konvencionalne pridelave, so v mleku iz ekološke pridelave 
ugotovili značilno manjšo vsebnost Cu, Se in Zn v primerjavi 
s konvencionalno pridelanim mlekom. Ugotovljeno pripisujejo 
predvsem različni oskrbi krav s koncentrati in mineralno vita-
minskimi mešanicami v ekoloških in konvencionalnih rejah (Rey-
-Crespo in sod., 2013). Po drugi strani je bila v mleku iz ekološke 
pridelave večja vsebnost Fe, ki jo povezujejo z zauživanjem zemlje 
pri paši krav (Rey-Crespo in sod., 2013). Po mnenju avtorjev je 
vsebnost mineralov in elementov v sledovih v mleku pokazatelj 
oskrbljenosti krav, še zlati to velja za nekatere elemente kot sta 
Se in I, kjer je sekrecija z mlekom proporcionalna z vnosom v 
telo krave (Rey-Crespo in sod., 2013). V mleko prehajajo tudi 
toksični elementi, kot sta Pb in Cd, ki vplivajo na spremenjen 
profil elementov v sledovih v mleku, kar posledično vpliva na 
zmanjšano vsebnost Fe in povečano vsebnost Pb, ter s tem na 
prehransko kakovost mleka (Patra in sod., 2008). Dolgotrajno 
uživanje mleka s povečano vsebnostjo težkih kovin, lahko zaradi 
njihove bioakumulacije v telesu, predstavlja potencialno nevar-
nost za zdravje ljudi, še zlasti otrok, pri katerih mleko predstavlja 
pomemben del prehrane. Za elemente v mleku ni določenih mej-
nih vrednosti razen za Pb, ki znaša 0,020 mg/kg mokre teže, in jo 
določa Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih 
vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih.

V raziskavi smo ugotavljali vsebnost izbranih elementov 
(esencialnih, neesencialnih, toksičnih) v krmi za krave molznice 
in mleku na kmetijah v okolici Mežice, ki velja za onesnaženo 
območje zaradi posledic rudarsko-metalurške dejavnosti v pre-
teklosti. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in 
prahom (posledično tudi s Pb, ki je v prahu) se je sicer v zadnjih 
letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti 
tal s Pb, Zn in Cd. Na kmetijah v Mežiški dolini prevladuje živi-
norejska dejavnost, od tega je največ govedoreje, predvsem reje 
krav dojilj in pitanja mladega goveda, tržna proizvodnja mleka pa 
prevladuje na šestih kmetijah (Majer in sod., 2015). Za prehrano 
krav molznic se uporablja doma pridelana voluminozna krma, kot 
je seno, travna in koruzna silaža.

2 MATERIAL IN METODE DELA

Na šestih kmetijah v okolici Mežice smo v mesecu aprilu in 
mesecu novembru 2017 odvzeli 50 vzorcev krme, iz katerih so 
sestavljeni obroki za krave molznice. Vzorčili smo vse kompo-
nente, ki jih je vseboval obrok na posamezni kmetiji. Istočasno 
smo odvzeli tudi 124 vzorcev mleka. Število vzorcev mleka je bilo 
odvisno od števila krav na kmetiji, od starosti krav in stadija lakta-
cije. Spomladi smo zbrali 57 vzorcev, jeseni pa 66 vzorcev mleka. 
Vzorčenje krme smo opravili v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analiznih metod za 
uradni nadzor krme in njenem dopolnilu Uredbi Komisije (EU) 
št. 691/2013. V vzorcih smo določili vsebnost Fe, Mn, Zn, Cu, 
Ni, Cr, Mo, Pb, Co, As, Hg in Cd. Odvzete vzorce voluminozne 
krme smo homogenizirali, posušili in zmleli z mlinom za mletje 
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uvodu. Mediane, minimalne (min) in maksimalne (max) vsebno-
sti, v mg/kg SS, v pomladanskih in jesenskih obrokih, smo zbrali v 
tabeli 1. Za oceno obrokov smo normalne vsebnosti posameznih 
elementov v obrokih povzeli po Pulsu (1994). Tako smo v osmih 
od dvanajstih obrokov za krave molznice ugotovili povišane vseb-
nosti Cr (nad 0,5 mg/kg SS), vendar so bile te vrednosti precej 
nižje od tistih, ki veljajo za toksične. Vsebnosti Fe, Ni in As niso 
bile povišane v nobenem primeru. Vsebnosti Hg pa so bile v vseh 
obrokih pod mejo zaznave metode (0,007 mg/kg). Vsebnosti Cd 
in Mo so bile povišane le po enkrat. V treh primerih smo ugotovili 
povišane vsebnosti Pb (nad 1 mg/kg SS). Rezultati monitoringa 
onesnaženosti okolja s Pb, ki se je izvajal od leta 1975 do 2002, v 
okolici topilnice Pb in Zn v Mežici kažejo, da se je vsebnost Pb v 
senu občutno zmanjšala po namestitvi filtrov leta 1978. Vendar so 
na kmetijah v okolici, še do leta 1985, opažali primere zastrupitve 
s svincem pri kravah (Zadnik in Jazbec, 1995, Zadnik, 2010).

Rezultati kažejo na pogosto pomanjkanje Cu v obrokih krav 
molznic, v posameznih primerih pa ugotavljamo pomanjkanje 
Co, Mn in Zn, ki veljajo za esencialne elemente. Vsebnost Cu je 
bila z izjemo enega v vseh obrokih nižja od prehranskih potreb 
(10 mg/kg SS), ki jih navaja NRC (2000). Nižja od priporočil je 
bila tudi v večini vzorcev voluminozne krme. Na osnovi analiz 
vzorcev travne in koruzne silaže z nekaterih območij v Sloveniji 
ugotavljajo, da bi moralo govedo, hranjeno s travno silažo, dobi-
vati dodatek Cu, govedo, krmljeno pretežno s koruzno silažo, pa 
še dodatek Zn in Co (Pavšič Vrtač in sod., 2016), kar se ujema 
tudi z našimi rezultati. Tudi v španski raziskavi so v večini vzor-
cev koruzne in lucernine silaže, ter sena ugotovili nižje vsebnosti 
Cu od priporočenih (Orjales in sod., 2018). Vsebnost Co in 
Mn je bila v obrokih v naši raziskavi na splošno nižja, kot so jo 

voluminozne krme SM 100 (Retsch, Haan, Nemčija). Preostale 
vzorce, kjer predhodno sušenje ni bilo potrebno, smo homoge-
nizirali in zmleli z ultracentrifugalnim mlinom ZM 100 (Retsch, 
Haan, Nemčija). Za pripravo vzorcev smo uporabili razklop v 
zaprtem mikrovalovnem sistemu (CEM Corporation, Matthews, 
ZDA in Milestone, Start D, Italija) z dušikovo kislino in vodiko-
vim peroksidom. Raztopine smo primerno razredčili in vsebnost 
elementov določili z ICP-MS (Varian, Mulgrave, Avstralija). 
Steklovino smo pred uporabo očistili s kislino in sprali z deioni-
zirano vodo. Za razklop smo uporabili reagente čistosti Suprapur 
(Merck, Darmstadt, Nemčija). Delovne standardne raztopine 
smo pripravili z ustreznimi multielementnimi standardi (Merck, 
Darmstadt, Nemčija in Inorganic Ventures, Lakewood, ZDA). 
Za določanje As, pri katerem določanje otežujejo poliatomske 
interference, smo za njihovo odpravo uporabili CRI-modul z 
vodikom (Varian 810/820-MS, 2007). Vsebnosti elementov v 
mleku smo podali v mg/kg svežega vzorca, v obrokih krme pa v 
mg/kg suhe snovi (mg/kg SS).

Podatke smo statistično obdelali s programom Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS, verzija 22). Ker podatki niso 
imeli normalne porazdelitve, smo izračunali mediane in območja 
vsebnosti (minimum in maksimum) posameznih elementov. 
Za oceno razlik med vzorci, odvzetimi spomladi in jeseni, smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyev test.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

Vsebnosti elementov v obrokih niso presegale najvišjih dovo-
ljenih vsebnosti po veljavni evropski zakonodaji, ki je navedena v 

Tabela 1. Vsebnosti elementov v sledovih (mg/kg SS) v pomladanskih in jesenskih obrokih
Table 1. Trace element level (mg/kg dry matter) in spring and autumn rations

Element Pomladanski obrok Jesenski obrok Normalne vsebnosti 
v obroku

Esencialnost

Mediana
Območje 

(min-max) Mediana
Območje  

(min-max)
p

Fe 119 87,5-147 130 87,8-482 0,589 100-500 Da
Mn 43,0 20,0-101 31,7 21,6-166 0,699 40-200 Da
Zn 37,2 8,02-58,7 32,5 18,5-63,9 0,818 50-100 Da
Cu 7,65 2,24-9,30 5,56 3,73-10,6 0,589 10-25 Da
Ni 0,911 0,402-2,75 0,829 0,513-1,65 0,937 1-10 Verjetno
Cr 0,487 0,373-0,766 0,825 0,347-1,39 0,240 0,1-0,5 Da
Mo 1,27 0,548-4,69 2,19 0,965-3,22 0,310 0,5-3,5 Da
Co 0,155 0,064-0,168 0,143 0,047-0,264 0,699 0,1-1 Da
Pb 0,885 0,369-1,63 0,701 0,411-3,76 1,000 <1 Ne
As 0,051 0,045-0,062 0,079 0,045-0,612 0,093 / Verjetno
Cd 0,131 0,038-0,192 0,138 0,074-0,725 0,310 0,01-0,5 Ne
Hg <0,007 - <0,007 - - <0,01-0,1 Ne
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Slika 1. Vsebnost Fe, Mn in Zn (mg/kg SS) v travni silaži, koruzni silaži in senu
Figure 1. Level of Fe, Mn and Zn (mg/kg dry matter) in grass silage, corn silage and hay

Slika 2. Vsebnost Cu, Mo in Pb (mg/kg SS) v travni silaži, koruzni silaži in senu
Figure 2. Level of Cu, Mo and Pb (mg/kg dry matter) in grass silage, corn silage and hay

ugotovili v obrokih za konvencionalno krmljene krave molznice 
v španski raziskavi (Orjales in sod., 2018), vsebnost Zn pa je bila 
primerljiva.

Baker je v telesu pomemben za normalno delovanje šte-
vilnih encimov. Pomanjkanje Cu pri govedu povzroča depi-
gmentacijo dlake še zlasti okrog oči, anemijo, motnje v razvoju 
in rasti kosti (zadebeljeni sklepi), drisko zlasti ob presežku 
Mo, večjo dovzetnost za okužbe in slabšo plodnost (Suttle, 
2010). Kobalt je potreben za sintezo vitamina B12 v vampu, 
normalen razvoj vampove mikroflore ter metabolizem ener-

gije. Pomanjkanje Co povzroča progresivno izgubo apetita, 
anemijo, zamaščena jetra, slabšo plodnost in večjo dovzetnost 
živali za parazitarno invazijo (Suttle, 2010). Cink je potreben 
za delovanje metalo-encimov, ima pa tudi druge pomembne 
funkcije v organizmu, kot so sinteza nukleinskih kislin, ek-
spresija genov, zaščita celic pred oksidativno poškodbo…. 
Pomanjkanje Zn vpliva na zmanjšanje apetita, slabšo rast, 
pojavijo se poškodbe kože (parakeratoza). Pomanjkanje Zn 
poveča absorpcijo toksičnih elementov, kar je lahko pomemb-
no na onesnaženih področjih (Suttle, 2010).
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zakonodajo. V okviru monitoringa so v letu 1995 določali vseb-
nost Pb v bazenskih vzorcih mleka iz kmetij v okolici Mežice, ki 
je znašala od 0,0133 mg/kg do 0,0333 mg/kg (Zadnik in Jazbec, 
1995), kar v slednjem primeru že presega sedaj veljavne mejne 
vrednosti. V Bizjak (2017) so prikazani rezultati analize mleka z 
območij savinjsko-šaleške regije. Vsebnosti Mn, Cu, Ni in Cu v 
mleku so bile podobne kot v naši raziskavi, Cd in As pa prav tako 
nista bila zaznana. Vzorci iz savinjsko-šaleške regije so v povpre-
čju vsebovali več Zn (povprečno 4,3 mg/kg, min 3,25 mg/kg) 
in manj Pb (povprečno < 0,002 mg/kg, max 0,007 mg/kg) kot 
mleko iz naše raziskave, kar je v skladu s pričakovanji, saj je zaradi 
metalurgije Celjska kotlina obremenjena s Zn, okolica Mežice pa 
zaradi rudarsko-metalurške dejavnosti s Pb. Pri analizi vzorcev 
mleka s področja Kalabrije v Italiji so v primerjavi z našimi re-
zultati, ugotovili nižjo vsebnost Pb (1,19 µg/kg svežega vzorca), 
podobno vsebnost Cd ter precej višjo vsebnost As (56,43 µg/kg 
svežega vzorca) (Licata in sod., 2004). Kar se tiče vsebnosti esen-
cialnih elementov Cu, Cr in Zn, so v primerjavi z našo raziskavo 
ugotovili precej nižje vsebnosti. Visoko vsebnost As v vzorcih iz 
Kalabrije pripisujejo kontaminaciji okolja zaradi uporabe škropiv 
v sadjarstvu na tem področju, na prisotnost Pb v mleku pa lahko 
vpliva bližina prometnih poti, klimatski dejavniki kot je veter 
ter uporaba insekticidov (Licata in sod., 2004). Vsebnost Pb v 
bazenskih vzorcih mleka nad dovoljeno mejo 0,020 mg/kg mokre 
teže so ugotovili v 35,5 % vzorcev iz severnega dela Hrvaške in v 
28,3 % vzorcev iz južnega dela države, mediana pa je znašala 58,7 
µg/kg na severu in 36,2 µg/kg svežega vzorca na jugu (Bilandžić 
in sod., 2011). Ugotovili so tudi večjo vsebnost As, Cd in Cu v 
primerjavi z našimi rezultati.

Glede na čas odvzema smo ugotovili statistično značilne razli-
ke v vsebnosti Mn, Ni, Cr, Co in Pb med vzorci mleka, odvzetimi 

Vsebnosti posameznih elementov so v travni silaži precej višje 
kot v koruzni silaži, so pa primerljive z vsebnostmi v senu (slika 
1, 2 in 3). Statistično značilnih razlik v vsebnostih posameznih 
elementov med vzorci travnih silaž, odvzetimi spomladi in jeseni 
nismo ugotovili. Čas odvzema prav tako ni vplival na vsebnost 
elementov v vzorcih koruznih silaž. Pri primerjavi vzorcev sena 
odvzetih jeseni in spomladi smo ugotovili statistično značilno 
razliko samo pri vsebnosti As (p=0,029), pri ostalih elementih 
pa razlike niso bile statistično značilne. Podobno so ugotovili v 
Španiji, kjer letni čas ni vplival na vsebnost elementov v sledovih 
v vzorcih voluminozne krme in koncentratov, razlike so ugotovili 
edino pri paši (Orjales in sod., 2018). 

Pavšič Vrtač in sod. (2016) so analizirali vzorce travnih in 
koruznih silaž iz različnih območij (okolica Murske Sobote, 
Maribora in Celja) in ugotovili nekoliko drugačno vsebnost 
elementov v sledovih, kot v naši raziskavi. V travnih silažah so 
ugotovili višjo vsebnost Fe (468 mg/kg SS), Mn (71,8 mg/kg SS) 
ter nižjo vsebnost Zn (27,7 mg/kg SS), Mo (1,02 mg/kg SS), Pb 
(0,553 mg/kg SS) in Cd (0,091 mg/kg SS). Oboji, ugotavljamo 
precejšnje razlike med posameznimi vzorci, kar je vsaj deloma 
lahko povezano s kontaminacijo silaž z zemljo. Kontaminacija z 
zemljo je bolj verjetna v silažah (zlasti travnih) in sveži krmi, kot 
v senu (Orjales in sod., 2018).

Mediane, minimalne (min) in maksimalne (max) vsebnosti, v 
mg/kg svežih vzorcev mleka, smo zbrali v tabeli 2. Za elemente v 
mleku ni določenih mejnih vrednosti razen za Pb, ki znaša 0,020 
mg/kg mokre teže (Uredba Komisije št. 1881/2006). Prisotnost 
Pb smo zaznali v vseh vzorcih mleka, vendar so bile vsebnosti v 
večini vzorcev skladne z zakonodajo. Mejna vrednost je bila pre-
sežena v petih vzorcih mleka z ene od kmetij, ki so bili vzorčeni 
spomladi. Jeseni pa so bili glede Pb vsi vzorci mleka skladni z 
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Ugotovili smo statistično značilne razlike v vsebnostih elemen-
tov v mleku spomladi in jeseni, medtem ko jih v obrokih ni bilo.

Za zmanjševanje vsebnosti toksičnih elementov v krmi bi mo-
rali rejci poskrbeti, da je krma ob spravilu čim manj onesnažena z 
zemljo, ki je glavni vir neželenih substanc.

5 ZAHVALA

Raziskavo sta finančno podprla Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor 
v okviru CRP-a Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem 
potencialno nevarnih snovi v prehranjevalno verigo (V4-1648).
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spomladi in jeseni (tab. 2). V španski študiji so primerjali vseb-
nost elementov v sledovih med vzorci mleka, odvzetimi pozimi 
in poleti in ugotovili statistično značilne razlike glede vsebnosti 
Fe in As. V vzorcih mleka pozimi ugotavljajo višjo vsebnost 
pri večini elementov, razen pri Cu in Se, v primerjavi z vzorci, 
odvzetimi poleti, kar povezujejo z večjo količino koncentratov 
v zimskem obroku krav (Rey-Crespo in sod., 2013). V omenjeni 
študiji v mleku ugotavljajo višjo vsebnost Mn (31,3 µg/L), Cu 
(51,3 µg/L), Co (4,67 µg/L) ter precej nižjo vsebnost Cr (4,86 
µg/L), Pb (0,516 µg/L) (Rey-Crespo in sod., 2013) v primerjavi 
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Nekateri raziskovalci ugotavljajo tudi vpliv pasme na vsebnost 
elementov v mleku. V mleku krav simentalske pasme so ugotovili 
statistično značilno nižjo vsebnost Pb, Cd in Cu ter značilno višjo 
vsebnost Fe in Mg v primerjavi z mlekom krav holstein-frizijske 
pasme, kar je po mnenju avtorjev posledica razlik v metabolizmu 
med pasmama (Pilarczyk in sod., 2013).

4 ZAKLJUČKI

Rezultati kažejo na pogosto pomanjkanje Cu v obrokih krav 
molznic, v posameznih primerih pa pomanjkanje Co, Mn in 
Zn, ki veljajo za esencialne elemente, zato bi bilo potrebno te 
elemente dodajati. 

V nekaterih primerih smo v obrokih ugotovili povišane 
vsebnosti Cr, Pb, Cd in Mo, medtem ko vsebnosti Fe, Ni in As 
niso bile povišane v nobenem primeru. Vsebnosti elementov v 
obrokih ne presegajo najvišjih dovoljenih vsebnosti po veljavni 
evropski zakonodaji. 

Pb smo zaznali v vseh vzorcih mleka, vendar so bile vseb-
nosti v večini vzorcev skladne z zakonodajo. Mejna vrednost je 
bila presežena v petih vzorcih mleka z ene od kmetij, ki so bili 
vzorčeni spomladi.

Tabela 2. Vsebnost elementov v sledovih (µg/kg svežega vzorca) v vzorcih mleka odvzetih spomladi in jeseni
Table 2. Trace elements level (µg/kg wet weight) in milk samples in spring and autumn

Element Mleko pomlad Mleko jesen
p

Mediana
Območje  

(min-max) Mediana
Območje  

(min-max)
Mn 21,0 7,88-35,1 23,2 10,5-50,6 0,016**
Zn 3590 1230-5580 3360 1310-6540 0,855
Cu 31,7 8,44-166 28,2 10,6-135 0,361
Ni 16,9 9,43-29,9 21,7 15,0-76,9 <0,001***
Cr 34,8 14,8-59,80 43,9 27,3-92,10 <0,001***
Co 1,23 0,50-3,34 1,70 0,50-4,70 <0,001***
Pb 5,08 2,65-66,1 4,49 1,20-10,7 0,003**
As <5,0 - <5,0 -
Cd <1,0 - <1,0 -
Hg <5,0 - <5,0 -



45ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

Zadnik, T. 2010. Monitoring of lead in topsoil, forage, blood, liver and 
kidneys in cows in a lead-polluted area in Slovenia (1975-2002) and 
a case of lead poisoning (1993). International Journal of Chemical 
Engineering, article ID 940206, 9str.

Žust, J., Pestevšek, U., Vengušt, A., Jakovac Strajn, B. 2009. Patologija 
prehrane goved, malih prežvekovalcev, prašičev in perutnine: izbrana 
poglavja iz higiene in patologije prehrane živali. Ljubljana: Veterinarska 
fakulteta, 214-255.

Licata, P., Trombetta, D., Cristani, M., Giofre, F., Martino, D., Calo, M., 
Naccari, F. 2004. Levels of toxic and essential metals in samlps of 
bovine milk from various dairy farms in Calabria, Italy. Environment 
International 30, 1-6.

Majer, D., Verbič Kugonič, N., Pokorny, B. 2015. Navodila za kmetovanje 
v degradiranem okolju - zgornja Mežiška dolina. Ljubljana: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije.

National Research Council. Nutrient requirements of beef cattle: update 
2000. 7th ed: Washington: National Academy Press, 1-248.

Orjales, I., Herrero-Latorre, C., Miranda, M., Rey-Crespo, F., Rodriguez-
Bermudez, R., Lopez-Alonso, M. 2018. Evaluation of trace element 
status of organic dairy cattle. Animal 12(6), 1296-1305.

Patra, R.C., Swarup, D., Kumar, P., Nandi, D., Naresh, R., Ali, S.L. 2008. 
Milk trace elements in lactating cows environmentally exposed to 
higher level of lead and cadmium around different industrial units. 
Science of Total Environment 404, 36-43.

Pavšič Vrtač, K., Jakovac Strajn, B., Salobir, J., Šrimpf, K., Tavčar Kalcher, 
G. 2016. Study of trace and ultratrace elements in silage intended for 
cattle nutrition. Slovenian Veterinary Research 53(1), 49-57.

Pilarczyk, R., Wojcik, J., Czerniak, P., Sablik, P., Pilarczyk, B., Tomza-
Marciniak, A. 2013. Concentrations of toxic heavy metals and trace 
elements in raw milk of Simmental and Holstein-Friesian cows from 
organic farm. Environmental Monitoring and Assessment 185, 8383-8392.

Puls, R. 1994. Mineral levels in animal health: diagnostic data. 2nd ed. 
Clearbrook: Sherpa International.

Rey-Crespo, F., Miranda, M., Lopez-Alonso, M. 2013. Essential trace 
and toxic element concentrations in organic and conventional milk 
in NW Spain. Food and Chemical Toxicology 55, 513-518.

Suttle NF. 2010. Mineral nutrition of livestock, 4th ed. Oxfordshire,UK, 
CAB International.

Terres C, Navarro M, Martin-Lagos F, Gimenez R, Lopez H, Lopez MC. 
2001. Zinc levels in foods from southeastern spain: relationship to 
daily dietary intake. Food Additives and Contaminants 18(8), 687-695. 

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. 
septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2003). Ur 
List RS; L 268: 1-29.

Uredba Komisije (ES) št. 152/2009 z dne 27. januarja 2009 o določitvi 
metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (2009). 
Ur list EU L 54: 1-130.

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi 
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (2006). Ur List 
RS; L 364: 5-24.

Uredba Komisije (EU) 2015/186 z dne 6. februarja 2015 o spremembi 
Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
glede mejnih vrednosti za arzen, fluor, svinec, živo srebro, endosulfan 
in semena ambrozije (2015). Ur List EU; 31: 11-7.

Uredba Komisije (EU) št. 1275/2013 z dne 6. decembra 2013 o 
spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta glede mejnih vrednosti za arzen, kadmij, svinec, nitrite, eterično 
gorčično olje in škodljive botanične nečistoče (2013). Ur List EU; 
L 328, 86-92.

Uredba Komisije (EU) št. 691/2013 z dne 19. julija 2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 152/2009 glede metod vzorčenja in analitskih metod 
(2013). Ur List EU L 197: 1-12.

Zadnik, T., Jazbec, I. 1995. Dvajset let ugotavljanja vsebnosti svinca 
v krvi molznic-indikatorja onesnaženosti okolja v Mežiški dolini. 
Ljubljana, Veterinarska fakulteta, 20-31.





47ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

VPLIV DODATKA FARMATANA V KRMI NA PITOVNE LASTNOSTI  
IN POGIN KUNCEV PITANCEV

EFFECT OF DIETARY ADDED FARMATAN ON PRODUCTION TRAITS  
AND MORTALITY OF FATTENING RABBITS

Ajda KERMAUNER1, Martina KLINKON2

1 Viš. pred. mag., univ. dipl. kmet. inž., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Katedra za prehrano, Groblje 3, SI-1230 
Domžale; ajda.kermauner@bf.uni-lj.si

2 Prof. dr., dr. vet. med., Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana; 
martina.klinkon@vf.uni-lj.si

IZVLEČEK

Kunci so v intenzivnih rejah močno podvrženi prebavnim mo-
tnjam, ki povzročajo slabše pitovne lastnosti in večji pogin živali 
v reji. Komercialni produkt Farmatan je ekstrakt iz lesa pravega 
kostanja, vsebuje tanine in je učinkovit pri zdravljenju drisk pri 
domačih živalih. V kunčjem hlevu Centra za kunčjerejo Oddel-
ka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani smo 
spremljali 102 kunca od odstavitve na 31. dan do zakola na 74. 
dan starosti. Živali smo razdelili v dve skupini, v poskusni (FAR) 
je bilo 36 samic in 35 samcev, v kontrolni skupini (KONT) pa 
15 samic in 16 samcev. Skupino KONT smo krmili s standardno 
krmno mešanico za kunce, skupino FAR pa s standardno krmno 
mešanico, ki smo ji dodali 0,3 % Farmatana (Tanin Sevnica d.d.). 
Individualne podatke o telesni masi živali, dnevnem prirastu, 
dnevnem zauživanju krme in izkoriščanju krme smo obdelali s 
statističnim paketom SAS (SAS; 1999) s proceduro GLM, po-
datke o poginu pa smo statistično ovrednotili s χ2 testom. Doda-
tek Farmatana je statistično značilno izboljšal izkoriščanje krme 
(KONT 4,6; FAR 4,1; p=0,0413), ni pa vplival na zauživanje 
krme, telesno maso ali povprečen dnevni prirast pitancev. V po-
skusu je poginilo 44,1 % živali, v tendenci več v KONT (54,8 
%) kot v FAR (39,4 %; p=0,1496). Glavni vzrok poginov so bila 
obolenja prebavil, ki jih imenujemo enteritisni kompleks. Večina 
kuncev, ki so poginili, je bila tudi okužena z glivico Trichophyton 
mentagrophytes (KONT 83,3 %; FAR 89,3 %).

Ključne besede: kunci, prehrana živali, tanini, pitovne lastnosti, 
prireja, pogin

ABSTRACT

In intensive rabbit breeding digestive disorders are the most 
important cause of poor production and high mortality. Com-
mercial product Farmatan, extract from sweet chestnut wood 
contains tannins and it is efficient in controlling digestive dis-
orders in domestic animals. In Rabbit Centre (Univ. of Ljublja-
na, Biotech. Fac., Dept. of Animal Science) 102 rabbits were 
observed from weaning (at 31st day) to slaughter (at 74th day of 
age). Rabbits were allotted to 2 groups: in experimental group 
(FAR) were 36 females and 35 males, in control group (KONT) 
15 female and 16 male rabbits. Group KONT was fed with 
standard feed mixture for rabbits, group FAR with standard feed 
mixture with addition of 0.3 % of Farmatan (Tanin Sevnica d.d.). 
Individual data (live weight, daily weight gain, daily feed intake, 
feed conversion efficiency - FCR) were analysed by SAS statis-
tical package (SAS, 1999) by GLM procedure, while χ2 test was 
used for mortality data. The addition of Farmatan significantly 
improved FCR (KONT 4.6, FAR 4.1, P=0.0413), while other 
production traits were not affected. The mortality was 44.1 %, 
in tendency was higher in group KONT (54.8 %) than in group 
FAR (39.4 %, P=0.1496). The main reasons for mortality were 
digestive disorders, known as enteritis complex. Majority of 
dead rabbits were also infected by dermatophyte Trichophyton 
mentagrophytes (KONT 83.3 %, FAR 89.3 %). 

Key words: rabbits, animal nutrition, tannins, production traits, 
mortality
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1 UVOD

V intenzivni reji kuncev so izgube živali zaradi prebavnih 
motenj oziroma driske precej velike, še posebej od leta 1997, ko 
so v Evropi opisali prve primere ERE, epizootične enteropatije 
kuncev, npr. v Franciji je bilo med letoma 1997 in 2002 z ERE 
okuženih 90 % farm (Le Beouquin in sod., 2009). Ta bolezen se 
v Sloveniji pojavlja od l. 2001, in sicer v intenzivnih rejah za meso, 
prav tako pa tudi v ljubiteljskih rejah in rejah kuncev za razstave.

Pogine skušamo preprečiti z različnimi ukrepi, od izboljšane 
higiene in razkuževanja, spremenjenega upravljanja reje, npr. 
z uporabo turnusov, izboljšanimi pogoji reje, npr. izboljšano 
ventilacijo, dodatki antibiotikov, omejevanjem količine krme, do 
uporabe različnih krmnih dodatkov.

Med krmnimi dodatki se je posebno dobro izkazal dodatek 
ekstrakta iz lesa pravega kostanja s komercialnim imenom Farma-
tan, ki vsebuje predvsem hidrolizirajoče tanine. Tanini ugodno 
vplivajo na mikrobno fermentacijo v slepem črevesu (Farmatan, 
1998; Štruklec in sod., 1993; Kermauner in Lavrenčič, 2008a, 
2008b), in lahko zmanjšujejo pojavljanje prebavnih motenj in 
pogine v intenzivnih rejah kuncev (Štruklec in sod., 1993; Atta in 
Mouneir, 2005; Maertens in Štruklec, 2006; Kermauner, 2008b; 
Zoccarato in sod., 2008). Podobno lahko izboljšajo prirejo, pred-
vsem rast kuncev pitancev (Štruklec in sod., 2001; Kermauner, 
2008a; Eiben in sod., 2008; Liu in sod., 2011).

V raziskavi smo uporabili komercialni produkt Farmatan (Ta-
nin Sevnica d.d.), ki je ekstrakt iz lesa pravega kostanja (Castanea 
sativa Mill.) in vsebuje hidrolizirajoče tanine. Želeli smo ugotoviti 
ali dodatek Farmatana lahko zmanjša pojavljanje prebavnih mo-
tenj in pogina ter vpliva na prirejo kuncev pitancev.

2 MATERIAL IN METODE DELA

V kunčjem hlevu Centra za kunčjerejo Oddelka za zooteh-
niko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani smo spremljali 
102 kunca od odstavitve na 31. dan do zakola na 74. dan starosti. 
Živali smo razdelili na dve skupini, v poskusni (FAR) je bilo 36 
samic in 35 samcev, v kontrolni skupini (KONT) pa 15 samic 
in 16 samcev. Kontrolna skupina je bila krmljena s standardno 
krmno mešanico za kunce Kun-stand (Mešalnica Homec, Od-
delek za zootehniko), poskusna skupina pa s standardno krmno 
mešanico, ki smo ji dodali 0,3 % Farmatana (Tanin Sevnica d.d.) 
(Kun-stand+0,3F). V prvem tednu po odstavitvi so kunci v obeh 
skupinah dobivali mešanico standardne krme in krme za samice 
(Kun-lakt) v razmerju 1:1, skupna količina pa je bila omejena na 
50 g na žival na dan, kar smo povečevali po 10 g na dan do konca 
tedna. Načrt krmljenja je prikazan v preglednici 1.

Kemijsko analizo krme smo opravili v Kemijskem laborato-
riju na Katedri za prehrano Oddelka za zootehniko Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. Krmne mešanice so bile sesta-
vljene iz žit, dehidrirane lucerne, stranskih produktov mlevske 
industrije, oljnih tropin in pogač, pesnih rezancev, beljakovin 
živalskega izvora, prostih aminokislin ter rudninsko vitaminskih 
krmil. Analize poskusnih krmnih mešanic so podane v pregl. 2.

Kunci so bili uhlevljeni posamično v mrežastih kletkah s 
kapljičnim napajalnikom in krmilnikom. Temperatura v hlevu je 
bila 17-20 °C, relativna vlaga 60-70 %. V času poskusa smo živali 
tehtali tedensko, dnevno pa merili količino zaužite krme (krmili 
in pobirali ostanke krme) in opazovali zdravstveno stanje živali. 
Pri vseh poginulih živalih smo s sekcijo določili vzrok pogina, 
posebej smo bili pozorni na prebavne motnje, po potrebi smo 
opravili dodatne preiskave na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. 

Preglednica 1. Krmne mešanice in načrt krmljenja kuncev v obdobju od odstavitve na 31. dan do zakola na 74. dan starosti
Table 1. Experimental feed mixtures and feeding plan from weaning (at 31st day) to slaughter (at 74th day of age)

Skupina 
Group

1. teden po odstavitvi
First week after weaning

Od 1. tedna po odstavitvi do zakola
From 1st week after weaning to slaughter

Kontrolna skupina 
KONT

Control group 
KONT 

Kun-stand in Kun-lakt v razmerju 1:1
Kun-stand and Kun-lakt at a ratio of 1:1

Odmerjeno krmljenje: prvi dan 50 g na žival, 
nato povečevanje za 10 g na dan do konca tedna

Restrictive feeding: the first day 50 g per rabbit, then 
increasing of 10 g per day to the end of the week

Kun-stand

Krmljenje po volji 
Ad libitum feeding

Poskusna skupina 
FAR

Experimental 
group FAR 

Kun-stand+0,3F in Kun-lakt v razmerju 1:1
Kun-stand+0.3F and Kun-lakt at a ratio of 1:1

Odmerjeno krmljenje: prvi dan 50 g na žival, 
nato povečevanje za 10 g na dan do konca tedna

Restrictive feeding: the first day 50 g per rabbit, then 
increasing of 10 g per day to the end of the week

Kun-stand+0,3 % F
Kun-stand+0.3F

Krmljenje po volji 
Ad libitum feeding
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Individualne podatke o telesni masi živali, dnevnem prirastu, 
dnevnem zauživanju krme in izkoriščanju krme smo obdelali s 
statističnim paketom SAS (SAS, 1999) s proceduro GLM. Pri 
obdelavi podatkov o telesni masi ob odstavitvi in o dnevnem pri-
rastu smo v model kot fiksna vpliva vključili skupino in spol. Pri 

obdelavi podatkov o telesni masi ob zakolu, o povprečnem dnev-
nem zauživanju in izkoriščanju krme pa smo poleg tega vključili 
še linearno regresijo na telesno maso ob odstavitvi. Razlike med 
skupinami smo testirali z multiplim t-testom. Podatke o poginu 
smo statistično ovrednotili s χ2 testom.

Preglednica 2. Kemijska analiza poskusnih krmnih mešanic
Table 2. Chemical composition of experimental feeds

Hranljiva snov (g/kg SS)
Component (g/kg DM) Kun-stand Kun-stand +0,3 % F Kun-lakt

Suha snov (SS) /Dry matter (DM) (g/kg) 914,3 923,1 924,2
Surove beljakovine /Crude protein 196,3 207,3 249,7
Surove maščobe /Crude fat 24,8 26,4 26,4
Surova vlaknina /Crude fibre 156,8 156,9 161,2
Surovi pepel /Crude ash 67,8 80,7 85,8
Brezdušični izvleček /N-free extractive 554,2 528,7 476,9
NDV /NDF 320,6 324,7 273,4
KDV /ADF 175,5 182,9 182,3
KDL /ADL 41,1 39,6 37,8
Kalcij /Calcium 7,0 10,0 14,1
Fosfor /Phosphorus 6,9 7,5 7,5
Magnezij /Magnezium 2,8 3,0 2,8
Kalij /Potassium 14,6 14,7 16,7
Natrij /Sodium 2,3 2,6 2,0
Cink (mg/kg SS) /Zinc (mg/kg DM) 156,5 148,2 159,6
Mangan (mg/kg SS) /Manganese (mg/kg DM) 165,2 175,7 112,9
Železo (mg/kg SS) /Iron (mg/kg DM) 202,6 560,4 318,4
Baker (mg/kg SS) /Copper (mg/kg DM) 39,4 51,1 18,9

Preglednica 3. Analiza variance sistematskih vplivov na proizvodne lastnosti kuncev
Table 3. Analysis of variance for systematic effects on production traits of rabbits

Lastnost
Trait

Skupina
Group

Spol
Sex

Regresija na TM ob odstavitvi
Regression on weaning weight

b p
Telesna masa ob odstavitvi
Live weight at weaning 0,0924 0,0420 - -

Telesna masa ob zakolu
Slaughter weight 0,2220 0,6175 +1,056 0,0026

Povprečni dnevni prirast
Average daily weight gain 0,2041 0,5756 - -

Povprečno dnevno zauživanje krme
Average daily feed intake 0,2741 0,5458 +0,055 0,0070

Povprečno izkoriščanje krme
Average feed conversion efficiency 0,0413 0,4716 +0,001 0,1371
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lastnostih ni bilo statistično značilnih razlik med skupinama. Po-
dobno vpliva ekstrakta iz lesa pravega kostanja na prirejo kuncev 
niso ugotovili Štruklec in sod. (1993, 2000), Štruklec in Ker-
mauner (1994), Zoccarato in sod. (2008), Kermauner (2008b, 
2009a) in Kermauner in Pirman (2015), medtem ko so drugi 
avtorji ugotovili boljše priraste pri uporabi kostanjevih taninov 
(Štruklec in sod., 2001; Kermauner, 2008a; Eiben in sod., 2008; 
Liu in sod., 2011).

Pogin živali je bil v času poskusa precej velik, med skupina-
ma ni bilo statistično značilnih razlik, a je bil v tendenci večji v 
kontrolni skupini (KONT) kot v skupini z dodanim Farmatanom 
(FAR). V literaturi lahko preberemo, da je dodatek kostanjevih ta-
ninov zmanjšal pogin kuncev pred odstavitvijo (Štruklec in sod., 
1993) in v času pitanja (Štruklec in sod., 1993; Atta in Mouneir, 
2005; Maertens in Štruklec, 2006; Kermauner, 2008b, 2009b; 
Zoccarato in sod., 2008), nekaj raziskav pa vpliva kostanjevih 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

Poskus smo začeli z odstavitvijo kuncev na 31. dan, povprečju 
so bili težki 724 g, na koncu poskusa (na 74. dan starosti) pa so 
bili težki povprečno 2.049 g. V preglednici 3 prikazujemo analizo 
variance sistematskih vplivov na proizvodne lastnosti kuncev, kjer 
vidimo, da je spol vplival le na telesno maso (TM) ob odstavitvi, 
medtem ko je bil vpliv skupine statistično značilen le pri pov-
prečnem izkoriščanju krme. Regresija na TM ob odstavitvi je bila 
značilna pri TM ob zakolu in povprečnem dnevnem zauživanju 
krme in kaže, da so živali, težje ob odstavitvi, zaužile povprečno 
več krme in dosegle večjo TM ob zakolu, izkoriščanje krme pa je 
bilo v tendenci slabše.

Vpliv skupine (pregl. 4) je bil statistično značilen le pri izko-
riščanju krme, kunci, ki so dobivali krmo z dodatkom Farmatana 
(skupina FAR), so krmo bolje izkoriščali. Pri drugih proizvodnih 

Preglednica 4. Vpliv skupine na proizvodne lastnosti kuncev
Table 4. The effect of group on production traits of rabbits

Lastnost
KONT FAR

p
LSM SE LSM SE

Telesna masa ob zakolu / Slaughter weight (g) 1971 72,3 2074 41,0 0,2220
Povprečni dnevni prirast (g/dan)
Average daily weight gain (g/day) 28,5 1,6 30,9 0,9 0,2041

Povprečno dnevno zauživanje krme (g/dan)
Average daily feed intake (g/day) 128,4 4,2 123,0 2,4 0,2741

Povprečno izkoriščanje krme (g krme/g prirasta)
Avg. feed conversion efficiency (g feed/g gain) 4,6 0,2 4,1 0,1 0,0413

Preglednica 5. Pogin kuncev v času poskusa v kontrolni in poskusni skupini
Table 5. Mortality of rabbits during the experiment in control (KONT) and experimental (FAR) group

Skupina
Group

Število živali
No. of rabbits

Število poginulih živali
No. of dead rabbits

Delež poginulih živali (%)
Mortality (%)

p-vrednost
P-value

KONT 31 17 54,8
0,1496

FAR 71 28 39,4
Skupaj /Total 102 45 Povprečje / Average: 44,1

Preglednica 6. Vzroki poginov kuncev v času poskusa v kontrolni in poskusni skupini
Table 6. The causes of mortality during the experiment in control (KONT) and experimental (FAR) group

Skupina
Group

Poginule živali
Dead rabbits

Vnetja prebavil
Enteritis complex

Drugo
Other

Število
No

% od vseh
% od all

Število
No

% od poginulih
% of dead

Število
No

% od poginulih
% of dead

KONT 17 54,8 14 82,4 3 17,6
FAR 28 39,4 23 82,2 5 17,8
Skupaj /Total 45 44,1 37 82,2 8 17,8
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Slika 1. Pogin živali v kontrolni in poskusni skupini v času poskusa (od 32. do 74. dne starosti)
Figure 1. The mortality in control (KONT) and experimental (FAR) group during the experiment, from 32nd day to 74th day of age

Preglednica 7. Okuženost z glivico Trychophyton mentagrophytes pri poginulih kuncih v kontrolni in poskusni skupini
Table 7. The dermatophyte Trychophyton mentagrophytes infection of dead rabbits in control (KONT) and experimental (FAR) group

Skupina/
Group

Stopnja okuženosti (% od vseh poginulih živali)
The level of infection (% of all dead rabbits)

0 1 2 3 4 5
KONT (n=17) 16,7 11,1 16,7 11,1 29,4 11,1
FAR (n=28) 10,7 7,1 25,0 50,0 7,1 0

taninov na pogin ni ugotovilo (Štruklec in Kermauner, 1994; 
Kermauner, 2008a, 2009a; Kermauner in Pirman, 2015).

Slika 1 prikazuje pogin živali v obeh skupinah v času poskusa. 
Največ živali je poginilo v 2., 3. in 4. tednu po odstavitvi, kar je 
obdobje, ko so kunci najbolj občutljivi.

Večina kuncev, v povprečju 82,2 %, je poginila zaradi prebav-
nih motenj, predvsem vnetij prebavil, med drugimi vzroki pa smo 
našli obolenja dihal, obstipacije (prenapolnitve) želodca, sepso 
ali abscese; med skupinama ni bilo pomembnejših razlik.

Pri parazitoloških preiskavah iztrebkov nismo našli želodč-
no-črevesnih zajedavcev, bakteriološke preiskave pa so pri obeh 
skupinah pokazale okužbo z bakterijo Enterococcus faecalis in 
nehemolitične seve Escherichiae coli. 

Živali so bile v času poskusa okužene z glivico Trychophyton 
mentagrophytes, ki povzroča spremembe na dlaki in koži, zmanjšu-
je splošno odpornost živali ter je zoonoza (Mattei in sod., 2014). 
Intenzivnost vidnih znakov te glivične bolezni smo pri poginulih 
kuncih ocenili po skali od 0 do 5: 
0 -  ni vidnih kliničnih sprememb na koži in dlaki
1 -  klinično je vidna oteklina očesnih vek, očesne veznice  

so zardele
2 -  pojavi se zardelost kože z izpadanjem dlake na bazi zunanjih 

sluhovodov
3 -  znaki okužbe so vidni na nogah med prsti in na notranjem 

delu stegen, prav tako so vidni znaki iz ocen 1 in 2

4 -  opisane bolezenske spremembe od 1 do 3 so vidne tudi še 
na drugih delih telesa: na glavi, nogah ter trebuhu

5 -  opisane bolezenske spremembe od 1 do 3 so vidne po vseh 
delih telesa, tudi na hrbtu 

V preglednici 7 je prikazana intenzivnost okužbe kuncev, ki so 
poginili v kontrolni in poskusni skupini. Znake okužbe smo 
ugotovili pri 86,7 % vseh poginulih kuncev, v KONT 82,4 % in 
v FAR 89,3 %; znaki so bili huje izraženi pri kuncih iz kontrolne 
skupine (oceni 4 in 5). Naši rezultati se skladajo z ugotovitvijo, da 
so v 72,8 % vzorcev zraka, odvzetih v našem hlevu, izolirali glivico 
Trichophyton mentagrophytes ( Jereb in sod., 2017).

Iz rezultatov lahko vidimo, da je bilo stanje v hlevu zelo slabo, 
saj je v vseh skupinah poginilo zelo veliko število živali. Evropski 
rejci kuncev se že od leta 1997 spopadajo z izredno velikim pogi-
nom v komercialnih rejah in Slovenija ni nobena izjema. Pogin je 
največji 10 dni po odstavitvi, vzrok pa je sklop prebavnih motenj, 
imenovan ERE (epizootic rabbit enterophaty oz. epizootična 
enteropatija kuncev). Kljub obilici raziskav, ki jih opravljajo v 
tujini, vzrok za pojav ERE in zdravljenje še vedno nista znana 
(Licois in sod., 2006). Sklepamo lahko tudi, da je bila količina 
dodanih taninov (0,3 % Farmatana) v dani situaciji premajhna, 
da bi živali lahko dobro zaščitila pred prebavnimi motnjami, saj 
je bil pogin v poskusni skupini manjši le v tendenci. 
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4 SKLEPI

Zdravstvena situacija v hlevu je bila precej slaba. Poskus je 
bil zastavljen tako, da ni dovoljeval nobenih drugih ukrepov, ki bi 
morda zmanjšali pojavljanje prebavnih motenj in pogin in ki jih 
rejec normalno uporabljala ob pojavu takih težav (npr. omejitev 
količine krme, prehod na krmo z dodatkom antibiotika za 3-5 dni 
itd.). V danih pogojih reje lahko po prikazanih rezultatih zaklju-
čimo, da je dodatek taninov (Farmatan), deloval delno ugodno.
• Dodatek 0,3 % Farmatana v krmo za kunce pitance je stati-

stično značilno izboljšal izkoriščanje krme v času pitanja, od 
odstavitve na 31. dan do zakola na 74. dan starosti. Na druge 
proizvodne lastnosti dodatek 0,3 % Farmatana ni vplival.

• Dodatek 0,3 % Farmatana v krmo za kunce pitance je v danih 
pogojih reje v tendenci zmanjšal pogin pitancev, ki je bil v obeh 
skupinah zelo velik (KONT 54,8 %, FAR 39,4, p = 0,1496). 
Glavni vzrok poginov kuncev so bila obolenja prebavil.

• Večina kuncev, ki so poginili, je bila okužena z glivico 
Trychophyton mentagrophytes, ki povzroča spremembe na 
koži in dlaki ter zmanjšuje splošno odpornost živali (KONT 
82,4 %; FAR 89,3 % od vseh poginulih). 
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ZUSAMMENFASSUNG

Um eine optimale Versorgung der Wiederkäuer mit Nährstoffen 
sicherzustellen, ist die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem 
Grundfutter unerlässlich. Deshalb wurden im vorliegenden For-
schungsprojekt die Konservierungsformen Silierung und Heut-
rocknung im Vergleich zum frischen Ausgangsmaterial (Grünfut-
ter) hinsichtlich Futterwert, Futteraufnahme und Milchleistung 
untersucht. Zur Bestimmung des Futterwertes wurden die Futter-
mittel chemisch analysiert (Rohnährstoffe nach der Weender Ana-
lyse, Gerüstsubstanzen nach Van Soest) sowie deren Verdaulichkeit 
in vivo mit Hammeln (GfE 1991) und die ruminale Abbaubarkeit 
in situ nach Ørskov et al. (1980) an pansenfistulierten Kühen 
untersucht. Die Futteraufnahme und Milchleistung wurde in einem 
Fütterungsversuch mit Milchkühen über 1 Woche (Grünfutter) 
bzw. 3 Wochen (Grassilage und Heu) ermittelt, wobei jeder der 3 
Aufwüchse an jeweils 10 Kühen geprüft wurde. Bei der statistischen 
Auswertung wurde neben den Haupteffekten Konservierungsform 
und Aufwuchs, die Kovariablen Lebendmasse, Futteraufnahme 
und Milchleistung sowie Laktationszahl und Laktationsstadium 
(aus einer zwei-wöchigen Vorperiode) berücksichtigt.

Das Grünfutter wies die höchste Verdaulichkeit auf (71,4 
%, 69,6 %, 70,2 % in Gruppen Grünfutter, Grassilage und Heu). 
Die höchste Futteraufnahme wurde bei Fütterung des Heus fest-
gestellt (19,8 kg, 18,2 kg, 20,5 kg TM). Dagegen erzielten die 
Kühe der Gruppe Grünfutter die höchste Milchleistung und den 
höchsten Gehalt an Milchinhaltsstoffen (22,8 kg, 20,7 kg, 21,7 
kg ECM sowie 4,19 %, 3,93 %, 4,00 % Fett). Wie zu erwarten, 
erzielte die Gruppe Grünfutter in den meisten der untersuchten 
Kriterien die günstigsten Werte, weil keine Konservierungsver-
luste auftraten. Nur bezüglich Futteraufnahme ist die Heuberei-
tung allen anderen Verfahren überlegen, was mit der physikali-
schen Beschaffenheit des Heus zusammenhängen dürfte. 

Keywords: Grundfutter, Konservierung, Grundfutterleistung

ABSTRACT

The production of high-qualiy forages is necessary to ensure an 
optimal nutrient supply of ruminants. Therefore, a research proj-
ect comparing fresh grass, grass silage and hay was carried out to 
examine the nutritive value of the feeds as well as feed intake and 
milk production of dairy cows. The nutritive value of the feeds 
was analyzed using the proximate analysis and the determina-
tion of cell wall components. The digestibility was measured in 
vivo with whethers (Gf E 1991) and the ruminal degradability in 
situ in rumen-fistulated cows (Ørskov et al. 1980). Feed intake 
and milk production were measured using 10 cows in a feeding 
trial. For statistical analysis, the main effects conservation and 
cut as well as the co-variates live weight, feed intake, milk pro-
duction, lactation number and day of lactation were used. The 
co-variates were recorded in the last two weeks before the start 
of the feeding trial.

The highest digestibility was found in fresh grass (71.4 %, 
69.6 %, 70.2 % for fresh grass, grass silage and hay). Feeding 
of hay led to the highest feed intake (19.8 kg, 18.2 kg, 20.5 kg 
dry matter). The highest milk production and milk fat content 
was found when fresh grass was fed (22.8 kg, 20.7 kg 21.7 kg 
energy-corrected milk production and 4.19 %, 3.93 %, 4.00 % 
fat content). Fresh grass had the most favorable values in most 
parameters due to the prevention of harvest and conservation 
losses. However, feeding hay resulted in the highest feed intake 
which might be related to the physical structure of hay. 

Keywords: forage, conservation method, forage milk production
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1 EINLEITUNG

Das Dauergrünland stellt mit einer Fläche von 1,3 Millionen 
ha (Statistik Austria, 2018) die Futtergrundlage der österrei-
chischen Milchwirtschaft dar. Aufgrund der klimatischen und 
geografischen Bedingungen muss ein Großteil dieses Grund-
futters konserviert werden (Gruber et al., 2015). Der Rest wird 
in Form von Grünfutter (Stallfütterung bzw. Weide) genutzt. 
Bei der Konservierung stellt die Silagebereitung, auf Grund des 
geringeren Wetterrisikos, die bevorzugte Konservierungsform 
dar. Allerdings verändern sich die Konsumentenwünsche und 
mittels gezielten Marketings wurde eine Produktschiene für 
Heumilch etabliert (Pöllinger, 2014). Zudem wurde mit der 
Unterdachtrocknung eine Möglichkeit geschaffen, kurze Schön-
wetter-Perioden auch für die Heuwerbung zu nutzen. Somit 
können beide Konservierungsformen - Grassilage und Heu - 
zum optimalen Erntezeitpunkt durchgeführt werden. Allerdings 
beeinflussen die in der Konservierung ablaufenden Prozesse die 
Futtermittel in Bezug auf den Futterwert unterschiedlich stark. 
Ziel des vorliegenden Forschungsprojekt war es, die Konser-
vierungsformen Silierung und Heutrocknung im Vergleich zum 
frischen Ausgangsmaterial (Grünfutter) hinsichtlich Futterwert, 
Futteraufnahme und Milchleistung zu untersuchen.

2 MATERIAL UND METHODEN

Die Untersuchung wurde an der Versuchsanstalt der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein im Jahr 2013 durchgeführt. Basis dieses 
Grundfutterkonservierungsversuches war ein vierschnittiges 
Dauergrünland. Aufgrund eines Hochwasserereignisses musste 
ein Schnitt entsorgt werden, wodurch nur drei Aufwüchse in die 
Auswertung eingingen. Das Futter wurde mittels eines Scheiben-
mähwerks mit einem kombinierten Knickzett-Aufbereiter bei 
einer Schnitthöhe von 7 cm geerntet (Tab. 1).

Das Grünfutter wurde täglich morgens geerntet und ohne 
weitere Behandlung den Tieren an der Versuchsanstalt vorgelegt.

Die zu konservierenden Futtermittel - Grassilage und Heu 
- wurden im Durchschnitt 1- bzw. 2,5-mal gezettet. Bei einem 
durchschnittlichen Trockenmassegehalt (TM) von 37,8 % wurde 
das Erntegut mit einer Vario-Rundballenpresse als Silage konser-
viert. Das Heu wurde bei einem TM-Gehalt von 66 % mit einem 
Erntewagen vom Feld abtransportiert und an der Versuchsanstalt 

in der Trocknungsanlage (Kaltbelüftung und Entfeuchtertrock-
nung) fertig getrocknet.

2.1 Futterwert

Zur Bestimmung des Futterwertes wurden Stichproben al-
ler Futtermittel - Grassilage, Grünfutter und Heu - zu jedem 
Aufwuchs gezogen. Für die Trockenmassebestimmung wurden 
jeweils 100 g jeder Futterprobe eingewogen, für 24 h bei 104 
°C getrocknet und anschließend wieder zurückgewogen. Die 
Rohnährstoffe und Gerüstsubstanzen wurden nach der Ween-
der-Futtermittelanalyse bzw. nach der Detergenzienanalyse un-
tersucht (TM-Methode 3.1, Rohprotein (XP) Methode 4.1.1, 
Rohfett (XL) Methode 5.1.1, Rohfaser (XF) Methode 6.1.1, Ro-
hasche (XA) Methode 8.1, Neutral-Detergentien-Faser (NDF) 
Methode 6.5.1, Säure-Detergentien-Faser (ADF) Methode 6.5.2, 
Säure-Detergentien-Faser (ADL) Methode 6.5.3, (VDLUFA, 
2012). Die bei der Trocknung von Silage entstehenden Verluste 
wurden nach Weissbach und Kuhla (1995) berücksichtigt.

Die ruminale Abbaubarkeit der Futtermittel wurde anhand 
der in situ-Methode erhoben (Ørskov et al., 1980). Dafür wurden 
die getrockneten, gemahlenen (2 mm) Futtermittelproben in 
spezielle Nylon-Bags eingewogen und in drei pansenfistulierte 
Kühe inkubiert. Mithilfe von unterschiedlichen Inkubationszei-
ten (0 bis 120 h) wurden die Abbauparameter (a, b und c) nach 
Ørskov und McDonald (1979) geschätzt sowie die effektive 
Abbaubarkeit (McDonald, 1981, Ørskov und McDonald, 1979, 
Südekum, 2005) berechnet:

PD potentielle Abbaubarkeit
a rasch und vollständig lösliche Fraktion
b potentiell abbaubare Fraktion
c Abbaurate der Fraktion b
t Inkubationszeit

lag-Time Verzögerungszeit des Abbaus im Pansen
k Passagerate

Tabelle 1. Erntetermine für das Grundfutter nach Schnitten
Table 1. Harvest dates of forage 

Konservierungsart
Conservation method

Grünfutter
Fresh grass

Grassilage
Grass silage

Heu
Hay

1. Aufwuchs/1st cut 07.05.-24.05.2013 18.05.2013 18.05.2013

2. Aufwuchs/2nd cut 03.07.-22.07.2013 16.07.2013 16.07.2013

3. Aufwuchs/3rd cut 20.08.-09.09.2013 05.09.2013 05.09.2013

PD=a+b∗(1−e(−c∗t ))

ED=a+
b∗c
c+k

∗e(−k∗lag)

PD=a+b∗(1−e(−c∗t ))

ED=a+
b∗c
c+k

∗e(−k∗lag)
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Die Verdaulichkeit der Rohnährstoffe und Gerüstsubstanzen 
wurde mithilfe eines Verdauungsversuchs an Hammeln (4 Tiere je 
Futtermittel) unter Einhaltung der Leitlinien der Gesellschaft für 
Ernährungsphysiologie (Gf E, 1991) durchgeführt. Dabei wurde 
die tägliche Futteraufnahme sowie die Kot- und Harnausschei-
dung individuell erhoben und analysiert. Die Kotanalyse erfolgte 
analog zur Futtermitteluntersuchung, wobei der Stickstoff im 
frischen Exkrement untersucht wurde, um Verluste zu vermeiden. 

2.2 Futteraufnahme und Milchleistung

Weiters wurde anhand eines Fütterungsversuches die Futter-
aufnahme und Milchleistung bei Verfütterung der drei Grund-
futtermittel - Grassilage, Grünfutter und Heu - erhoben. Dafür 
wurden je Futtermittel und Aufwuchs 10 Tiere der Rasse Fleck-
vieh und Holstein Friesian nach einer zweiwöchigen Futterum-
stellungsphase ad libitum gefüttert. Je nach Milchleistung der 
Tiere erfolgte eine Kraftfutterzuteilung von 5, 10, 15, 20 oder 25 
%. Zudem wurde noch zwischen einem schnell (1/3 Gerste, 1/3 
Weizen und 1/3 Triticale) und einem langsam (1/3 Mais, 1/3 
Trockenschnitzel und 1/3 Sojaschalen) abbaubaren Kraftfutter 
unterschieden (Tab. 2).

Um unabhängig von den zu testenden Grundfuttermitteln 
das Leistungspotential der Tiere zu erheben, wurde drei Wo-
chen vor der eigentlichen Versuchsperiode eine Kovarianzwoche 
vorangestellt. In dieser Woche erhielten alle Tiere die gleiche 
Grundfutterration (1/3 Grassilage, 1/3 Maissilage und 1/3 
Heu) ad libitum vorgelegt. Die so erhobene Futteraufnahme und 
Milchleistung sowie auch die Lebendmasse dienten später in der 
statistischen Auswertung als Kovariabeln. 

2.3 Statistisches Modell

Der Nährstoffgehalt sowie die in situ-Abbaubarkeit und in 
vivo-Verdaulichkeit wurden mithilfe der zweifaktoriellen Vari-
anzanalyse und den Behandlungen ‘Konservierungsform‘ und 
‘Aufwuchs‘ unter Verwendung der Prozedur GLM ausgewertet. 
Die Ergebnisse des Fütterungsversuches wurden mithilfe der 
dreifaktoriellen Varianzanalyse und den fixen Effekten ‘Konser-
vierungsform‘, ‘Aufwuchs‘ und ‘Kraftfutterart‘ ebenfalls mit der 
Prozedur GLM ausgewertet. Zusätzlich gingen die Daten der 
Vorperiode (Lebendmasse, Futteraufnahme, Milchleistung und 

Milchinhaltsstoffe) sowie der Kraftfutteranteil als Kovariablen in 
das statistische Modell ein.

3 ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Die Ergebnisse aus den Rohnährstoff- und Gerüstsubstan-
zanalysen sowie die ruminale Abbaubarkeit in situ und die Ver-
daulichkeit in vivo sind in Tabelle 3 bzw. Tabelle 4 angeführt. 
Tabelle 5 gibt Auskunft über die Futteraufnahme, die Milchleis-
tung und die Nährstoff- und Energiebilanzierung aus dem Füt-
terungsversuch.

3.1 Rohnährstoffe und Gerüstsubstanzen

Der Versuchsfaktor Konservierungsform übte einen signifi-
kanten Einfluss auf den Gehalt an Rohprotein (XP) und Rohfett 
(XL) aus. Dabei zeigten Grünfutter und Grassilage einen signi-
fikant höheren XP-Gehalt gegenüber der Konservierungsform 
Heu, was auf die höheren Bröckelverluste der proteinreichen 
Blattmasse im Zuge der Heuwerbung zurückzuführen ist. Wie 
auch schon von Arrigo (2010) beschrieben, lieferte die Grassi-
lage, gefolgt von Grünfutter und Heu den höchsten XL-Gehalt. 
Begründet wird dies mit den in der Silage auftretenden Fermen-
tations- und Sickersaftverlusten, welche zu einer relativen Kon-
zentration des Fettgehaltes führen (Arrigo, 2010). 

Ebenso zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen 
den Aufwüchsen: Im Vergleich zum ersten Aufwuchs stieg der 
XP-Gehalt bei den Folgeauswüchsen an und gleichzeitig verrin-
gerte sich der NDF-Gehalt. Dies lässt sich auf die Morphologie 
der Pflanze zurückführen. Im Zuge des ersten Aufwuchses muss 
ein Stängel gebildet werden, der aus Gründen der Fortpflanzung 
die Ähren bzw. Rispen trägt. Um eine ausreichende Stabilität zu 
erreichen ist ein hoher Gehalt an Gerüstsubstanzen mit entspre-
chender Lignifizierung nötig, was sich allerdings negative auf 
die Verdaulichkeit und Energiekonzentration auswirkt. Dagegen 
bildet sich in den Folgeaufwüchsen weniger Stängel- und mehr 
Blattmasse. Die Folge sind höhere XP-Gehalte und höhere Ver-
daulichkeiten sowie ein geringerer Gehalt an Gerüstsubstanzen 
(Gruber et al., 2010). 

Tabelle 2. Versuchsdesign im Fütterungsversuch
Table 2. Experimental design in the feeding trial

Konservierungsmethode
Conservation method

Grünfutter
Fresh grass

Grassilage
Grass silage

Heu
Hay

Aufwuchs/Cut 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Kraftfutterart/ 
Concentrate mixture 1 S L S L S L S L S L S L S L S L S L

1 S-schnell abbaubares Kraftfutter/rapidly degradable concentrate mixture; L-langsam abbaubares Kraftfutter/slowly degradable 
concentrate mixture.
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3.4 Futteraufnahme 

Die Konservierungsform Heu erzielte die höchste Futterauf-
nahme, gefolgt von Grünfutter (18,1 und 17,5 kg). Ein signifikan-
ter Unterschied bestand zur Futteraufnahme von Grassilage (15,9 
kg). Die daraus resultierende Energie- und Nährstoffaufnahme 
aus dem Grundfutter waren bei den Grundfuttermitteln Grünfut-
ter und Heu am höchsten. Die zuvor beschriebenen niedrigeren 
Nährstoffgehalte der Konservierungsform Heu, wurden somit 
durch die hohen Futteraufnahmen kompensiert.

3.5 Milchleistung

Die hohen Nährstoff- und Energiegehalte sowie die hohe Ver-
daulichkeit und gute Futteraufnahme des Grünfutters resultierte 
auch in der höchsten Milchleistung und in den höchsten Milchin-
haltsstoffen (22,8 kg ECM, 4,19 % Fett, 3,15 % Eiweiß und 4,58 % 
Laktose). Die Protein- und Energiebilanzierung zeigt allerdings 
deutlich, dass die höchsten Überschüsse in der Konservierungs-
form Heu auftraten. Die hohen Nährstoffaufnahmen über das 
Heu konnten demnach am ineffizientesten in das Produkt Milch 
überführt werden. Die ruminale Stickstoffbilanz (RNB) zeigt, 
dass das aufgenommene Rohprotein aus dem Heu gänzlich in 
nXP umgewandelt werden konnte (-1 g). Bei Grünfutter und 
Grassilage kam es zu einem Überangebot an XP im Pansen, was 
in N-Überschüssen im Pansen resultierte (36 und 21 g).

3.2 Ruminaler Abbau der Trockenmasse in situ

Der ruminale Trockenmasseabbau zur Inkubationszeit „0“ 
sowie der Abbauparameter „a“ deuten auf einen während der 
Konservierung von Grassilage und Heu ablaufenden Prozess des 
Abbaus hin, welcher zur Erhöhung der sofort löslichen Bestand-
teile führte. Diese höheren Abbauraten der Konservierungsform 
Grassilage und Heu gegenüber dem frischen Ausgangsmaterial 
Grünfutter, zog sich über alle Inkubationszeiten hindurch (Abb. 
1). Auch die potentielle und effektive ruminale Abbaubarkeit 
(bei Passageraten von 2, 5 oder 8 %) war bei den konservierten 
Futtermitteln numerisch (jedoch nicht signifikant) höher als bei 
Grünfutter.

 
3.3 In vivo-Verdaulichkeitsversuch

Die Verdaulichkeit der organischen Masse der drei zur Un-
tersuchung stehenden Futtermittel lag bei 71,4, 69,6 und 70,2 % 
für Grünfutter, Grassilage und Heu. Ein Grund für die niedrigere 
Verdaulichkeit der Grassilage könnte im höheren XL-Gehalt 
liegen, welcher von Van Soest (1994) als nachteilig für die Cellu-
lose-Verdaulichkeit beschrieben wurde. Die hohe Verdaulichkeit 
des Grünfutters spiegelt sich auch in den Energiewerten wider 
(9,97, 9,78 und 9,77 MJ ME/kg TM).3

Abbildung 1. Ruminale Trockenmasseabbaubarkeit in situ zu den unterschiedlichen Inkubationszeiten (0-120 h)
Figure 1. Ruminal dry matter degradability (in situ) at different incubation times (0-120 h)
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Milchleistung wurde allerdings nicht bei der Konservierungs-
form Heu erzielt, sondern in der Grünfuttergruppe. Anhand der 
in situ-Untersuchung wurde festgestellt, dass die konservierten 
Futtermittel (Grassilage und Heu) die höchsten Anteile an sofort 
löslichen Bestandteilen enthielt. Dies deutet auf einen während 
der Konservierung ablaufenden Abbauprozess von Nährstoffen 
hin. Die Ergebnisse dieses Projekts zeigen, dass sich die drei 
Grundfuttermittel hinsichtlich Futter- und Produktionswert zum 
Teil deutlich unterscheiden, wobei jedoch je nach betrachtetem 
Parameter jedes Futtermittel seine Vorzüge hat. 

4 SCHLUSSFOLGERUNG

Eine optimale Nährstoffversorgung der Wiederkäuer setzt 
bestes Grundfutter voraus. Das vorliegende Forschungsprojekt 
verglich Grünfutter mit den Konservierungsformen Grassilage 
und Heu in Bezug auf Futterwert, Verdaulichkeit, ruminale Ab-
baubarkeit, Futteraufnahme und Milchleistung.

Die höheren Rohprotein- und Rohfettgehalte in Grünfutter 
und Grassilage gegenüber Heu beziehen sich zum einen auf die 
höheren Bröckelverluste bei Heuwerbung und zum anderen 
auf die relative Anreicherung von Fett im Zuge der Fermen-
tation in der Grassilage (Arrigo, 2010). Trotz der niedrigeren 
Rohnährstoffgehalte der Konservierungsform Heu zeigte dieses 
Futtermittel die höchste Futteraufnahme, was auf die physikali-
sche Beschaffenheit des Futters zurückzuführen ist. Die höchste 

Tabelle 3. Nährstoffgehalt des Wiesenfutters in Abhängigkeit von Konservierungsform (K) und Aufwuchs (A)
Table 3. Nutrient composition of meadow forage depending on conservation method (K) and cut (A)

Konservierungsform
Conservation method

Aufwuchs
Cut

p-Werte
p-values

Einheit
Unit

GF GS Heu
Hay

1 2 3 RSD K A K x A

Trockenmasse/
Dry matter

g/kg 
FM 212c 461b 889a 473c 579a 511b 18 <0,001 <0,001 <0,001

Rohprotein/
Crude protein

g/kg 
TM 151a 150a 136b 127c 141b 168a 6 0,002 <0,001 0,034

Rohfett/ 
Crude fat 

g/kg 
TM 25ab 28a 22b 26 24 25 2 0,003 0,423 0,348

Rohfaser/ 
Crude fibre

g/kg 
TM 246 231 247 255 231 238 15 0,159 0,083 0,286

Nf E g/kg 
TM 492 504 519 510ab 528a 477b 20 0,142 0,005 0,343

Rohasche/ 
Crude ash

g/kg 
TM 86 82 78 76 78 92 10 0,394 0,038 0,553

NDF g/kg 
TM 479a 443b 474a 488a 451b 457b 18 0,019 0,023 0,089

ADF g/kg 
TM 306a 299ab 271b 298 285 294 20 0,04 0,584 0,871

ADL g/kg 
TM 41a 37a 26b 32 36 36 4 <0,001 0,172 0,714

NFC g/kg 
TM 259b 297a 290ab 283ab 306a 258b 22 0,048 0,013 0,393

GF- Grünfutter/Fresh grass; GS- Grassilage/Grass silage; RSD- Residualstandardabweichung/Residual standard deviation; FM- Frischmasse/Fresh 
matter; TM- Trockenmasse/Dry matter; Nf E- Stickstofffreie Extraktstoffe/Nitrogen-free extracts; NDF- Neutral-Detergenzienfaser/Neutral detergent 
fibre; ADF- Säure-Detergenzienfaser/Acid detergent fibre; ADL- Säure-Detergenzienlignin/Acid detergent lignin; NFC- Nicht-Faserkohlenhydrate/
Non-fibre carbohydrates; Unterschiedliche Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Konservierungsmethoden und 
Aufwüchsen (p<0,05)/Different superscripts indicate significant differences between conservation methods and cuts (p<0.05)
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Tabelle 4. Ruminale Abbaubarkeit in situ und Verdaulichkeit in vivo des Wiesenfutters  
in Abhängigkeit von Konservierungsform (K) und Aufwuchs (A)
Table 4. Ruminal degradability (in situ) and digestibility (in vivo) of meadow forage depending on conservation method (K) and cut (A)

Konservierungsform
Conservation method

Aufwuchs
Cut

p-Werte  
p-values

Einheit
Unit

GF GS Heu
Hay

1 2 3 RSD K A

Ruminale Abbauparameter der Trockenmasse/Ruminal degradation parameters of dry matter

a % 21,9 31,6 27,4 26,5 27,5 26,9 3,4 0,063 0,932

b % 60,3 52,3 56,4 57,4 56,1 55,5 3 0,074 0,729

c h-1 0,061 0,061 0,055 0,054 0,064 0,059 0,005 0,266 0,158

lag h 0,7 0,41 -0,11 0,53 0,26 0,21 0,69 0,435 0,833

PD % 82,2 83,9 83,8 83,9 83,7 82,3 1,1 0,209 0,259

ED2 % 66,5 70,7 68,5 67,9 69,8 68 1,9 0,137 0,495

ED5 % 53,8 59,8 56,5 55,5 58,1 56,4 2,7 0,126 0,539

ED8 % 46,5 53,5 49,8 48,6 51,4 49,8 3,1 0,122 0,605

Verdaulichkeit in vivo/Digestibility in vivo

Organische Masse/
Organic matter

% 71,4 69,6 70,2 70,8 71,4 68,9 0,9 0,157 0,054

Rohprotein/ 
Crude protein

% 63,9a 58,1b 61,3ab 57,2b 60,3b 65,9a 1,4 0,018 0,004

Rohfaser/ 
Crude fibre

% 68,2 68 70,5 71 69 66,7 2,1 0,359 0,142

NDF % 66,6 64,6 66,4 67,4 66,2 64 2,6 0,626 0,369

ADF % 62 58,8 58,7 64,7 58,8 55,9 4,7 0,658 0,18

ME-Gehalt/ 
ME content

MJ/kg 
TM 9,97 9,78 9,77 9,90a 9,98a 9,63b 0,1 0,109 0,022

GF- Grünfutter/Fresh grass; GS- Grassilage/Grass silage; RSD- Residualstandardabweichung/Residual standard deviation; TM- Trockenmasse/
Dry matter; a- lösliche und rasch abbaubare Fraktion des Futtermittels/soluble and rapidly degradable fraction; b- potentiell abbaubare Fraktion des 
Futtermittels/ potentially degradable fraction; c- Abbaurate der Fraktion b/degradation rate of fraction b; lag- Verzögerungszeit des Abbaus im Pansen/
lag time of degradation in the rumen; PD- potentiell Abbaubarkeit/potential degradability; ED2, ED5, ED8 - effektive Abbaubarkeit bei Passageraten 
von 2, 5 und 8 % h-1/effective degradability at passage rates of 2, 5 und 8 % h-1; NDF- Neutral-Detergenzienfaser/Neutral detergent fibre; ADF- Säure-
Detergenzienfaser/Acid detergent fibre; ME- Umsetzbare Energie/Metabolisable energy; Unterschiedliche Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante 
Unterschiede zwischen den Konservierungsmethoden und Aufwüchsen (p<0,05)/Different superscripts indicate significant differences between 
conservation methods and cuts (p<0.05).
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Tabelle 5. Futteraufnahme, Milchleistung, Milchinhaltsstoffe sowie Energie-  
und Proteinbilanzierung in Abhängigkeit von Konservierungsform und Aufwuchs
Table 5. Feed intake, milk production and milk composition as well as energy  
and protein balance depending on conservation method (K) and cut (A)

Konservierungsform
Conservation method

Aufwuchs
Cut

p-Werte
p-values

Einheit
Unit

GF GS Heu
Hay

1 2 3 RSD K A K x A

Futteraufnahme/Feed intake

LM kg 645,5b 646,3a 646,4a 645,9 646 646,4 0,8 0,001 0,105 0,277

GRF TM kg 17,5a 15,9b 18,1a 17,1b 18,4a 15,9b 1,6 <0,001 <0,001 <0,001

KRF TM kg 2,47a 2,22b 2,41a 2,36ab 2,54a 2,20b 0,27 0,004 <0,001 <0,001

GES TM kg 19,9a 18,1b 20,5a 19,5b 21,0a 18,1b 1,8 <0,001 <0,001 <0,001

GRF XP G 2647a 2379b 2490ab 2210b 2615a 2692a 246 0,003 <0,001 <0,001

GRF nXP G 2355a 2176b 2423a 2287b 2487a 2180b 231 0,001 <0,001 <0,001

GRF NEL MJ 107,2ab 99,7b 108,3a 106,8a 113,5a 94,9b 10,5 0,007 <0,001 <0,001

GES RNB g 36a 21b -1c -20c 9b 67a 6,6 <0,001 <0,001 <0,001

Milchleistung und Milchinhaltsstoffe/Milk production and milk composition

ECM kg 22,8a 20,7b 21,7b 21,5 22,2 21,5 1,6 <0,001 0,163 0,016

Fett/Fat % 4,19a 3,93b 4,00b 3,90b 4,12a 4,10a 0,26 0,004 0,011 0,211

Eiweiß/Protein % 3,15 3,09 3,15 3,07b 3,12ab 3,20a 0,13 0,193 0,023 <0,001

Laktose/Lactose % 4,58 4,53 4,53 4,57 4,52 4,55 0,11 0,185 0,277 0,552

Harnstoff/Urea mg/ 
100 ml 18,9a 12,8b 14,1b 8,2c 11,1b 26,4a 2,8 <0,001 <0,001 <0,001

Energie- und Proteinbilanz/Energy and protein balance 1

NEL MJ 12,2 11,5 17,3 15,7a 21,0a 4,2b 11 0,109 <0,001 <0,001

nXP g 457 441 558 457b 613a 385b 197 0,063 0,001 <0,001

GF- Grünfutter/Fresh grass; GS- Grassilage/Grass silage; RSD- Residualstandardabweichung/Residual standard deviation; LM- Lebendmasse/
Body weight; GRF- Grundfutter /Forage; KRF- Kraftfutter/Concentrates; GES- Gesamtfutter/Whole ration; TM- Trockenmasse/Dry matter; 
XP- Rohprotein/Crude protein; nXP- nutzbares Rohprotein/utilisable crude protein; NEL- Nettoenergie Laktation/Net energy for lactation; RNB- 
Ruminale Stickstoffbilanz/Ruminal nitrogen balance; ECM- Energie-korrigierte Milchleistung/Energy-corrected milk production; Unterschiedliche 
Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Konservierungsmethoden und Aufwüchsen (p<0,05)/Different superscripts 
indicate significant differences between conservation methods and cuts (p<0.05)
1 Differenz zwischen aufgenommener Nährstoffmenge und Nährstoffbedarf des Tieres/ 
Difference between nutrient intake and nutrient requirement of the animal.
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IZVLEČEK

V prispevku želimo prikazati gospodarnost reje plemenskih svinj 
pasme krškopoljski prašič. Za kmetije, ki sodelujejo v kontroli 
prireje, smo gospodarnost reje prikazali kot število krmnih dni 
(KD) na gnezdo in na živorojenega pujska. V izračun smo zajeli 
reprodukcijske cikluse izločenih starih svinj. V življenjski dobi 
so obravnavane svinje prasile v povprečju največ 4,36-krat (iz-
ločene v 2014) in najmanjkrat 3,28-krat (izločene v letu 2017). 
Povprečna lastna cena pujskov je pri izločenih svinjah znašala 
med 25,3 KD na živorojenega pujska v letu 2014 in 37,1 KD 
v letu 2016. Svinje pa so v povprečju prasile le 1,11-krat v letu 
2016 oz. 1,37-krat v letu 2014. Skupno število prasitev se je med 
leti 2012 in 2017 skoraj potrojilo. Velikost gnezda ob prasitvi je 
bila v letu 2017 solidna (9,11 živorojenih pujskov). Velike pa so 
bile izgube ob prasitvi (6,47 %) in v laktaciji (22,16 %). Pov-
prečne izgube v laktaciji v vseh letih presegajo 15 %. Pojavljajo 
pa se velike razlike med rejami: imamo urejene reje, ki zgledno 
skrbijo za prašiče, in reje, ki jih oskrbujejo preskromno. Težave 
pripisujemo vključevanju novih rejcev, haremskemu pripustu, 
nenadzorovanim prasitvam in pogojem pri vzreji mladic.

Ključne besede: gospodarnost prireje, svinje,  
pasma krškopoljski prašič

ABSTRACT

The aim of the paper is to present economic efficiency in sows 
of Krškopolje pig breed. For family farms included in recording, 
we present sow efficiency as number of female days per litter and 
per liveborn piglet. Only reproductive cycles of culled sows were 
considered. In lifespan, sows farrowed at most 4.36-times (sows 
culled in the year 2014) and at least 3.28-times (sows culled in 
the year 2012). Average female days per liveborn piglets ranged 
from 25.3 in 2014 to 37.1 in 2016. In population, number of far-
rowings increased from 220 in year 2012 to 600 in year 2017. 
Litter size in year 2017 was good (9.11 liveborn piglets per lit-
ter). However, losses during farrowing (6.47 %) and lactation 
(22.16 %) were high. Average proportion of losses during lacta-
tion is over 15 % in all included years. Difference in economic 
efficiency among farmers is large: there are farmers with very 
good results and farmers who should make management im-
provements. Issues in sow rearing can be attributed to ignorance 
of new farmers starting raising pigs, sows housing, harem mat-
ing, unassisted farrowing and gilts management.

Key words: economic efficiency, sows, Krškopolje pig breed
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1 UVOD

V preteklosti se je o krškopoljskih prašičih širil glas, da jih 
odlikuje dobra plodnost. Počasi smo s spremljanjem plodnosti 
zbrali kar nekaj podatkov, tako lahko presojamo, koliko od do-
brega glasu o pasmi je ostalo. Standardi za presojo plodnosti pri 
sodobnih genotipih so se precej spremenili. Rejci naj bi odstavili 
več kot 24 pujskov na svinjo letno, za pujska pa naj bi porabili 
manj kot 16 krmnih dni (KD), kar predstavlja lastno ceno. Pri 
sodobnih pasmah imamo krmni dan ovrednoten na 3 EUR. Pri 
avtohtoni pasmi moramo upoštevati, da reje redijo prašiče veči-
noma po ekoloških standardih, prašiči naj bi nekoliko počasneje 
rasli, zato lahko pričakujemo nekoliko kasnejšo spolno zrelost, 
morda daljšo dobo med prasitvama in manjšo velikost gnezda. 

Standardi za avtohtone populacije so lahko torej drugačni in 
se lahko tudi med populacijami bolj razlikujejo kot pri sodobnih 
genotipih. Veliko bolj so avtohtone pasme odvisne od naravnih 
danosti v okolju, kjer se je pasma razvila, namena reje in načina 
oskrbe. Tudi cene krmnega dne ne moremo povzeti po sodobnih 
genotipih. Po eni strani je krškopoljski prašič skromen in lahko 
zaužije tudi za prašiče sodobnih genotipov manj običajno krmo, 
po drugi strani pa ekološko pridelovanje krme poveča stroške 
pridelave ali stroške nakupa. Stroški za krmni dan pri sodobnih 
pasmah so lahko bolj ali manj konstantni glede na sezono, pri 
krškopoljskem prašiču pa je obrok preko leta lahko veliko bolj 
variabilen. Zaradi tega je lahko tudi kakovost mesa preko leta 
bolj variabilna. 

Pri rednih obdelavah v opazovanem obdobju zajamemo mla-
dice, ki so starejše od 200 dni, in seštejemo njihove krmne dneve 
do prve prasitve ali izločitve, pri starih svinjah pa upoštevamo vse 
predhodne prasitve in čakamo na ponovno prasitev ali izločitev 
svinje, krmne dneve starih svinj pa dobimo s seštevkom dob 
med prasitvami za vsa gnezda starih svinj in dob od prasitve do 
izločitve za izločene stare svinje. Prav tako preštejemo prasitve 
in izračunamo velikost gnezda pri zaključenih reprodukcijskih 
ciklusih. Zaradi velikih razlik med rejami še nismo izvrednotili 
stroškov na krmni dan, kar pa bi pripomoglo k temu, da bi lahko 
proučili ekonomiko reje. Podatki pri krškopoljskem prašiču se 
zbirajo z veliko zamudo. Precej svinj ima tudi nepričakovano 
dolge reprodukcijske cikluse. Tako lahko med zaporednima prasi-
tvama preteče le 150 dni ali pa več kot eno leto. Ker so podaljšani 
reprodukcijski ciklusi še nezaključeni ob predvidenem terminu 
obdelave, ta metoda precenjuje gospodarnost prireje pujskov, a 
lahko z njo dokaj zgodaj dobimo oceno gospodarnosti, če nima-
mo omenjenih težav. Kadar pa čakamo na zaključke podaljšanih 
reprodukcijskih ciklusov, pa bi bila analiza gospodarnosti prireje 
z analizo reprodukcijskega ciklusa možna le z velikim zamikom. 
Velik zamik od dogodka do obdelave podatkov pa zmanjša po-
men pridobljenih informacij.

Ostajajo tudi alternativne možnosti za presojo gospodarno-
sti. Prešteli bi lahko vse krmne dneve, vsa gnezda in vse pujske 
v določenem časovnem obdobju in izračunali število krmnih 
dni na gnezdo ali pujska. Zaradi nerednega dotoka podatkov pri 
nekaterih rejcih, ki z veliko zamudo sporočajo prihode ali odbire 
mladic, pripuste, odstavitve, prodaje in izločitve, lahko dobimo 

tudi pri tem pristopu precenjene rezultate. Zato smo se odločili, 
da bomo presodili gospodarnost pri izločenih svinjah na osnovi 
dolgoživosti in življenjske prireje.

Zbiranje podatkov je v prvi vrsti pomembno za vodenje po-
pulacije, preprečevanja napak v posamezni čredi, spremljanju 
prireje posamezne živali, v posamezni čredi in populaciji. Dodatne 
analize podatkov so pravzaprav pomemben, a stranski rezultat. Za 
presojo gospodarnosti moramo za našo populacijo postaviti tudi 
standarde, saj je tudi za rejo avtohtone pasme pomembna prireja 
in njen uspešni plasma na trgu. Brez tržne niše in surovin zanjo 
zanimanje za rejo lokalnih pasem lahko hitro upade.

2 ALTERNATIVNA METODA OCENE 
GOSPODARNOSTI PRIREJE PUJSKOV

Gospodarnost prireje pujskov lahko ocenimo tudi pri izloče-
nih svinjah. Izločene svinje imajo zaključene vse reprodukcijske 
cikluse in zabeležene vse pujske. Za svinje štejemo, da stroške za 
rejo svinje vključimo v izračun lastne cene pujskov od starosti 200 
dni do izločitve (Sizl
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V majhnih populacijah se bodo ocene krmnih dni na gnezdo 
ali na živorojenega pujska med izbranimi metodami razlikovale 
zaradi vzorca v obdelavo zajetih svinj, vendar smo že vajeni, da 
vrednosti v manjših rejah ali populacijah bolj nihajo. Ocenjena 
gospodarnost po predstavljeni metodi bo vključila vse stroške oz. 
krmne dneve pri izločenih svinjah, ki smo jih pri prej imenovanih 
metodah ob sprotnem delu zgrešili. Pri rejah krškopoljskega pra-
šiča nimamo dovolj zanesljivih podatkov o izločenih mladicah, 
zato jih v obdelavo nismo vključili. Ker se izločene mladice lahko 
uporabijo kot pitanci z večjo maso, njihova vrednost ni toliko 
razvrednotena kot pri sodobnih pasmah.
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V nadaljevanju želimo podrobneje predstaviti velikost gnez-
da za obdobje med 2012 do 2017, kjer smo zajeli prasitve vseh 
kontroliranih rej v posameznem prikazanem letu. Na slikah smo 
predstavili podatke za zadnji dve leti skupaj, ker je podatkov za 
eno leto malo.

3 REZULTATI GOSPODARNOSTI  
PRIREJE PUJSKOV

Plodnost plemenskih svinj tako presojamo po številu pujskov 
na svinjo letno ali številu krmnih dni na pujska (tab. 1). Tokrat smo 
izračunali krmne dneve za stare svinje, izločene v zadnjih šestih 
zaključenih letih. V kontrolirani populaciji so izločili največ svinj 
(92) v letu 2016 in 85 svinj v letu 2017. V preteklih letih je bilo šte-
vilo svinj manjše in še narašča, zato je rezultat pričakovan. Število 
je glede na velikost populacije in povečevanje staleža pričakovano.

V povprečju (tab. 1) so bile v letu 2016 izločene svinje, ki 
so vsaj enkrat prasile, stare 1222 dni ali 3,35 let. V letu 2017 so 
bile le 25 dni mlajše, pred 2016 pa so bile v povprečju največ 2,5 
meseca starejše. Najmlajše so bile lahko izločene kar kmalu po 
prvi prasitvi, stare med 400 dni in 500 dni, ko so pujske odredile, 

najstarejša v letu 2017 izločena svinja pa je bila stara kar 4607 
dni ali 12.6 let. V življenjski dobi so obravnavane svinje prasile 
v povprečju največ 4,36-krat (izločene v 2014) in najmanjkrat 
3,28-krat (izločene v letu 2017). Pri svinjah krškopoljske pasme 
bi lahko rekli, da je doba izkoriščanja svinje primerna, medtem ko 
z življenjsko prirejo ne smemo biti zadovoljni. Pri pasmi bi lahko 
z nekaj več skrbi dosegli vsaj 50 živorojenih pujskov na svinjo.

Najstarejša izločena svinja je bila ob izločitvi stara 12 let 
in je prasila 11-krat. To pomeni, da je tako imela manj kot eno 
(0,91) prasitev na leto. Ko pa smo podatke o svinji podrobno 
pogledali, smo ugotovili, da je bila svinja zadnjič pripuščena 
konec leta 2013, od takrat je bila še v čredi v letu 2016, izločitev 
pa je zabeležena v februarju 2017. Vsako leto so izločili svinje, ki 
so imele manj kot eno prasitev letno, kar pomeni, da so imele te 
svinje ogromno neproduktivnih dni. To pomeni, da ima rejec z 
njimi zgolj stroške, zaradi starosti svinje tudi ne pridobivajo na 
kakovosti trupa ali kakovosti mesa. Priporočamo, da rejci svinje 
z manjšo prirejo izločajo po kriterijih prirejenih za svinje krško-
poljske pasme, saj je le gospodarna prireja osnova za ohranitev 
pasme. Podobnih svinj z nenavadno dolgo dobo med prasitvama 
ali pozno izločitvijo po zadnji odstavitvi je precej.

Tabela 1. Gospodarnost reje na kmetijah krškopoljskega prašiča za svinje izločene v letih od 2012 do 2017
Table 1. Economic efficiency on farms with Krškopolje pig breed for sows culled from 2012 to 2017

Leto / Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Število izločenih svinj /  
No. of culled sows 43 58 56 68 92 85

Doba izkoriščanja svinj (dni) / Production period (days)
 Povprečje / Average 1091 1098 1068 1039 1022 997
 Minimum / Minimum 213 251 202 316 270 208
 Maksimum / Maximum 2820 2957 2360 3640 2729 4407
Skupno število v dobi izkoriščanja svinje / Total number in production period
 Živorojenih pujskov /  
 Liveborn piglets 31,3 36,7 42,1 36,2 27,6 29,8

 Gnezd / Litters 3,28 3,91 4,36 3,90 3,30 3,38
Število krmnih dni na živorojenega pujska / Number of female days per liveborn piglet
 Povprečje / Average 34,9 29,9 25,3 28,7 37,1 33,5
 Minimum / Minimum 17,1 14,7 14,5 14,3 15,1 14,8
 Maksimum / Maximum 103,5 210,4 491,5 190,3 404,3 293,5
Število krmnih dni na gnezdo / Number of female days per litter
 Povprečje / Average 333 281 245 266 309 295
 Minimum / Minimum 188 176 179 183 157 172
 Maksimum / Maximum 844 736 983 838 1213 1063
Število gnezd na svinjo letno / Number of litter per sow per year
 Povprečje / Average 1,16 1,27 1,37 1,23 1,11 1,21
 Minimum / Minimum 0,43 0,50 0,37 0,44 0,30 0,34
 Maksimum / Maximum 1,94 2,08 2,04 1,99 2,32 2,12
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Vrnimo se nazaj na gospodarnost prireje (tab. 1). Povpreč-
na lastna cena pujskov pri pasmi krškopoljski prašič na vseh 
kmetijah v kontroli je pri izločenih svinjah znašala med 25,3 
dni na živorojenega pujska v letu 2014 in 37,1 dni v letu 2016. 
Lahko bi posplošili, da smo v rejah s krškopoljskim prašičem 
porabili na pujska več kot 30 dni, pri dobrih posamičnih svinjah 
so rezultati praktično enaki kot pri sodobnih genotipih. Zaskr-
bljujoči so zlasti rezultati v rejah z nadpovprečnimi stroški pri 
prireji pujskov (nad 400 krmnih dni na živorojenega pujska) in 
tudi posameznih neproduktivnih svinj, kjer lastna cena za enega 
živorojenega pujska lahko znaša celo toliko stroškov (491,5 dni v 
letu 2014 in 404,3 dni v letu 2016), da bi z njimi tudi prirejo dveh 
gnezd označili kot negospodarno. Tudi za ljubiteljske reje si težko 
predstavljamo, da svinja, ki prasi le enkrat na tri leta (nad 1000 
dni), nudi rejcu obilo zadovoljstva. Takšne rezultate iz izkušenj 
povezujemo predvsem z neznanjem in nezadostno oskrbo svinje. 
O sposobnostih svinj pasme krškopoljski prašič potrjuje prireja 
v dobrih, urejenih rejah, medtem ko rezultate pri rejah z manj 
produktivnimi svinjami lahko označimo že kot zastrašujoče, še 
zlasti ker z leti ne vidimo sprememb na bolje.

Rejcem krškopoljskih prašičev pomena krmnih dni na gnezdo 
ali na živorojenega pujska še nismo dovolj dobro predstavili, zato 
bi radi gospodarnost prireje pujskov opisali še s številom živoro-
jenih pujskov na svinjo letno. Ker ima svinja na leto na voljo 365 
krmnih dni (zanemarimo prestopna leta), na leto prasi le malo več 
kot 1-krat, kadar je število krmnih dni na gnezdo več kot 300 dni. 
Prav tako dobro vemo, da bi lahko svinje tudi ob daljši laktaciji 
(npr. 8 tednov) prasile vsaj 2-krat letno. Obravnavane svinje (tab. 
1) pa so v svoji življenjski dobi prasile v povprečju le 1,11-krat v 
letu 2016 oz. 1,37 v letu 2014. Vzrejna središča so bila v letu 2017 
uspešnejša za dobrih 10 %, v letošnjem letu izbrane zgledne reje 
pa imajo skoraj za tretjino boljše rezultate. S plemenskimi svi-
njami v kontroliranih rejah bi lahko razpolovili stroške za prirejo 
pujskov z le malo večjo zavzetostjo rejcev.

Ne glede na to, če so podatki o svinjah pravilni ali napačni, pa 
neproduktivne svinje motijo marsikatero obdelavo, ki jo za rejca 
delamo. Najprej omenimo samo iskanje merjasca za rejo, v kateri 
so stare neproduktivne svinje. V čredi imajo lahko poleg nepro-
duktivne svinje še hčere, vnukinje, lahko pa celo pravnukinje. 
Za vsako generacijo potomk je najboljši izbran merjasec najbrž 
drugi, ko pa imamo več generacij potomk, pa je enega merjasca 
težko najti. Veliko lažje bi bilo delo opravljeno, če bi starih nepro-
duktivnih svinj pri iskanju primernega merjasca ne upoštevali. 

Ob odstavitvi, pred pripustom ali ob pregonitvi je najprimer-
nejši čas, da se rejec odloči, ali je že čas, da svinjo izloči. To je še 
en razlog več, da tudi ljubiteljske reje nimajo haremskega pripusta 
in stalno prisotnega merjasca pri svinjah. Pri stalno prisotnem 
merjascu v skupini nikoli ne vemo natančno, ali je svinja obre-
jena in kdaj. Brez pregleda na brejost ob pravem terminu, ki ga 
pa praktično ni mogoče določiti brez znanega pripusta, je težko 
prepoznati svinje, ki se niso obrejile. To hkrati vodi v neprimerno 
oskrbo svinj. Tudi pri avtohtonih pasmah moramo prilagajati 
nivo krmljenja stadiju brejosti. V prvih dveh tretjinah brejosti 
moramo popraviti kondicijo pri shujšanih svinjah in jo potem 
zadržati, v zadnji tretjini pa svinjo krmimo obilneje, da se lahko 
zarodki razvijejo in dosežejo primerno rojstno maso. Svinja pa 
mora v tem času naložiti nekaj rezerve za prihajajočo laktacijo 
in dobro razviti vime. Svinj brez poznavanja datuma pripusta 
ne moremo ustrezno oskrbeti. Tudi v prasitveni kotec jih lahko 
preselimo samo po zunanjem izgledu, razvoju vimena in pojavu 
mleka. Pravočasna, a ne prezgodnja osamitev svinje je zakonsko 
regulirana zaradi dobrobiti svinje in pujskov. Svinja naj bi bila pre-
meščena v prasitveni kotec 7 dni pred prasitvijo, da se privadi na 
novo okolje, se v njem zato počuti varno in zgradi gnezdo. Prasitev 
izven prasitvenega kotca praviloma pomeni večje izgube, pujski 
nimajo ogrevanega gnezda itd. Postopek ob pripustu tako zelo 
vpliva na gospodarnost prireje pujskov, zato je tako pomembna 
prisotnost rejca.

Tabela 2. Plodnost svinj na kmetijah krškopoljskega prašiča
Table 2. Fertility on farms with Krškopolje pig breed

Leto / Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Število prasitev / Number of litters 220 338 402 461 547 600
Število pujskov na gnezdo / Piglets per litter
 Rojeni / Born 10,43 9,94 9,84 9,75 9,85 9,74
 Živorojeni / Liveborn 9,78 8,97 9,00 8,86 9,01 9,11
 Mrtvorojeni / Stillborn 0,65 0,97 0,84 0,89 0,84 0,63
 Odstavljeni / Weaned 7,65 7,17 7,40 7,43 7,38 7,09
Delež pujskov (%) / Proportion of piglets (%)
 Mrtvorojenih / Stillborn 6,19 9,76 8,49 9,16 8,54 6,47
 Izgubljenih / Lost 21,79 20,15 17,85 16,18 18,08 22,16
 Označenih / Marked 66,83 59,39 69,31 68,15 75,62 77,48
Laktacija (dni) / Lactation length (days) 49,8 49,3 47,2 49,4 51,4 47,1
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kar lahko pomeni, da svinja ni vzredila pujskov. Pri avtohtoni 
pasmi priporočamo, da se pujske odstavi najkasneje v sedmem 
tednu. Po zakonodaji morajo pujski sesati vsaj 28 dni, zgornja 
starost ob odstavitvi pujskov pa zakonsko ni določena. Ker pa 
mleko pujskom ne predstavlja več pomembnega vira hrane, dolga 
laktacija pa pomeni za svinjo dodatno obremenitev. Predolge 
laktacije niti ne predstavljajo koristi za pujske niti niso v skladu 
z dobrobitjo svinje.

Število odstavljenih pujskov na gnezdo pa je v populaciji 
krškopoljskega prašiča izredno nizko (tab. 2). V povprečju smo 
v opazovanih obdobjih odstavili samo med 7,0 in 7,6 pujskov 
na gnezdo. Med rejci so velike razlike (slika 1). Tako je rejec 36 
odstavil skoraj 2-krat toliko kot rejec 1. Pričakovali bi, da lahko 
pri krškopoljskem prašiču brez velike sreče in posebnega truda 
v povprečju odstavimo vsaj med 8 in 9 odstavljenih pujskov na 
gnezdo. V majhnih čredah lahko preživetje precej niha: v gnezdu 
ni prav nič nenavadnega, če dobra mati odstavi vse pujske, prav 
tako pa se tudi zgodi, da vsi poginejo. Glede na število rojenih 
pujskov pa sodimo, da bi lahko bilo število odstavljenih pujskov 
na gnezdo večje, če bi reje imele urejen prasitveni kotec in bi 
rejci bili ob kritičnih fazah prireje (pripust, prasitev, prve dni po 
prasitvi) bolj prisotni.

Izgube v povprečju pri vseh rejcih za vsa leta presegajo 15 % 
(tab. 2). Ta rezultat pa je precej slab. V kontroli prireje sodelujejo 
rejci (slika 1), ki imajo povsem pričakovane izgube po 1,0 do 
1,5 pujskov na gnezdo, pa tudi take, ki so od rojenih izgubili po 
gnezdu v povprečju več kot 4,4 pujska (rejca 18 in 25) ali pa skoraj 
0 (rejca 14 in 30). V prvem primeru je rezultat zelo slab in lahko 
kaže na bolezen, nezadostno prehrano svinj ali neurejeno uhlevi-
tev. V vsakem primeru je to problem, ki ga je nujno v precej krat-
kem času odpraviti. Če je rejcu zmanjkalo krme, jo je dolžan takoj 

3.1 Velikost gnezda 

Število prasitev pri pasmi krškopoljski prašič v opazovanem 
obdobju narašča (tab. 2). V primerjavi z letom 2012 se je število 
prasitev skoraj potrojilo. Ob pregledu starostne strukture smo 
ugotovili, da je v celotni populaciji blizu zaželene, kar je posledica 
predvsem povečevanja staleža. Po čredah se starostna struktura s 
časom precej spreminja. V majhnih čredah je obnova svinj vezana 
na zamenjavo merjasca, da bi se izognili parjenju v sorodstvu. 
Ker je število svinj v čredi majhno, je lahko enkratna zamenjava 
sprejemljiva. V večjih čredah pa bi priporočili po dva merjasca, 
ki bi ustrezala različnim generacijam svinj. V takih rejah haremski 
pripust nikakor ni primeren.

Velikost gnezda ob prasitvi (tab. 2) je za avtohtono pasmo so-
lidna, čeprav se je v zadnjih letih zmanjševala. Nekaj tega zmanj-
šanja lahko pripišemo večjemu deležu mlajših (prva in druga 
prasitev) in starejših (po osmi prasitvi) svinj, največji delež pa 
vstopanju vedno večjega števila neizkušenih rejcev, kar se kaže v 
nenačrtni vzreji in odbiri, v izločevanju svinj z neupoštevanjem 
prireje. Delež mrtvorojenih pujskov bi lahko bil pričakovan, 
vendar pa je še vedno možno, da posamezni rejci ne sporočajo 
števila mrtvorojenih pujskov ustrezno. Možno je, da jih sploh 
niso sporočili (kot npr. rejec 3 na sliki 1) ali pa so k njim prišteli 
tudi kmalu po porodu poginjene pujske (kot npr. rejec 9 na sliki 
1). Izboljšanje kakovosti podatkov je možno samo z osveščanjem 
rejcem, da lahko le skupaj dobro skrbimo za pasmo in to le na 
osnovi verodostojnih informacij.

Pujski pasme krškopoljski prašič so v povprečju ob odstavitvi 
stari 7 tednov (tab. 2), vendar so med rejci in svinjami znotraj 
reje velike razlike v dolžini laktacije. Urejene večje reje pujske 
odstavljajo že v petem tednu po prasitvi, nekateri rejci pa pujske 
odstavijo šele ob prodaji. Nekateri rejci odstavitve niso sporočili, 

Slika 1. Velikost gnezda v rejah z več kot 10 prasitvami v letih 2016 in 2017
Figure 1. Litter size in farms with more than 10 litters in year 2016 and 2017
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dukcijo (slika 2). V povprečju so mladice ob prvi prasitvi stare 
kar 460 dni. Načeloma naj bi mladice ob primerni vzreji prasile 
do starosti enega leta. Tudi pri krškopoljskem prašiču imamo 
reje, kjer mladice prasijo mlajše od enega leta in imajo okrog 9 
živorojenih pujskov na gnezdo. Rast krškopoljskega prašiča je 
nekoliko počasnejša, zato sprejemamo, da mladice avtohtone 
pasme prasijo mesec ali dva kasneje kot sodobne pasme, torej v 
13. mesecu starosti oz. pred starostjo 400 dni. Vendar do te staro-
sti prasijo mladice na manj kot polovici kmetij. Na žalost imamo 
reje, na katerih mladice prasijo stare več kot 1,5 let ali 550 dni. To 
dokazuje, da vzreja ni bila ustrezna in je bil prizadet razvoj mladic. 

priskrbeti. Če nima urejenega prasitvenega kotca, ga je potrebno 
takoj urediti. Sanacija zdravja lahko nekaj časa vzame, a bodo te-
žave prej minile, če se sanacije rejec skupaj s svojim veterinarjem 
loti čim prej. V drugem primeru pa je malo verjetno, da sta imela 
rejca srečo, saj je število odstavljenih pujskov na gnezdo majhno.

3.2 Starost mladic ob prasitvi in velikost gnezda 

Gospodarnost je pogojena tudi s številom gnezd na svinjo 
letno. V rejah (tab. 1) krškopoljskih prašičev smo izračunali, da 
v povprečju svinje prasijo 1,2-krat letno, pri nagrajenih rejah pa 
tudi 1,6-krat. Vzrok je tudi pozno vključevanje mladic v repro-

Slika 2. Starost mladic ob prasitvi in število živorojenih pujskov na gnezdo v letih 2016 in 2017
Figure 2. Gilts age at farrowing and number of liveborn piglets per litter in year 2016 and 2017

Slika 3. Starost svinj ob prvi zabeleženi prasitvi in število živorojenih pujskov na gnezdo v letih 2016 in 2017
Figure 3. Sows age at first recorded farrowing and number of liveborn piglets per litter in year 2016 and 2017
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skov postopoma povečevalo do starosti enega leta in potem nekaj 
časa obdržalo doseženi nivo. Pri mladicah krškopoljske pasme pa 
imamo večja gnezda prav pri mladicah, ki so ob prasitvi mlajše od 
enega leta, potem pa se povprečna velikost gnezda manjša nekje 
do starosti 480 dni. Tudi ta slika nas je prepričala, da imajo rejci, 
ki primerno vzrejajo mladice in jih lahko zgodaj pripustijo, tudi 
številčnejša gnezda. Na sliki 2 lahko opazimo, da je povprečje za 
starost svinj ob prvi zabeleženi prasitvi veliko v nekaterih rejah. 
Velikost gnezda pri starejših mladicah precej niha, kar bi lahko so-
vpadalo s potekom nezabeleženih reprodukcijskih ciklusih, saj se 
večja gnezda pojavljajo nekako na vsakih 150 dni. Pri tem številu 
gnezd pri posameznih starostih je rezultat lahko tudi naključen, 
kljub temu pa rejcem priporočamo, da za pleme odberejo dobre 
živali in jih pravočasno pripustijo, dogodke pa redno zapišejo.

V rejskem programu je zapisano, da svinje vpišemo v rodovni-
ško knjigo ob prvi prasitvi. Zato je dobro, da prodajalci pitancev 
ali plemenskega podmladka seznanijo kupce z določili rejskega 
programa. Povečevanje staleža svinj krškopoljske pasme je smi-
selno, a zbiranje napačnih, zavajajočih podatkov je škodljivo za 
rejca v prvi vrsti in tudi za vse ostale rejce.

3.2 Doba med prasitvama in velikost gnezda

Povprečje živorojenih pujskov na gnezdo pri starih svinjah 
je 9,5, pri zglednih rejah pa 9,8, kar za avtohtone pasme ni slab 
rezultat. Pri starih svinjah (slika 4) ugotavljamo, da imamo veliko 
rej, v katerih svinje ponovno prasijo prej kot v pol leta in veliko 
teh rej ima v povprečju več kot 10 živorojenih pujskov na gnezdo, 
celo 12 in več. Z ustrezno oskrbo lahko dobimo zgledno velikost 
gnezda. Problem ostajajo izgube med prasitvijo, saj delež mrtvo-
rojenih pujskov znaša okrog 10 %, delež izgub v času laktacije 
pa v povprečju okrog 17 %, vendar sodimo, da je morda delež 
celo višji, saj je kar pri nekaj rejcih število rojenih pujskov enako 

Morda je rejec dobro rastne svinjke celo zaklal ali prodal, ostale 
pa so mu slabše rastoče, ki pa jih je kasneje pripustil. Da bi lažje 
načrtovali, moramo mladice pripustiti do starosti 280 dni in mo-
rajo biti takrat tudi primerne za pripust. Kar nekaj rej dokazuje, 
da bi lahko s pravočasnim pripustom in dobro vzrejo dobili med 
9 in 10 živorojenimi pujski tudi pri mladicah.

Na sliki 3 smo želeli prikazati povezavo med starostjo mladic 
ob prvi prasitvi in velikostjo gnezda. Težko verjamemo, da bi 
svinje prvič prasile šele, ko so stare več kot 800 dni ali več kot 
2,2 leti, ko bi lahko bil v teku že četrti reprodukcijski ciklus. Teh 
svinj je nekaj manj kot 3 % in imajo malo živorojenih pujskov. 
Tudi za svinje, ki so starejše od 500 dni, sodimo, da bi pa od njih 
lahko pričakovali že drugo gnezdo. Poleg tega, da se morda rejci 
ne odločijo takoj za pripust mladice, ker jim morda predstavlja 
družno in ne rejno žival, pa bi pozno prasitev pripisali lahko tudi 
pomanjkljivi vzreji mladic in nekritični odbiri. Svinjke krškopolj-
skega prašiča morajo od rojstva do 100 kg rasti vsaj 500 g/dan, da 
so ob tem stare 200 dni, pripust pa bi lahko izvedli pri starosti 7 
ali vsaj 8 mesecev. Kadar pa je rast bistveno počasnejša, je lahko 
prizadet razvoj tako, da zakasni ali celo izostane bukanje, da je 
število ovuliranih jajčec, in zaradi tega tudi gnezdo, majhno. 

V takih primerih rejci kršijo zakonodajo in pravice živali do 
primerne oskrbe. Pri sodobnih pasmah in hibridih velja pravilo, 
da mladice stehtamo in odberemo za pleme boljše živali. Pri 
avtohtoni pasmi pa se nam prav lahko zgodi, da za koline rejci 
izberejo težje živali, tistim mlajšim pa dajo še priložnost, da 
zrastejo. Pri krškopoljski pasmi je pri več izdelkih zaželena večja 
klavna masa, a je do nje bolje priti s klavnimi prvesnicami kot 
dobro rastnimi mladicami. Solidno rastne mladice pravočasno 
pripustimo, po odstavitvi pujskov pa jih v kratkem času dopitamo. 
Tako rejec daljše pitanje izkoristi in dobi še eno gnezdo pujskov.

Velikost gnezda se s starostjo ob prvi prasitvi ne spreminja 
značilno (slika 3). Pričakovali bi, da se bo število živorojenih puj-

 

Slika 4. Doba med prasitvama in število živorojenih pujskov na gnezdo v letih 2016 in 2017
Figure 4. Farrowing interval and liveborn number per litter in year 2016 and 2017
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pa pujske še vedno označijo po odstavitvi ali po mešanju skupin. 
Prepozno označenih prašičev ne smemo sprejeti kot čistopasem-
ske živali. Prav tako se je z leti povečal delež označenih pujskov, 
vendar po rezultatih sodeč nekateri rejci ne označijo ali pa ob od-
stavitvi ne preštejejo vseh pujskov. Vsi odstavljeni čistopasemski 
pujski morajo biti označeni.

Še vedno pa so težave s sporočanjem pripustov, odstavitev in 
izločitev. Ti podatki so lahko sporočeni najmanj enkrat na mesec, 
in sicer v prvem tednu naslednjega meseca, rejci pa jih lahko 
sporočijo tudi prej. Pravočasen zapis o pripustu je edini dokaz 
očetovstva, ki ga v rodovniški službi opravljamo brez preveritve s 
priznanimi molekularno genetskimi metodami. Tako so potomci 
iz haremskega pripusta brez izvedenega preizkusa starševstva 
lahko samo pitanci. Tudi pri sporočanju teh dogodkov se stanje 
z leti izboljšuje. V naslednjih letih je potrebno rejce spodbujati, 
da bolj vestno zbirajo in redno pošiljajo podatke.

5 ZAKLJUČKI

Presoje plodnosti krškopoljskih svinj smo se zaradi nenava-
dno dolgih neproduktivnih faz lotili nekoliko drugače. Število 
krmnih dni na gnezdo in na živorojenega pujska smo izračunali 
pri izločenih svinjah. Rezultati kažejo, da na svinjo letno prire-
dimo v povprečju le med 10 in 12 živorojenih pujskov, kar je 
pravzaprav manj, kot število živorojenih pujskov na gnezdo v 
uspešnejših rejah. Probleme pripisujemo nenavadnim dolžinam 
neproduktivnih faz, ki so posledica neurejene vzreje in poznega 
pripuščanja mladic, dolgega poodstavitvenega premora, dolge 
dobe od zadnje odstavitve izločitve. Reje krškopoljskega prašiča 
pestijo tudi izgube pujskov ob prasitvi in v laktaciji. Težave ne-
koliko pripisujemo neizkušenosti rejcev, haremskemu pripustu, 
nenadzorovanim prasitvam, delno sistemu držanja svinj, kjer 
svinje prasijo v kotcih brez ogrevanega gnezda ali celo na prostem. 
Zlasti pri doječih svinjah pa opažamo, da jih nekateri rejci ne kr-
mijo dovolj. Razlike med rejami so velike: imamo urejene reje, ki 
zgledno skrbijo za prašiče, in reje, ki jih oskrbujejo preskromno, 
skromneje kot nekoč. Včasih so bili zlasti proti koncu zime in 
zgodaj spomladi lačni ljudje in prašiči. Prašiči so delili usodo z 

številu odstavljenih. Tako sklepamo, da nekateri rejci ne zapišejo 
dejanskega števila odstavljenih pujskov. Ker je v rejah malo svinj, 
lahko uporabne zaključke potegnemo le na osnovi rezultatov 
v vseh rejah skupaj. Uporabne pa so le tiste informacije, ki jih 
izračunamo iz pravih podatkov. 

Ker je izgub veliko, bi morali izboljšati preživitveno sposob-
nost pujskov. Rejci bi morali svinjo in vse pujske hkrati ločiti, le 
pri krajših laktacijah ima smisel prvič odstaviti le večje pujske, 
kasneje pa še preostale. Tako svinjo razbremenimo, manjšim 
pujskom pa podaljšamo dobo sesanja. Zapišemo dve odstavitvi 
z različnima datumoma in z vsakokratnim dejanskim številom 
odstavljenih pujskov na tisti dan. 

Doba med prasitvama je v desetih rejah krajša od 160 dni 
(slika 4). Pri rejah krškopoljskega prašiča ni presenetljivo, če 
pujske odstavijo v sedmem tednu starosti (npr. ekološke reje), 
saj je rast pujskov le nekoliko počasnejša od sodobnih pasem, 
svinje pa imajo verjetno nekaj manj mleka kot svinje maternalnih 
hibridov. Kar preveč pa je rej, v katerih med zaporednima prasi-
tvama preteče več kot 200 dni. Predolge dobe med prasitvama 
so tudi posledica slabšega dela rejca, pogosto je s tem povezana 
tudi slabša oskrba. Vsi rejci, tudi tisti, ki redijo svinje krškopoljske 
pasme, morajo vedeti, da se svinje s slabo prirejo ne počutijo 
dobro in pujski iz gnezd z velikimi izgubami tudi ne. Naj bo torej 
vodilo, da tudi svinje avtohtone pasme lahko prasijo dvakrat letno 
in odstavijo vsakokrat vsaj 8 pujskov. Če so rezultati reje pod tem 
nivojem, je za dobro počutje rejca pomembno, da se temu pragu 
čim prej približa.

4  OZNAČEVANJE IN ZAMIK PRI POSREDOVANJU 
PODATKOV

Večkrat smo se pri interpretaciji prireje, omenili možnost, 
da podatki ne držijo povsem, zato smo za presojo kakovosti 
podatkov in rejskega dela dodali tudi povprečno starost ob 
označitvi, delež označenih od živorojenih pujskov in zamik pri 
prejemanju podatkov. 

V zadnjih letih se je skrajšal povprečni zamik pri prejemu 
podatkov zlasti pri prasitvah in označitvah, pri posameznih rejcih 

Tabela 3. Merila kakovosti rejskega dela na kmetijah krškopoljskega prašiča
Table 3. Farmers work assessment on farms with Krškopolje pig breed

Leto / Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Starost pujskov ob označitvi (dni) /  
Age at marking (days)

27,6 32,2 28,2 23,7 23,6 14,9

Čas od dogodka do prejema* (dni) / Time from event until data receiving (days)
Pripusta / Mating 166 110 115 102
Prasitve / Farrowing 83 45 36 28
Odstavitve / Weaning 138 99 94 75
Izločitve /Culling 179 137 112 76

*do leta 2014 tega podatka nismo beležili; not recorded until 2014
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ljudmi. Sedaj imamo ljudje višji standard in moramo oskrbovati 
tudi prašiče v skladu z zakonodajo in novimi spoznanji. Kot 
vidimo po rezultatih, se nam za dobro oskrbo svinje zahvalijo 
s številnimi, dobro rastnimi pujski. Tradicionalni način reje ne 
more biti izgovor za neustrezno krmljenje in uhlevitev - področji, 
ki sta regulirani z zakonodajo.
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IZVLEČEK

Namen prispevka je prikazati nekatere možnosti uporabe 
računalniških naprav pri reji prašičev. Najprej bomo pred-
stavili tradicionalno spremljanje prireje, ki se začne pri zbi-
ranju podatkov in konča z njihovo obdelavo in uporabo pri 
vsakodnevnih opravilih in načrtovanju reje. Brez poznanih 
informacij iz črede odločitve temeljijo le na občutkih, a ljudje 
imamo pogosto napako, da svojega dela ne znano objektivno 
oceniti in svojim razvadam preveč zaupamo. Aplikacije v 
pomoč vsakodnevnim opravilom morajo omogočati eno-
stavne in pregledne rešitve, zato je dobro vpeljati znake za 
enostavno prepoznavanje rezultatov. Razvoj avtomatizacije 
omogoča bolj precizno krmljenje, optimizacijo vzdrževanja 
klime, v razvoju in preizkusih pa so tudi alarmni sistemi 
za ugotavljanje zdravstvenega stanja, preverjanje dobrobi-
ti in prepoznavanja nekaterih dogodkov (npr. pregonitev, 
prasitev). Nakup opreme pa ne zadostuje, da bi prednosti 
avtomatizacije tudi izkoristili. Pametna oprema zahteva tudi 
boljše rejce.

Ključne besede: prašiči, digitalizacija v prašičereji,  
sistem krmljenja

ABSTRACT

Aim of the paper is to show some possibilities of using com-
puter techniques in pig production. The paper starts with the 
traditional recording scheme, which begins with data collec-
tion and ends with their processing and use in everyday tasks 
and production planning. Without known information from 
the herd, decisions are based only on feelings, but people 
often make mistakes not to evaluate their work objectively. 
We are used to trust ourselves too much. Applications to 
help day-to-day tasks should be easily accessed and transpar-
ent solutions. Thus, it is good to introduce signals for easy 
problem identification. Automation is introduced by more 
precise feeding, climate regulation, while in development 
and alarm systems for observing changes in health status, 
checking pig welfare, and recognizing certain events (eg. 
return to oestrus, farrowing) are still under intensive devel-
opments. Purchasing the equipment is not enough to exploit 
the benefits of automation. Smart equipment also requires 
clever breeders.

Key words: pigs, smart farming, feeding system
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1 UVOD
Iskanje načinov, ki bi olajšali delo, ponudili informacije, omo-

gočili analize in sprejemanje tehtnih odločitev, spremlja človeštvo 
že zelo dolgo. Prvo revolucijo lahko pripišemo iznajdbi papirja, 
kjer smo z bolj ali manj urejenim zapisovanjem informacij za-
čeli polniti arhive. Podatki so bili na voljo, a smo jih še težko 
preračunavali in preurejali. Čeprav se je rabilo za izračune kar 
nekaj časa, so bila odkrita dejstva, ki so že, čeprav z zamikom, 
omogočala sprejemanje odločitev na osnovi izračunov in ne na 
osnovi občutkov.

Naslednji večji korak pri zbiranju, arhiviranju in obdelavi po-
datkov je bil izum in razvoj računalnikov in programske opreme. 
V sedanjem času smo postali zelo odvisni od računalnika že pri 
vsakodnevnih opravilih. Kako smo od njih odvisni, se zavedamo 
takrat, ko prenehajo delati. Tudi v kmetijstvu in pri reji živali jih 
vedno bolj vključujemo. 

2 TRADICIONALNI SISTEM  
UPORABE INFORMACIJ

Tradicionalni postopek zbiranja in uporabe podatkov bi lahko 
razdelili na pet korakov (slika 1). ki se začne z opazovanjem ter 
zbiranjem informacij, nadaljuje z arhiviranjem ter obdelavo po-
datkov in konča s sprejemanjem odločitev. Učinkovitost sistema 
je odvisna od časa, ki poteče od nastanka podatkov do sprejema-

nja odločitev na osnovi informacij, pridobljenih iz teh virov. Drug 
pomemben kriterij je uspešnost strokovne presoje pridobljenih 
informacij, kar je povezano z znanjem rejca in njegovega svetoval-
ca in orodji, ki vgrajujejo primerjavo s standardi in cilji, določajo 
kritične točke in kontrolne liste.

2.1 Opazovanje in zbiranje informacij

Zajemanje in zbiranje podatkov je za rejce prašičev pri nas in 
tudi v tujini (Gadd, 2011) nezaželeno opravilo. Ker pa postaja 
reja prašičev vse bolj kapitalsko intenzivna panoga, je spremljanje 
prireje nujno, vsako olajšanje (npr. elektronska identifikacija) pa 
dobrodošla. Brez zapisovanja podatkov ne moremo ovrednotiti 
produktivnosti reje ali plemenskih živali, pač pa jo lahko samo 
ugibamo (Gadd, 2011). Podatki so torej nujna osnova za spre-
jemanje poslovnih odločitev, niso pa dovolj, morajo biti tudi 
primerno obdelani. Tudi tuji avtorji (Gadd, 2011) navajajo, da so 
zbrani podatki tudi premalo izkoriščeni. Veljalo naj bi določilo, 
da zbiramo podatke, ki jih potrebujemo.

Informacije v prašičereji bi lahko razvrstili v informacije s 
kratkoročnim in dolgoročnim pomenom. Med kratkoročno po-
membne informacije uvrščamo podatke, ki jih zaznam in takoj 
uporabim. Ko preberemo temperaturo in vlago v hlevu, lahko 
primerno naravnamo gretje ali zračenje, kasneje pa te informacije 
ne potrebujemo, zato jih ni potrebno shranjevati in obdelati. Po 
drugi strani pa nas zanima prireja posameznih živali, zato si podat-

Slika 1. Tradicionalna shema uporabe podatkov
Figure 1. Traditional recording scheme
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ke zapišemo, jih vnesemo v računalnik in obdelamo. Izračunamo 
prirejo živali, skupine, celotne reje in naredimo še primerjavo 
med rejami. Svinjo na osnovi podatkov o plodnosti zadržimo ali 
izločimo, s prirejo skupine lahko presodimo vplive na rezultat 
in z odpravljanjem ugotovljenih pomanjkljivosti poskušamo 
zmanjšati njihove negativne učinke v tej ali drugih skupinah, 
primerjava s standardi ali drugimi rejami pa ovrednoti ukrepe 
v reji in razkrije dobre in slabe rešitve. Tako lahko primerjava 
med rejami razkrije priložnosti za izboljšanje rezultatov prireje 
in pozitivne tekmovalnosti med rejami. Brž ko začnemo brskati 
po vzrokih za doseženo prirejo, pa lahko dobijo podatki, ki smo 
jim pripisali kratkoročni pomen, tudi dolgoročni značaj. Visoke 
temperature, slaba kakovost zraka, premajhna osvetlitev, slaba 
higiena prav lahko povzročijo slabšo prirejo.

2.2 Zbiranje podatkov

Običajno spremljanje podatkov zahteva, da podatke zaja-
memo, zapišemo in vnesemo v računalnik. Nekatere podatke 
bi že sedaj lahko zbirali brez posredovanja človeka, saj nekatere 
merilne naprave omogočajo neposredno povezavo z računalniki, 
a se bomo v tem delu prispevka ukvarjali z manj priljubljenim 
načinom pridobivanja podatkov. Pogosto smo že poudarjali, da 
bodo podatki bolj točni, če jih zabeležimo v času in na mestu na-
stanka. Vsak zamik bodisi v času ali kraju lahko vnese le dodatne 
napake, prav tako vsako prepisovanje poveča možnost napak. Pri 
zelo vestnem delu kaj lahko naredimo okrog 2 % napak. Do sedaj 
najprej podatek zapišemo na kartico svinje, ki je zbirni dokument 
pri plemenski svinji, služi kot originalni zapis v primeru preverja-
nja in za rutinska dela v hlevu, in nato še na dnevnike, ki služijo hi-
tremu prenosu informacij za vnos podatkov v računalnik. Skratka, 
podatek o dogodkih pri plemenski čredi smo zabeležili dvakrat in 
ga tretjič vnesli. Pri prvem zapisu je pravilnih 98 % podatkov, po 
še dveh vestnih prepisih je tako pravilnih samo še 94 % podatkov. 
Pomembno je, da je vnos prav tako blizu nastanka podatkov, da 
lahko sumljiv podatek še preverimo. 

Ob vnosu opravimo fizično in logično kontrolo pravilnosti 
podatkov. Fizična kontrola je omejena na kontrolo števila in vrsta 
znakov, šifer na seznamu ali zalogi vrednosti. Za velikost gnezda 
smo rezervirali v podatkovni zbirki le dve mesti, zato v podatkov-
no zbirko ne moremo zapisati, da je v gnezdu več kot 99 pujskov. 
Ta kontrola ni zadostna, zato lahko omejimo število živorojenih 
pujskov v gnezdu na vrednosti od vključno 0 do 23 pujskov. 
Meje lahko postavimo različno po rejcih in zgornjo/spodnjo 
mejo bi lahko postavili na največjo/najmanjšo vrednost, ki smo 
jo do sedaj zabeležili. Ker se ekstremne vrednosti ne spreminjajo 
prav pogosto, je to lahko dober pristop. Ob koncu vnosa lahko 
preverimo tudi število vnesenih gnezd in skupno število pujskov. 
Tako lahko najdemo tudi tiste zatipkane vrednosti, ki so sicer 
po predhodnih kontrolah sprejemljive vrednosti. Recimo, da je 
bilo v gnezdu 12 živorojenih pujskov, pri hitrem tipkanju pa smo 
cifri zamenjali in je tako nastalo kar 21 pujskov. Ko bomo sešteli 
število pujskov na enem dnevniku, bo za 9 pujskov manjše kot v 
podatkovni zbirki. Praviloma bomo napačni podatek hitro našli.

Zelo se poveča možnost napak, kadar dokumente ali vnosne 
slike spreminjamo. Zapis podatkov naj sledi pravilnemu vrstnemu 
redu pri zapisovanju v hlevu. Kadar si dovoljujemo zelo različne 
možnosti, bomo lahko hitro zamenjali vrednosti s podobno zalo-
go vrednosti in podatkov ne bomo več razvozlali. Pri zapisovanju 
se izogibamo preračunavanju: ob rojstvu preštejemo živorojene 
in nato še mrtvorojene pujske in to tudi zapišemo. Raje ne zapi-
sujmo rojenih pujskov! Prav tako zapišemo in vnašamo datume 
in mase, ne pa tudi izračunanega prirasta. Pri vnosu se poskušamo 
tudi izogniti vsem ponavljajočim vrednostim. Zavzetost za zbira-
nje podatkov moti npr., kadar moramo vnesti veliko ponavljajo-
čih vrednosti, npr. povsem istih letnic pri datumih.

Omenili smo tudi logično kontrolo. Te kontrole uporabljajo 
že znane podatke v podatkovni zbirki in preverjajo, če je nov do-
godek pri izbrani žvali pričakovan, se je pojavil v ustreznem zami-
ku od predhodnega dogodka, je izbrani vzrok izločitve smiselno 
določen glede na dogodke in prirejo pri živali itd. Listo logičnih 
kontrol kar pogosto dopolnjujemo, čeprav se že na začetku zelo 
trudimo, da bi zajeli vse možne napake. Več ljudi dela na zaje-
manju podatkov, več možnosti je, da se iznajdejo nove napake 
ali rešitve. Ko nekaj ne gre, poskušamo ljudje rešiti težavo na še 
nepredviden način, ki morda zahteva spremembo pri kontrolah, 
obdelavah ali interpretacijah. 

Včasih se kontrola podatkov razlikuje od namena obdelave, 
zato so tudi pred obdelavo potrebne preveritve. Pri preizkusu 
plemenskega podmladka zapišemo vse meritve, jih prikazujemo 
pri statističnih prikazih, medtem ko jih pri pripravi datotek za 
napovedovanje plemenskih vrednosti ne vključimo, če so mase 
izven dogovorjenega intervala. Uporaba podatkov veliko pripo-
more h kakovosti podatkov, tako dobri podatki prihajajo iz rej, 
kjer rejci informacije uporabljajo pri delu, poznajo rezultate, so 
jih pripravljeni deliti s svetovalcem in jih zabeležiti take, kot so.

2.3 Arhiviranje podatkov

Arhiviranje podatkov na računalniku je bila do sedaj običajna 
oblika. Pri povečevanju zbranih podatkov je bilo včasih potrebno 
razmisliti, kako urediti dostopnost. Pri tem moramo preveriti 
predvsem, kako pogosto se podatki rabijo in kako hitro potrebu-
jemo dostop do njih. 

Pravzaprav smo sedaj v nekem prehodnem obdobju, ko raz-
mišljamo, kako bi še skrajšali zamik med nastankom in vnosom 
podatkov v računalnik, kako bi olajšali rejcu pri merjenju, štetju 
in zbiranju podatkov. Tehnološke rešitve, ki jih ponuja internet 
stvari, omogočajo poenostavitve in zbiranje dodatnih informacij, 
ki jih lahko s pridom uporabimo. Termo občutljive kamere nam 
tako lahko zaznajo povišano ali znižano telesno temperaturo in 
rejec bi lahko tako odkril žival, ko le-ta šele oboleva. Zdravljenje 
bi bilo v večini primerov cenejše. S snemanjem poroda bi lahko 
prešteli živorojene in rojene pujske, lahko bi izmerili čas med 
rojstvom dveh pujskov in trajanje poroda, lahko bi ugotovili, če 
je bil porod nadzorovan in če je bila nudena pomoč, ko je bilo 
to potrebno. Ocenili bi lahko vitalnost pujskov in še marsikaj. 
Nekaj informacij bi bilo izredno dobrodošlih, pri nekaterih pa me 
straši, ko pomislim na shranjevanje v oblakih. Iz enega po nesreči 
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računalniška orodja lahko ponudijo v prihodnosti znatne mo-
žnosti. Trenutno sklepamo o uspešnosti na osnovi preglednic in 
slik, ki prikazujejo trende ali primerjave s standardi. Težave pa so 
praviloma skrite v posameznih zapisih, ki se v skupinski obravnavi 
zakrijejo. Dodatne analize (“igranje s podatki”) so potrebne, da 
se težave razkrijejo, zato se ne smemo čuditi, če svetovalci želijo 
podatke pregledati pred obiskom. Samo ogled reje zadostuje za 
svetovanje le v slabih rejah. Ker pa rejci pogosto rejo na pregled 
pripravijo, dejansko težave zakrijejo. Podatki svetovalcu nudijo 
usmeritev, kje naj težave išče in katere dodatne informacije rabi 
za oblikovanje stališč. 

Opozorilni sistem je način, kako rejca in zaposlene opozori-
mo na težave v reji. Pri nas smo na nekaterih grafičnih prikazih npr. 
dobre rezultate prikazali z modro barvo, slabše pa z rdečo (Ule 
in sod., 2011). Tudi v preglednicah lahko posamezne rezultate 
obarvamo, kot to storimo pri prevelikem koeficientu sorodstva. 
Gadd (2011) se zavzema za barve semaforja: zeleno pomeni, da 
ne spreminjamo postopkov ali navad, rdeča oznaka pomeni hitro 
ukrepanje, rumena pa nakazuje potencialno žarišče problemov, 
zato se mu naj rejec bolj posveti. Barve semaforja smo pri nas upo-
rabili že pri promociji ukrepov za dobrobit prašičev vir dobrobit.

Spremljanje prireje je uporabljamo za oceno uspešnosti 
prireje, in sicer tako produktivnosti kot gospodarnosti, vključno s 
presojo učinka na dobiček. V Sloveniji imamo vzpostavljen dober 
sistem presoje gospodarnosti prireje pujskov in izvrednotenje 
cene krmnega dne, občasno pa opravimo tudi primerjalne analize 
z izračuni iz drugih držav. Na kmetijah pa nimamo vzpostavljene-
ga sistema spremljanja vzreje tekačev in pitancev. Zanje dobimo 
le zapisnike iz linije klanja, manjkajo pa informacije o izgubah in 
poteku rasti. Za izgube se v hlevu nastavi list ali tabla, kamor se 
vpisuje spremembe staleža v oddelku. V tuji (Gadd, 2011; Van 
Steenbergen, 1990; Gadd, 2011) in domači (Urankar in sod., 
2012) literaturi zasledimo, da se spremljanje rasti in porabe krme 
vzpostavi v vzorčnih skupinah. 

Vpogled svetovalcem v doseženo prirejo jim nudi kakovo-
stno osnovo za pripravo priporočil. Svetovanja se pri nas otepa-
mo, vendar moramo vedeti, da več ljudi več vidi in več ve. Tako 
je priporočljivo prisluhniti svetovalcem iz področja veterine, 
varstva okolja, prehrane, reprodukcije, dobrobiti, računovodstva 
in vodenja tehnologije. Morda se bodo priporočila lahko razliko-
vala, ker bo vsak gledal na problematiko iz svojega zornega kota. 
Rejec mora biti toliko pogumen ali zahteven, da pridobi dodatna 
pojasnila, da se lahko pravilno odloči. V vsakem poslovnem svetu 
je svetovanje dobrodošlo, vendar pa je vrednost svetovanja večja, 
če lahko svetovalec uporabi podatke, zbrane v čredi. 

Modeliranje je sodoben način preverjanja uspešnosti posa-
meznih alternativnih možnosti. Z modeliranjem lahko preveri-
mo učinkovitost posameznih predlogov in njihovo robustnost 
(odpornost) na nihanje parametrov. Praviloma se odločamo 
za varianto, ki je ekonomsko upravičena in dosega optimalno 

prespanega poroda lahko nastane vroča afera. Vedno bolj želijo 
arhiv podatkov oddaljiti od vira, shranjevanje v oblakih je kar pravi 
izraz, a oblake lahko zanese zelo daleč. Moje prepričanje je, da so 
podatki last rejca in da uredi dostop tistemu, ki mu rejec zaupa in 
ga za izbrane naloge in usluge, ki mu jih le-ta lahko nudi, potrebuje. 

2.4 Obdelava podatkov

Obdelava podatkov mora slediti namenu uporabe. Obde-
lave lahko razdelimo v več skupin. Zelo pomembna skupina so 
obdelave za podporo dnevnim aktivnostim, odkrivanje težav in 
opozorilni sistem, ki so namenjene podpori rejcu pri opravilih v 
hlevu. Drugi sklop obdelav je namenjen presoji produktivnosti, 
podpori svetovalcem in modeliranju, kar pomaga pri srednje-
ročnih in dolgoročnih odločitvah. V naslednji sklop smo uvrstili 
spremljanje zdravstvenega stanja, sledljivosti in sheme kakovosti, 
kar je podpora trženju in zmanjšanju porabi zdravil. Ločeno pa 
predstavljamo tudi aplikacije za motivacijo rejca in zaposlenih 
na obratu, ki naj prikažejo odstopanja od zastavljenega plana in 
primerjava s standardi. Analize morajo biti prikazane na način, da 
olajša rejcem prepoznavanje slabosti.

Za dnevne aktivnosti so dobrodošli napovedniki - seznami 
živali ali skupin, pri katerih moramo opraviti določeno delo 
po urniku. Tako lahko dobimo spisek za predvidena cepljenja, 
zahtevek za spremembo krmnega obroka, predvidene prasitve, 
odstavitve ali pripuste, pregled na brejost, naloge za izločitev itd. 
Ti napovedniki lahko vsebujejo podatke, ki jih pri odločitvah 
potrebujemo. Tako bi na napovedniku za pregled svinj pred od-
stavitvijo radi imeli dopisane izpeljane informacije, ki se pri delu 
potrebujejo, morda celo z namigom, ali naj svinja ostane v čredi 
ali pa jo izločimo. Dokumenti lahko vsebujejo tudi rubrike, ka-
mor rejec vpiše zbrane podatke in odločitve. Dokument je lahko 
v papirni obliki ali elektronski, če to vrsta opravila dopušča. Če 
se pripravljen dokument in stanje v čredi ujemata, je verjetnost, 
da so podatki pravilni, večja. Kadar pa prihaja do razlike, je to 
priložnost, da stanje v zbirki uskladimo z dogajanjem v čredi. 
Napovedniki služijo dobro tudi, kadar v hlevu potrebujemo na-
domestnega delavca. Ta ni tako spreten pri novih zadolžitvah in 
mu napovedniki služijo kot vodilo. Odločitve na osnovi podatkov 
o prireji so vedno znatno boljše od ugibanj.

V drugo skupino obdelav za dnevne aktivnosti bi lahko uvr-
stili opozorila - dokumente, kjer rejca opozarjamo na odstopanja 
od običajnega sledenja dogodkov. Tako bi ga lahko opozorili na 
svinje z zaostankom bukanja, z manjkajočimi prasitvami, odsta-
vitvami ipd. ali z manj verjetnimi dogodki, kot npr. pripustom 
v laktaciji. Dobrodošla so tudi opozorila, ki kažejo na preveliko 
razhajanje med planirano in realizirano prirejo, ko se npr. pojavi 
preveč pregonitev ali izločitev, ko se poveča število abortusov, 
črnih pujskov ali povečanje izgub.

Odkrivanje težav so analize, s katerimi poskušamo odkriti 
pomanjkljivosti, ki so povzročile slabšo produktivnost ali slab 
finančen učinek, ki ga prašičerejci merijo v dobičku. Sedanje 
možnosti lahko označimo še vedno kot skromne in sodobna 
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2.5 Sprejemanje odločitev

Rejec mora stalno sprejemati odločitve. Že na začetku smo 
omenili, da lahko naravna zračenje ali gretje takoj, ko preveri 
stanje v hlevu. Zelo hitro mora sprejeti odločitev tudi, ko opazi, 
da svinja nima (zadosti) mleka. Takoj mora iskati dojiljo, poraz-
deliti pujske med ostale doječe svinje ali pa pričeti pujske krmiti 
na drug, starosti primeren način. Pri teh odločitvah pomoč  že 
zbranih podatkov niso nujne in je najbolj pomembno, da rejec 
težave čim prej prepozna. 

Drugačna je slika, ko rejec odbira ali kupuje plemenski pod-
mladek ali izloča plemenske svinje. Odločitev naj bi pri odbiri 
in izločevanju temeljila na doseženi prireji v preteklosti in na 
pričakovani prireji pri nadaljnji reji. S pomočjo računalnika in 
programskih orodij lahko informacije uredimo, izoblikujemo kri-
terije, živali razvrstimo po kakovosti, lahko celo predlagamo ukrep. 
Obdelava podatkov je običajno odmaknjena od mesta sprejemanja 
odločitev v hlevu, zato je potrebno rejcu te informacije posredo-
vati v primerni obliki, da jih ima v hlevu pri roki. Dokončno odlo-
čitev o usodi opravi rejec na osnovi kakovosti, plana in zunanjosti 
živali. Lahko je svinja po kakovosti izredna, a je npr. poškodovana, 
zato jo mora izločiti, obdržati pa bo moral po kakovosti slabšo 
svinjo. Prav tako potrebujemo hitre odločitve pri izbiri merjasca 
za pripust svinje, zlasti v nukleusih. Za to skupino odločitev tudi 
velja, da so informacije potrebne hitro, pri pregledovanju na pamet 
postopke hitro poenostavimo ali pa se zmotimo.

V tretjo skupino odločitev uvrščamo odločitve, ki imajo dol-
gotrajnejše posledice: morda bo potrebno spremeniti navade, 
morda bomo morali investirati v zgradbe ali novo opremo. Pri 
analizi doseženih rezultatov v rejah se lahko pokažejo priložnosti 
za izboljšanje rezultatov. Tako opažamo, da dosegajo rejci, ki so 
uvedli večtedenski proizvodni ritem in se ga tudi držijo, boljše re-
zultate kot pred tem. To bi lahko bila spodbuda ostalim rejcem, da 
tudi privzamejo večtedenski proizvodni ritem, vendar se morajo 
pri izvajanju res držati urnika, opravila opraviti vestno in včasih 
preurediti tudi hleve, da hkrati izboljša notranjo biovarnost. 
Rejec se bo uspel preusmeriti, če ga bodo dokazi in vzori prepri-
čali. Spremembe zahtevajo tudi čas, saj bo v prvih pol leta imel 
dodatne težave, ko bo usklajeval odstavljanje pri različno starih 
pujskih, uspehi pa se kažejo kasneje. V takih primerih za presojo 
niso dovolj le pri njemu zbrane informacije, pri odločitvah bodo 
pomembnejši rezultati tistih, ki so se preusmerili, in sicer pred 
in po preusmeritvi, in tistih, ki se niso. Večja volja in zanesljivejši 
uspeh je tudi v primeru, ko rejci drugje, v tujini vidijo primere.

3 RAČUNALNIŠKO VODENJE REJE

Po zgledu drugih industrij tudi v rejo živali uvajamo računal-
niško vodenje številnih procesov. Vsekakor so potrebe, prav tako 
tudi priložnosti za uvedbo sodobnejših tehnologij v večjih rejah 
večje. Pri prašičih raziskave tako za zaznavanje sprememb pri 
posameznih živalih kot v skupinah.

produktivnost v pričakovanih pogojih. Ob tem dajemo pred-
nost robustni rešitvi, ki je manj občutljiva upoštevane parametre 
prireje in trga. Modeliranju še premalo zaupamo, vendar je to 
računalniško orodje, ki nam omogoča primerjavo številnih shem 
brez izvedbe poskusa.

Spremljanje zdravstvenega stanja postaja v sodobni pra-
šičereji vse pomembnejše tako za rejca, njegovega veterinarja, 
lahko pa je pomembna informacija tudi pri zagotavljanju oblju-
bljenih lastnosti pri posameznih kakovostnih shemah. V sodobni 
prašičereji moramo zmanjšati porabo zdravil zaradi povečevanja 
odpornosti mikrobov na zdravila, onesnaževanja okolja in eko-
nomike reje. Sedaj imamo zapise o zdravju predvsem v papirni 
obliki v “Hlevski knjigi”, računalniško vodenje diagnoz, zdravljenj, 
izidov preiskav, porabe zdravil in sredstev za preventivo je pa 
združeno z doseženo prirejo odličen pripomoček veterinarju pri 
identifikaciji bolezni in iskanju vzrokov zanjo. Tako lahko bolezen 
ali poškodbo hitro in pravilneje diagnosticira, jo hitreje pozdravi, 
še boj pomembno pa je, da se čim prej odpravijo vzroki zanje. 
Gadd (2011) opozarja, da je potrebno sistematično pristopiti k 
zajemanj podatkov, da lahko ugotovimo obseg obolenja, kraj in 
čas pojava, vrsta in količina uporabljenega zdravila in potrebni 
ukrepi za preprečevanja pojavljanja bolezni ali poškodb.

Sledljivost služi ugotavljanju izvora bolezni. Za rejca je po-
membna nadgradnja, kjer lahko podatke iz različnih faz prireje in 
kasneje iz linije klanja poveže. Tako mora poznati, kje so posame-
zne živali in v katerem obdobju. Tako lahko ocenjuje prirejo glede 
na pogoje med prirejo. Z nekaj dodatnega dela, npr. identifikacijo 
trupov na liniji klanja, lahko preverjamo plemenske vrednosti ple-
menjakov iz reje ali osemenjevalnih središč. Spremljanje lokacije 
omogoča, da posamezne živali ali skupine hitro najdemo.

Sheme kakovosti zahtevajo evidence, ki dokazujejo, da so 
obljubljeni postopki in kriteriji izpolnjeni vse od maloprodaje do 
rejca. Tako sodelujoči lahko zahtevajo tudi plačilo, ki ga shema 
kakovosti prinaša posameznim pripadnikom v verigi, predeloval-
cu in prodajnemu mestu pa zagotavlja, da je meso dogovorjene 
kakovosti in je primerno za predelavo. Kot evidence je smiselno 
uporabiti in dopolniti že obstoječo dokumentacijo. Če evidence 
služijo več namenom hkrati, bodo informacije bolj zanesljive.

Motiviranje zaposlenih je pomemben ukrep za izboljšanje 
delovne morale in učinkovitosti oskrbovalcev. Oskrbovalci prav-
zaprav neradi ob svojem delu zbirajo še podatke. Če pa naredimo 
informacijski sistem za farmo, ki je prijazen za uporabnika, apli-
kacije lahko dostopne, razumljive in uporabne, pa bodo delavci 
spremenili mnenje. Aplikacije morajo biti izdelane v prvi vrsti 
zanje, da so z njimi bolj učinkoviti. Ponujene informacije morajo 
biti posredovane na način, da jih lahko hitro in zanesljivo prepo-
znajo. Gadd (2011) predlaga barve semaforja, v nekaterih naših 
obdelavah (Ule in sod., 2011) pa primerjamo rezultate standardi. 
Prikazuje tudi odstopanja od zastavljenega plana. Praviloma se ta 
skupina obdelav prikaže tedensko.
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6. Delovna uspešnost človeka je pogosto odvisna od razpolo-
ženj. “Slabi dnevi”, ko nam nič ne uspe, so lahko odvisni od 
osebnih problemov, neugodnega vremena ali težav pri delu. 
Tako so lahko odločitve in učinki bolj odvisni od razpoloženja 
kot dejstev.

7. Ljudje poenostavljamo, zlasti pri opravilih, za katere smo 
prepričani, da so manj pomembni.

8. Morda še najbolj opravičljiva pomanjkljivost človeka je, da 
ne zmore biti 24 ur na dan, vse dni v tednu prisoten in zbran.

Precej teh pomanjkljivosti lahko nadomestimo s stroji, ki jih 
upravljajo računalniki. Prižgani in delujejo lahko neprekinjeno, 
ponavljajoča dela, izvajana po istem postopku, so še posebej pri-
merna, nikoli ne hitijo in ne poenostavljajo, strojna in programska 
oprema nima “slabih dni”, razen v času vzdrževanja, okvare ali 
pomanjkanja elektrike. Senzorji, ki nadomeščajo človeška čutila, 
se ne naveličajo opazovanj. Kakor hitro računalnike opremimo 
z novimi informacijami pozabijo staro znanje in se poslužujejo 
le novih pravil. Ko stroji in računalniki delujejo, ne delajo svojih 
napak, vztrajno pa ponavljajo napake, ki smo jih vgradili ljudje. 
Torej se lahko rejec in računalniško vodena oprema zelo dobro 
dopolnjujeta pri reji prašičev.

3.2 Statični računalniško vodeni procesi

Slovenski rejci poznajo sistem računalniško vodenega krmlje-
nja prašičev, ki povezuje skladišča krme (npr. silose) z mešalnico, 
kjer se lahko mešajo različne krmne mešanice. Od mešalnice v 
hleve vodijo krmilne linije, po katerih se ob vnaprej določenem 
času dostavi krma v korita ali krmilnike. Po eni krmilni liniji se 
dostavlja le ena krmna mešanica, možna pa je nastavitev količine 

3.1 Pomanjkljivosti človeka

Človek je pri reji živali nepogrešljiv, a ima pri rutinskem, 
ponavljajočem delu kar nekaj težav. 
1. Morda bi na začetku omenili splošno poznano težavo, da 

težko prepoznamo lastne napake. V razreševanju težav se 
pogosto sklicujemo, da “sem delal prav, prav tako kot doslej”. 

2. V rejah precej del opravljajo nizko plačani oskrbovalci, po-
gosto tuji delavci, ki imajo manj znanja in morda tudi zaradi 
poznavanja jezika ne razumejo dobro navodil. Tudi rejci 
prašičev radi opremljajo hleve s sodobno opremo, a delajo 
po starem, tako kot delajo že 40 let ali pa še vedno tako kot 
njihovi starši. Novejša tehnološka oprema nudi možnosti 
znižanja stroškov ter izboljšanja prireje (dobrobit rejca) in 
ugodnejše pogoje za živali (dobrobit prašičev), vendar le v 
primerih, ko se rejec možnosti, ki jih nova oprema ponuja, 
tudi uporabi. Za to pa je pomembno znanje, ki ga moramo z 
novo opremo tudi pridobiti. 

3. Naša slaba lastnost je tudi nedoslednost, ki se pokaže še naj-
bolj ob delovnih konicah. 

4. Pomanjkanje volje do »opazovanj« je lahko precejšnja po-
manjkljivost. Pri hitrem pregledu ne opazimo sprememb pra-
vočasno in kmalu pridemo do znanega zaključka, da delamo 
smo z rokami. Glavo se moramo naučiti uporabljati, da z njo 
prepoznavamo govorico telesa pri prašičih.

5. Ljudje smo pa precej različni pri odločanju. Nekateri se od-
ločajo prenaglo in brez pravih informacij, drugi pa so pri 
odločitve neodločni. Prvi bo pogosto sprejel napačne infor-
macije, drugi bo lahko prišel morda do najboljših rešitev, a bo 
prepozno, da bi jih izvedel. 

Slika 2. Natančno krmljenje - dinamično razdeljevanje krme
Figure 2. Precision feeding - dynamic feed distribution 
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krme je prilagojena zmanjšanju ješčnosti npr. ob povišanju tem-
perature okolja ali pojavu bukanja pri svinjah. Količino dodeljene 
krme lahko tudi spremljamo po kotcih, nepričakovane spremem-
be pa lahko nakazujejo nekatere težave (npr. pojav bolezni) ali 
dogodke (pojav bukanja več mladic v skupini).

V razvoju in uporabi so različni sistemi, ki poleg krmljenja 
nadzorujejo tudi količino zaužite vode in okoljske parametre, kot 
sta relativna vlaga in temperatura (slika 3). Sistem lahko skrbi za 
uravnavanje zračenja, gretja in hlajenja, hkrati pa omogoča tudi 
zaznavanje problemov pri skupini prašičev. Značilnost dinamič-
nih računalniško vodenih procesov je, da s senzorji zaznavajo 
spremembe in jih sporočajo računalniku. Tudi programska opre-
ma je že bolj izdelana in lahko “določa” potrebe prašičev npr. glede 
na rast prašičev.

4 SPREMLJANJE ZDRAVJA PRAŠIČEV

Reja prašičev se je v razvitih prašičerejskih državah precej 
spremenila. Majhne reje, ki so pokrivale tako prirejo pujskov kot 
vzrejo in pitanje, so zamenjale večje reje, ki so se specializirale. 
Tako so reje na posameznih lokacijah specializirale in običajno 
na eni lokaciji vzrejajo pujske za pitanje, na drugi vzrejo tekačev 
in na tretji lokaciji izvajajo pitanje. Reja prašičev na več lokacijah 
omogoča boljšo biovarnost in s tem vzdrževanje boljšega zdra-
vstvenega statusa. Avtomatizacija opazovanja prašičev v skupinah 
bi omogočala doslednejše spremljanje zdravstvenega stanja in 
oblik obnašanja.

Na sliki 4 prikazujemo primer iz projekta “FarmWatch”, kjer 
so med drugimi aktivnostmi spremljali tudi trajanje zauživanja 
krme ob izbruhu pljučnice. Kot lahko razberemo, se je tri dni pred 
zdravljenjem zmanjševal čas zauživanja krme, kar lahko povezu-

krme glede na število živali in potrebno količino glede na maso 
rastočih prašičev ali fiziološko stanje svinj. Oprema omogoča 
tudi spremljanje količine krme po skupinah, ki uporabljajo isto 
korito ali krmilnike.

Pomemben vir informacij statični računalniško vodeni sistemi 
še vedno zahtevajo od človeka. Tako mora npr. po kotcih navesti 
število živali in spremljati povprečno maso skupin. Če tega rejec 
ne naredi, sistem ne zazna, da se je v kotcu zmanjšalo število 
živali in skupino še naprej oskrbuje z isto količino krme. Prašiči 
bodo tako zaužili preveč krme in se bolj zamastili, ali pa bo krma 
ostajala v koritu in se kvarila. Poraba krme bo večja, pokvarjena 
krma postane gojišče za patogene mikrobe, skratka povečali se 
bodo stroški. Prav tako mora naravnati razpon temperatur, ki naj 
bi veljale po prostorih, da se nanj odziva npr. sistem zračenja ali 
gretja. Če bodo temperature naravnane napačno, bo prašičem prav 
neugodno kot pri znatno preprostejših in cenejših sistemih. Inve-
sticija v računalniško vodene sisteme je tako lahko edino statusni 
simbol, če rejec možnosti, ki jih tak sistem nudi, ne uporablja.

3.3 Dinamični računalniško vodeni procesi

Ostanimo še vedno pri avtomatskem krmljenju prašičev. So-
dobnejše rešitve omogočajo dodeljevanje krme glede na program 
krmljenja posameznih skupin (slika 2). V koritih so senzorji, ki 
zaznajo, da so korita prazna. Če prašiči še niso zaužili predvidene 
dnevne količine krme, se bo zmešala nova sarža krme in bo do-
stavljena samo skupini, kjer je krme zmanjkalo. Sistem zagotavlja 
ustrezno sestavo in količino krmne mešanice, ki bi jo skupina 
morala prejeti, krmna mešanica bo sveža, v koritih praviloma ne 
ostaja krma, zato je večja higiena. Ker živali dobivajo krmo v več 
manjših obrokih, je manj mehaničnega in prehranskega raztrosa 
krme. Živali dobijo ustrezno količino krme, količina dodeljene 

 

Slika 3. Spremljanje porabe krme, vode in okoljskih parametrov (povzeto po Madsena in Kristensen, 2005)
Figure 3. Monitoring of feed and water intake with environmental parameter control
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ugnezditev zarodkov s pregonitvijo okrog 35. dne po pripusti 
ali zgodnji abortus. Odkrivanje pregonjenih svinj v skupinah 
brejih svinj je precej zahtevno opravilo, zlasti v večjih skupinah. 
Zato raziskujejo možnost avtomatizacije odkrivanja bukanja. 
Največkrat omenjajo metodo, ki za detekcijo estrusa uporablja 
pogostnost obiskov predela kotca ob merjascu, trajanja obiskov 
ali kombinacije obeh (Ostersen in sod., 2010; Bressers in sod., 
1995). Kontaktu je lahko namenjena površina ob merjaščevem 
kotcu ali preko kontaktne odprtine. Svinje so nosile elektronsko 
identifikacijo, kontaktno mesto pa je bilo opremljeno s senzor-
jem, ki je zaznal prihod in trajanje kontakta. Podatki so avtomat-
sko preneseni v računalnik za nadaljnjo obdelavo. S posebnimi 
algoritmi, ki jih predhodno v eksperimentalnih pogojih naučijo 
prepoznavati bukajoče svinje, poskušajo zaznati pregonjene 
svinje. Izkazalo se je, da so najmanj učinkovito odkrili pojav 
estrusa samo na frekvenci obiskov, boljše rezultate so dobili, ka-
dar so upoštevali trajanje obiskov ali pa kombinirali pogostnost 
in trajanje obiskov, vendar z rezultati še niso zadovoljni zaradi 
velikega števila lažnih alarmov.

5.2 Prepoznavanje začetka prasitve

Če bi iznašli način, da bi bil rejec obveščen o pričetku prasitve, 
bi prihranili precej časa za opazovanje visoko brejih svinj. Rejec 
bi bil lažje prisoten ob prasitvi in pomagal, če bi bilo to potrebno. 
V poskusih so uporabljali senzor, pritrjen na ovratnici, s katerim 
so zaznavali nemirnost svinje. Rezultati so bili ugodni tako ukle-
ščene kot proste svinje (Pastell in sod., 2016).

jemo s slabšanjem zdravstvenega stanja v skupini. Po zdravljenju 
se je že naslednji dan izboljšalo zauživanje krme, normaliziralo 
pa se je v petih dne.

Pokazatelj zdravstvenega stanja v skupini, ki ga lahko zaznamo 
s senzorji, so lahko zasnovani tudi na porabi vode, z infrardečimi 
kamerami lahko preverjamo telesno temperaturo, z računal-
niškim vidom pa lahko spremljamo gibanje. Obetamo si tudi 
možnost razločevanja igrivosti od agresivnega obnašanja, kar bi 
lahko pripomoglo k odbiri aktivnih in neagresivnih živali.

5  SPREMLJANJE PRIREJE IN AKTIVNOSTI 
POSAMEZNIH ŽIVALI

Težave z zdravjem in plodnostjo lahko zmanjšamo, če bo rejec 
več in bolje opazoval svinje. Pri držanju svinj v večjih skupinah 
je opazovanje precej bolj zahtevno, zato bi bila avtomatizacija 
zaželena. Ker je reja prašičev panoga z manjšim donosom do-
bička (Baltussen in sod., 1988), se le-ta hitro zmanjša, če so 
zamude pri odkrivanju problemov velike. Srečali smo se z dvema 
postopkoma, ki se jih poskuša pri reji prašičev avtomatizirati. To 
je ugotavljanje estrusa in začetka prasitve.

5.1 Zaznavanje estrusa

Pri odstavljenih svinjah se estrus pojavi pogosto (v več kot 
80 %) na peti dan, težje pa je zaznati bukanje pri mladicah in 
ob pregonitvah. V skupinah se lahko pregoni 5 do 25 % svinj, 
odvisno od uspešnosti reje. Vzrok je lahko neuspešen pripust, 
ko se svinja pregoni približno 21 dni po pregonitvi, neuspešna 

Slika 4. Čas zauživanja krme kot pokazatelj zdravja
Figure 4. Time of feed intake as health indicator
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6  ZAKLJUČKI

Pri reji prašičev se vse bolj uporablja računalniška tehnika pri 
rutinskih delih, nadzoru oskrbe prašičev, sprejemanju odločitev. 
Na splošno velja, da rejci prašičev podatkov ne zbirajo radi, zato 
je avtomatizacija dobrodošla. Ne sme postati le prestiž, da smo 
razkošno opremili rejo, s pomočjo take opreme moramo zagota-
vljati potrebe in povečati udobje prašičem in prihraniti stroške. 
Podatke nastale ob nekaterih dogodkih pa mora še vedno zbrati 
in vnesti v računalnik rejec ali oskrbovalec. Da pa bo rejec delo in 
zavzeto dobro opravil, morajo vneseni podatki služiti v prvi vrsti 
njemu in njegovim svetovalcem. Rezultate je potrebno pregledno 
in pripraviti opozorila, da lahko hitro in zanesljivo ugotovijo 
probleme in izboljšanja. Prav nič čudnega torej ni, da pametna 
strojna oprema zahteva izobraženega, praktično podkovanega in 
ambicioznega rejca.
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IZVLEČEK

Povprečna prireja mleka po posameznih pasmah v Sloveniji še 
vedno močno zaostaja za najbolj razvitimi državami sveta. Eden 
od pomembnih vzrokov za takšno stanje je tudi slaba in pomanj-
kljiva vzreja telet od rojstva do odstavitve. V svetovni in tudi 
slovenski literaturi lahko najdemo številne napotke o optimalni 
vzreji telet, vendar pa so podatki o postopkih, ki jih v praksi iz-
vajajo rejci na kmetijah, redki in jih je pogosto zelo težko dobiti. 
Kmetijski svetovalci imajo zelo dober vpogled v vzrejo teleta na 
posameznih kmetijah na majhnem območju, pregleda na doga-
janji v državi pa žal nimamo. Zato smo v letu 2018 izvedli ano-
nimno spletno anketo o vzreji telet do odstavitve na območju 
Slovenije. Anketo, v kateri je bilo 44 vprašanj, je popolnoma oz. 
delno izpolnilo 272 rejcev, med njimi 147 takšnih, ki se ukvarjajo 
s prirejo mleka. Odgovore teh rejcev smo razdelili v štiri razrede 
glede na velikost črede: na reje do 20 krav molznic (n=63), na 
reje od 21 do 50 krav molznic (n=58), na reje med 51 in 100 
kravami molznicami (n=18) in na reje, v katerih je več kot 100 
krav molznic (n=8). Ugotovili smo, da je anketa dala določen 
vpogled v postopke, ki se jih rejci poslužujejo pri vzreji telet. Pri 
tem smo opazili nekatere pomanjkljivosti, izmed katerih bi iz-
postavili predvsem odsotnost preverjanja kakovosti mleziva in 
odstavljanje telet glede na njihovo starost.

Ključne besede: govedoreja, vzreja telet,  
kolostralno in mlečno obdobje, anketa

ABSTRACT

Average milk production of commonly used breeds in Slovenia 
is still much lower than that in most developed world countries. 
One of the reasons for this situation is also poor and deficient 
calf rearing from birth to weaning. A number of guidelines 
could be found in the world’s and Slovene publications dealing 
with best practices in calf rearing, however, the description of 
procedures, executed on Slovene farms, are rarely done and are 
difficult to obtain. Agricultural advisory service workers have 
a very profound insight on calf rearing practices on individual 
farms inside their work areas, but the survey on practices on a 
country level are missing. For this reason, we accomplished an 
anonymous internet survey on calf rearing practices from birth 
to weaning in Slovenia. Forty-four questions of the survey were 
completely or partially fulfilled by 272 farmers. Among them 
147 farmers were working on milk production. Responses were 
classified into four classes: farms with less than 20 dairy cows 
(n=63), farms with 21 to 50 dairy cows (n=58), farms with 51 
to 100 dairy cows (n=18) and farms with more than 100 dairy 
cows (n=8). We found out that the survey gave certain insights 
into calf rearing procedures. We notices some drawbacks among 
which are the absence of determining the colostrum quality and 
weaning according to calf age.

Keywords: cattle rearing, calf rearing,  
colostrum and milk period, survey
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1 UVOD

Vzreja telet bi morala biti ena najpomembnejših dejavnosti v 
govedoreji. Pri tem ni pomembno ali je le-ta usmerjena v prirejo 
mleka ali prirejo mesa. Za vsako čredo je namreč izrednega pome-
na, koliko telet dejansko odredijo in odstavijo ter kasneje, koliko 
plemenskih telic pridobimo s temi teleti. Osnovni cilj vzreje telet 
je najprej njihovo preživetje, ki mu sledita zdravje ter optimalni 
razvoj in prirasti. Le zdrava in vitalna teleta imajo vse možnosti, 
da odrastejo v dobre krave molznice, od katerih je odvisna tako 
sama prireja mleka kot tudi gospodarnost prireje, kamor poleg 
mlečnosti prištevamo tudi plodnost in pogostnosti zdravstvenih 
težav. Na uspešnost vzreje telet pa v veliki meri vpliva sam rejec. 
Rejec zagotovi ustrezne pogoje in ustrezno oskrbo mater pred, 
ob in po porodu, kot tudi ustrezno oskrbo telet po telitvi, kot so 
namestitev v ustrezne bokse, napajanja z mlezivom, mlekom ali 
mlečnim nadomestkom in vodo, krmljenje voluminozne krme in 
močnih krmil ter skrb za zdravje telet. Da bi rejci lahko zagotovili 
ustrezne pogoje pa morajo poznati in razumeti osnovne principe 
vzreje, imeti ustrezne izkušnje in znati dobro opazovati živali. 
Cilji, ki bi si jih morali postaviti pri vzreji so (Teagasc Calf Rearing 
Manual, 2017):
- teleta morajo v osmih tednih po rojstvu podvojiti telesno 

maso (npr. s 40 na 80 kg),
- prirasti telet morajo biti med 700 in 800 g dnevno
- pogin v prvih dvanajstih tednih mora biti manjši od 3 % in
- v tem obdobju sme oboleti največ 10 % telet.

Že sama izguba teleta rejcu prinaša veliko ekonomsko škodo. 
Gulliksen in sod. (2009) so v dveh poskusih ugotovili, da na 
Norveškem do starosti 6 mesecev pogine skupaj 7,41 oz. 8,82 % 
telet, do starosti enega leta pa še dodatnih 0,43 oz. 0,63 %, skupaj 
torej 7,84 oz. 9,45 %. Rudolf (2016) je ugotovila, da v Sloveniji 
v obdobju do 90. dne (12. tedna) po telitvi pogine 9,67 % telet, 
v obdobju do 6 mesecev po telitvi skupaj 10,38 % telet, do dose-
ženega prvega leta starosti pa 11,02 % telet. V obeh raziskavah so 
od vseh telitev zabeležili največ mrtvorojenih ali poginulih do 24 
ur po telitvi; Gulliksen in sod. (2009) so zabeležili 3,41 %, Rudolf 
(2016) pa kar 5,57 % primerov mrtvorojenih in poginulih v 24 
urah po telitvi. Vzroke za mrtvorojena teleta in pogine v prvih 
24 urah po telitvi lahko večinoma pripišemo neustrezni oskrbi 
in prehrani krav in plemenskih telic pred in med brejostjo, kar 
je še posebej problematično pri slednjih, saj ob prvi telitvi niso 
primerno razvite-dorasle, ne dorastejo pa tudi kasneje. Zaradi 
tega so pri takšnih živalih pogoste težke telitve. Pogine v obdobju 
do dopolnjenega prvega leta starosti lahko pripišemo neustrezni 
oskrbi in prehrani telet pred in po odstavitvi. Po podatkih Rudolf 
(2016) je v obdobju od 1. dne po telitvi pa do dopolnjenega ene-
ga leta starosti poginilo 5,45 % (49,5 % vseh izgub), pri čemer je 
4,1 % telet poginilo v kolostralnem in mlečnem obdobju (92,1 % 
telet od 2 dne do enega leta po telitvi). Tudi v priročniku Teagasc 
(Teagasc Calf Rearing Manual, 2017) navajajo, da od vseh telet, ki 
poginejo do starosti enega leta, 50 % pogine v prvih šestih tednih 
po telitvi. Vzroke za te izgube pa lahko pripišemo predvsem neu-
streznim pogojem (neustrezna nastanitev in klima) in postopkom 

(npr. oskrba teleta z mlezivom in kasneje z mlekom oz. mlečnim 
nadomestkom) pri delu s sesnimi teleti (Lavrenčič, 2005; Pirman 
in Lavrenčič, 2009; Lavrenčič in Hohler, 2014).

Poznavanje stanja na področju vzreje telet na kmetijah je 
osnova za načrtovanje strokovnega in svetovalnega dela. Svetoval-
ci imajo dokaj dober vpogled na stanje na posameznih kmetijah, 
pravega pregleda na ravni države pa nimamo. Zato je bil namen 
raziskave-ankete ugotoviti, kakšne postopke uporabljajo rejci 
pri vzreji telet v Sloveniji in jih primerjati z v svetu razvitimi in 
sprejetimi metodami-postopki za optimalno vzrejo telet (Pirman 
in Lavrenčič, 2009; Lavrenčič in Hohler, 2014). V raziskavi smo 
se osredotočili zgolj na vzrejo telet do odstavitve, saj je to najbolj 
kritično obdobje vzreje, ko zaradi napak v vzreji povzročimo, da 
se živali kasneje v življenju srečujejo z zdravstvenimi težavami, 
s presnovnimi boleznimi in posledično tudi s slabo mlečnostjo, 
kar vpliva na neželene izločitve oz. na manjšo življenjsko prirejo 
živali, tako mleka kot telet. 

2 MATERIAL IN METODE

Na spletni strani EnKlikAnketa - 1KA spletne ankete 
(www.1ka.si) smo pripravili anketna vprašanja na temo vzreje 
telet do odstavitve. Neposredno ali pa s pomočjo Javne službe 
kmetijskega svetovanja smo rejce o obstoju ankete obvestili in jih 
pozvali k izpolnjevanju. Anonimna anketa je bila aktivna od 25. 
februarja do 31. avgusta 2018. Vsebovala je 44 vprašanj, ki smo 
jih razdelili v posamezne sklope. Ti so se nanašali na podatke o 
kmetijskem gospodarstvu in lastniku, uhlevitvi telet, pripravi 
mleziva, napajanju telet z mlezivom, napajanju telet z mlekom in/
ali mlečnim nadomestkom in odstavljanju telet. Ob izpolnjevanju 
spletne ankete smo spremljali frekvence posameznih odgovorov 
(%) ali pa število odgovorov na posamezno podvprašanje (n), pri 
čemer smo odgovore razdelili na štiri razrede glede na število krav 
v čredi (do 20 krav, med 21 in 50 krav, med 51 in 100 krav ter nad 
100 krav v čredi). Pri obdelavi podatkov smo se osredotočili zgolj 
na odgovore, ki so prihajali s kmetij, usmerjenih v prirejo mleka 
in v kombinirano prirejo mleka in mesa, prav tako pa v prispevek 
nekaterih vprašanj, za katere menimo, da niso zelo pomembna, 
nismo vključili. Pri posameznih odgovorih smo dobljene rezul-
tate komentirali, podali priporočila za uspešnejšo vzrejo telet ter 
navedli, v čem se le ta razlikujejo ali ne od navedb, ki so jih podali 
Pirman in Lavrenčič (2009) ter Lavrenčič in Hohler (2014). 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

3.1  Opis sodelujočih kmetij in starost anketirancev

V obdobju med 25. februarjem 2018 in 31. avgustom 2018 
smo na spletni strani ankete zabeležili 673 obiskov prve strani, 
vendar pa je anketo izpolnilo oz. delno izpolnilo samo 272 obis-
kovalcev (40,4 % obiskovalcev prve strani). Od teh jih je bilo 
147 (54,4 %) takšnih, ki so navedli, da poglavitna dejavnost na 

http://www.1ka.si
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njihovi kmetiji prireja mleka ali pa kombinirana prireja mleka in 
mesa. V letu 2017 je bilo v Sloveniji v prirejo mleka usmerjenih 
5.880 kmetij (Sadar in sod., 2018), od teh jih je bilo v kontrolo 
mlečnosti (AT4 kontrola) vključenih 3.516. Enostaven izračun 
pokaže, da je anketo izpolnilo samo 2,5 % kmetij usmerjenih v 
prirejo mleka, oz. 4,2 % kmetij, ki so v kontroli mlečnosti. An-
gažma rejcev torej ni bil najboljši, kljub temu, da smo jih skušali 
k izpolnjevanju vzpodbuditi preko Kmetijsko svetovalne službe. 
Pri interpretaciji vseh z anketo dobljenih rezultatov, še posebej, 
če rezultate navajamo kot deleže, moramo upoštevati, da so an-
keto večinoma izpolnili rejci, katerih črede so bile majhne (do 20 
krav molznic; 63 anketirancev) ali srednje velike (med 21 in 50 
kravami molznicami; 58 anketirancev), medtem ko je bilo anke-
tirancev s čredami večjimi od 50 krav molznic le 28, od teh pa je 
bilo tistih z več kot 100 kravami molznicami samo 8. Po podatkih 
Sadar in sod. (2018) je na povprečni slovenski kmetiji s kravami 
molznicami 16,9 krav, medtem ko jih je na kmetijah v kontroli 
prireje mleka povprečno 22,8. To pomeni, da dobljeni podatki 
dokaj dobro odražajo stanje na slovenskih kmetijah, dajejo pa 
tudi vpogled na stanje in dogajanja na kmetijah, na katerih redijo 
več kot 50 krav molznic.

K anketi so najbolj množično pristopili v Savinjski statistični 
regiji (območje Celja in Velenja), kjer so od skupnega števila 
anket (n=148) izpolnili 29,7 % vseh anket. Večje število anket 

(po 14,2 % vseh izpolnjenih anket) so izpolnili tudi v Podravski 
(območje Maribora in Ptuja) in Goriški regiji (območje Nove 
Gorice in Tolmina), tem pa sta sledili Osrednjeslovenska regija 
(območje Ljubljane) z 9,5 % izpolnjenih anket in Pomurska regija 
(območje Murske Sobote, Ljutomera in Gornje Radgone) s 6,8 
% izpolnjenih anket. Tudi ti podatki dokaj dobro odražajo število 
krav v Sloveniji (161.100 v letu 2017; Sadar in sod., 2018), saj je 
bilo v Savinjski statistični regiji največ krav (18,9 %), ki ji sledita 
Podravska statistična regija s 17,6 % vseh krav in Osrednjesloven-
ska statistična regija s 15,9 % vseh krav. 

Majhno število rejcev, ki so se odzvali na spletno anketo, kaže 
tudi na to, da pridobivanje podatkov na osnovi spletne ankete 
najverjetneje ni najbolj primeren način zbiranja podatkov. Dve 
poglavitni težavi ovirata zbiranje podatkov preko spleta. Prva je, 
da niso vsi rejci vešči uporabe računalnika, kar bi lahko veljalo 
predvsem za starejše generacije (starost nad 60 let), druga težava 
pa je vezana na to, da si morajo rejci za izpolnjevanje ankete vzeto 
dovolj časa, kar pa ne bi smela biti velika težava, saj je bilo za 
izpolnjevanje celotne ankete potrebnih manj kot 15 minut. Večji 
uspeh pri izpolnjevanju ankete bi doseglo, če bi rejce k izpolnjeva-
nju ankete pritegnili z obiskom ali pa na prireditvah, ki se jih bolj 
množično udeležujejo, kot so občni zbori (govedorejskih) društev. 
Zavedati pa se je treba, da pri takšnem načinu zbiranja podatkov 
ni zagotovljena popolna anonimnost ankete, zaradi česar rejci na 

Preglednica 1. Starost anketirancev, pasma krav molznic in načini uhlevitve krav molznic v čredah anketirancev

Velikost kmetije (število krav)

do  
20

od 21  
do 50

od 51  
do 100

nad  
100 Skupaj

Starost anketiranca:

n
• manj kot 30 let (%)
• med 30 in 40 let (%)
• med 40 in 50 let (%)
• med 50 in 60 let (%)
• med 60 in 70 let (%)
• nad 70 let (%)

63
15,9
25,4
14,3
23,8
15,9

4,8

58
15,5
27,6
32,8
15,5

5,2
3,4

18
11,1
38,9
16,7
27,8

5,6
0,0

10
30,0
10,0
10,0
40,0

0,0
10,0

149
16,1
26,8
21,5
22,1

9,4
4,0

Prevladujoča pasma krav:

n 
• črno-bela
• rjava
• lisasta
• druge

63
12,7
33,3
47,6

6,4

58
22,4
34,5
39,7

3,4

18
66,7
22,2
11,1

0,0

10
60,0
10,0
20,0
10,0

149
26,2
30,9
38,3

4,7
Način reje krav:

n
• prosta reja z ležalnimi boksi
• prosta reja na globokem nastilju
• prosta reja v kompostnem hlevu
• prosta reja na globokem nastilju oz. 

kompostu z ležalnimi boksi
• vezana reja
• drugo

63
4,8
1,6
0,0

1,6
92,1

0,0

58
32,8

1,7
0,0

1,7
62,1

1,7

18
66,7

0,0
5,6

5,6
16,7

5,6

9
77,8

0,0
11,1

0,0
11,1

0,0

148
27,7

1,4
1,4

2,0
66,2

1,4
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kmetij s prosto rejo. Teh je v čredah z 51 do 100 kravami mol-
znicami 66,7 % , v čredah z več kot 100 kravami pa skoraj 78 %. 
Nasprotno pa v čredah z manj kot 20 kravami molznicami prevla-
duje vezana reja (92,1 %), enako kot v čredah z 20 do 50 kravami 
molznicami (62,1 %).

V preglednici 2 prikazujemo odgovore anketirancev na tri 
vprašanja o uhlevitvi telet v obdobju med rojstvom in odstavitvijo 
in o času ločevanja telet od mater po telitvi. Večina (n=107) rejcev 
uporablja individualne bokse za teleta in predvidevamo, da kasne-
je, v obdobju napajanja z mlekom, tudi skupinske bokse (n=44). 
Zato ne čudi, da je tudi kombinacija individualnih boksov in 
skupinskih boksov najpogosteje uporabljena kombinacija (n=24) 
v Sloveniji. Vidimo pa lahko, da imamo tudi rejce, ki po vzreji telet 
v individualnih boksih, le-ta (kasneje) privežejo v hlevu (n=5; 
podatki niso prikazani). 

Več kot 70 % rejcev krav molznic z manj kot 50 kravami teleta 
večinoma vzreja v hlevih, medtem ko več kot 50 % rejcev z več kot 
50 kravami molznicami teleta vzreja izven hlevov. Način vzreje 
telet v hlevih je za vzrejo telet bolj primeren kot vzreja izven 
hlevov, saj pri slednjem na teleta močno vpliva vreme. Zato tudi 
vzreja v iglujih na prostem ni najbolj primerna, saj lahko teleta 
do krme in napoja pridejo le tako, da se izpostavljajo vplivom 
vremena (dež, sneg, veter, sončna pripeka …). Nekoliko bolje 
je, če igluje postavimo pod nadstreške. Vendar pa moramo uhle-
vljenim teletom zagotoviti ustrezne pogoje. Lavrenčič in Hohler 
(2014) navajata, da teleta pogosto naselimo v hleve, ki so bili 
včasih namenjeni reji krav molznic. Takšni hlevi na splošno ne 
zagotavljajo primernih zoohigienskih pogojev, saj so pogosto 

določena vprašanja ne bi povsem iskreno odgovorili. Reševanje 
ankete ob obiskih kmetij ali na srečanjih rejcev pa zahtevajo tudi 
veliko časa in ljudi, kar pa ni bilo mogoče zagotoviti. 

Vendar pa, kljub majhnemu število izpolnjenih anket, meni-
mo, da lahko iz dobljenih podatkov izluščimo postopke in načine 
vzreje telet do odstavitve v Sloveniji. 

V preglednici 1 prikazujemo starostno strukturo anketiran-
cev, zastopanost pasem in načine uhlevitve krav molznic. Okoli 
70 % vseh anketirancev je bilo starih med 30 in 60 let, starostna 
struktura anketirancev pa se ne spreminja veliko z velikostjo čre-
de. Starostna struktura anketirancev, ki delajo s čredami z do 20 
krav molznic in s čredami z 51 do 100 krav molznic, je bila med 
30 in 40 let (25,4 % prvih in 38,9 % drugih). Anketiranci, stari 
med 40 in 50 let so prevladovali (32,8 %) pri delu s čredami, v 
katerih je bilo med 21 in 50 molznic, medtem ko so anketiranci 
stari med 50 in 60 let, prevladovali (40,0 %) pri delu v čredah z 
več kot 100 kravami molznicami. 

Na anketiranih kmetijah je izmed vseh pasem prevladovala 
lisasta pasma (38,3 %), kar se v veliki meri sklada s stanjem, ki 
ga navajajo Sadar in sod. (2018), ki so ugotovili, da lisasto pa-
smo najdemo na 33,1 % slovenskih kmetij. Ta je bila večinsko 
zastopana predvsem na kmetijah z do 50 krav molznic (47,6 % 
na kmetijah z do 20 krav molznic in 39,7 % na kmetijah z od 20 
do 50 krav molznic), medtem ko je na kmetijah z nad 50 kravami 
molznicami prevladovala črno bela pasma (66,7 % na kmetijah z 
med 51 in 100 kravami molznicami in 60,0 % na kmetijah z več 
kot 100 kravami molznicami). 

S povečevanjem števila živali v čredi se je povečeval delež 

Preglednica 2. Uhlevitev telet in obdobje ločitve telet od mater po telitvi glede na velikost črede 

Velikost kmetije (število krav)
do  
20

od 21  
do 50

od 51  
do 100

nad  
100 Skupaj

Kako so uhlevljena telet v obdobju napajanja s mlezivom, mlekom in mlečnim nadomestkom? 
(več možnih odgovorov)

• v individualnih boksih (n)
• v individualnih iglujih (n)
• večje število telet v skupinskih boksih (n)
• privezana v hlevu (n)
• v parih v boksih ali iglujih (n)

44
1

12
8
9

47
3

17
3
4

11
1
8
1
1

5
2
7
1
0

107
7

44
13
14

Ali redite teleta na enega izmed zgoraj navedenih načinov izven hleva?

n 
• da
• ne

63
23,8
76,2

57
36,8
63,2

17
52,9
47,1

8
50,0
50,0

145
33,8
66,2

Kdaj ločite teleta od mater?

n
• takoj
• najkasneje v 2 do 3 urah
• v 24 urah
• od enega dneva do več dni
• teleta so vseskozi z materami

62
71,0
24,2

3,2
0,0
1,6

57
71,9
24,6

1,8
1,8
0,0

17
41,2
47,1

5,9
5,9
0,0

8
25,0
62,5
12,5

0,0
0,0

144
65,3
29,2

3,5
1,4
0,7
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vlažni in temni, kar povečuje možnosti obolevanja in onemogoča 
opazovanje živali. Zato morajo biti hlevi svetli, zračni, nikakor pa 
v njih ne sme biti prepiha.

V hlevih so sesna teleta lahko v individualnih boksih (slika 1a), 
bolje pa je, da jih naselimo v igluje (slika 1b), saj je vzdrževanje 
zoohigienskih pogojev pri teh lažje, kot pri individualnih boksih.

Več kot 70 % rejcev z manj kot 50 kravami molznicami v čredi 
teleta loči od mater takoj po njihovem rojstvu, medtem ko pri 
rejcih večjih čred (nad 50 krav molznic) prevladuje ločevanje v 
dveh do treh urah po rojstvu teleta. Pirman in Lavrenčič (2009) 
navajata, da »teleta, ki jih po porodu pustimo dve ali več ur pri 
materah, najverjetneje ne bodo razvila potrebne pasivne odpornosti 
v primerjavi s teleti, ki jih takoj po porodu ločimo od mater.« To je 
povezano z dejstvom, da takšna teleta s sesanjem ne zaužijejo do-
volj zaščitnih snovi, poleg tega pa se nahajajo v s klicami onesna-
ženem okolju, v katerem se nahaja veliko potencialno patogenih 

mikroorganizmov. Zato Pirman in Lavrenčič (2009) priporočata, 
da teleta prej kot v dveh urah po porodu ločimo od mater in jim 
mlezivo ponudimo posebej. 

3.2 Molža, določanje kakovosti 
in shranjevanje mleziva

V čredah do 100 krav molznic rejci večinoma (od 53 do 70 
%) pomolzejo mlezivo takoj po telitvi (pregl. 3), preostalih 14 
do 50 %, odvisno od velikosti črede pa v času, ko je tele osušeno 
in se začne postavljati na noge, kar je običajno okoli 30 minut do 
1 ure po telitvi (Pirman in Lavrenčič, 2009). Priporočljivo je, da 
mlezivo pomolzemo najkasneje 6 ur po telitvi (Godden, 2008; 
Reschke in sod., 2017). Ugotovili pa smo, da veliko več kot 15 % 
rejcev čred, manjših od 100 krav molznic, mlezivo pomolze šele 
ob molži preostalih krav v čredi ali pa pri tem nima določenega 
urnika in načina. Tudi Kehoe in sod. (2007) so ugotovili, da večji 

Slika 1. a) vzreja sesnih telet v individualnih boksih in b) v individualnih iglujih znotraj hlevov (foto: A. Lavrenčič)

a b

Slika 2. a) Kolostrometer in b) refraktometer (foto: A. Lavrenčič)

a b
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Preglednica 3. Preverjanje kakovosti mleziva in shranjevanje mleziva glede na velikost črede

Velikost kmetije (število krav)
do  
20

od 21  
do 50

od 51  
do 100

nad  
100 Skupaj

Kdaj pomolzete mlezivo?

n
• takoj po telitvi
• ko je tele osušeno in se začne postavljati na noge
• ob molži drugih krav v čredi
• nimam določenega urnika in načina

62
53,2
22,6
17,7

6,5

56
69,6
14,3
12,5

3,6

17
52,9
17,6
17,6
11,8

8
37,5
50,0
12,5

0,0

143
58,7
20,3
14,7

6,3
Kako preverite kakovost mleziva pred napajanjem telet?

n
• s kolostrometrom
• z refraktometrom
• na drug način
• ne preveri

63
3,2
0,0
1,6

95,2

57
3,5
1,8
3,5

91,2

17
11,8

0,0
5,9

82,4

8
25,0
25,0

0,0
50,0

145
5,5
2,1
2,8

89,7
Kako shranjujete mlezivo?

n
• ne shranjujem (krmimo samo svežega)
• v hladilniku
• zamrzujem v posodah za večkratno uporabo
• zamrzujem v posodah za enkratno uporabo

62
80,6

4,8
3,2

11,3

57
56,1

1,8
5,3

36,8

17
52,9

5,9
5,9

35,3

8
37,5
12,5
12,5
37,5

144
65,3

4,2
4,9

25,7
V kakšnem času porabite mlezivo, shranjeno v hladilniku?

n
• v manj kot enem dnevu
• v 2 do 3 dneh
• v več kot 3 dneh

3
33,3
33,3
33,3

1
0,0
0,0

100,0

1
0,0
0,0

100,0

1
100,0

0,0
0,0

6
33,3
16,7
50,0

V kakšnem času zamrznete mlezivo?

n
• v manj kot 1 uri po molži
• od 2 do 6 ur po molži
• od 6 do 12 ur po molži
• več kot 12 ur po molži
• kakor kdaj, odvisno od razpoložljivega časa

9
33,3
44,4
11,1

0,0
11,1

24
62,5
29,2

0,0
0,0
8,3

7
28,6
57,1

0,0
0,0

14,3

4
75,0
25,0

0,0
0,0
0,0

44
52,3
36,4

2,3
0,0
9,1

rejci načeloma prvič pomolzejo krave kasneje kot manjši rejci. 
Zaradi tega je lahko vsebnost imunoglobulinov (Ig) v mlezivu že 
precej zmanjšana, saj lahko med telitvijo in molžo mleziva mine 
veliko časa, vsebnosti Ig pa se v mlezivu začnejo zmanjševati od 
telitve naprej, še posebej hitro pa po šestih urah po telitvi (Qui-
gley in sod., 2013; Reschke in sod., 2017). 

Izmed vseh zaščitnih snovi, ki jih najdemo v mlezivu, največjo 
vlogo pripisujemo imunoglobulinu G (IgG). Pritchett in sod. 
(1991) navajajo, da lahko vsebnost IgG v mlezivu posameznih krav 
variira od 20 g/l pa tudi do 110 g/l, razlike pa so lahko še veliko 
večje (od 5 do 174 g IgG/l; Reschke in sod., 2017). V eni od redkih 
raziskav kakovosti mleziva v Sloveniji Tomšič (2018) navaja, da 
mlezivo krav rjave pasme ob prvi molži vsebuje v povprečju le 14,3 
g imunoglobulinov/l. Quigley in sod. (2013) ter Reschke in sod. 
(2017) navajajo, da vsebuje manj kot 50 g IgG/l, kar velja za spo-

dnjo mejo za mlezivo dobre kakovosti (Gulliksen in sod., 2008), 
okoli 16 % vzorcev mleziva. Zato bi morali kakovost mleziva redno 
preverjati pred napajanjem telet. Ker so laboratorijski postopki, 
kot sta radialna imunodifuzija (RID) in turbidimetrični imunotest 
(TIA), zamudni, so za prak so neprimerni. 

Zato bi kakovost mleziva morali preverjati z uporabo kolo-
strometra (slika 2a) ali refraktometra (slika 2b). 

V čredah z manj kot 50 kravami molznicami, kakovost mle-
ziva preverja le 9 % rejcev, medtem ko je v čredah z več kot 50 
kravami molznicami preverjanje kakovosti mleziva bolj pogosto 
(pregl. 2). Do podobnih ugotovitev so za kmetije v Pennsylvaniji 
prišli tudi Kehoe in sod. (2007). Rejci mlezivo preverjajo na raz-
lične načine. Pogosteje uporabljajo kolostrometer (slika 2a) kot 
refraktometer (slika 2b), nekateri pa kakovost mleziva ocenijo 
zgolj vizualno, predvsem po barvi in gostoti (viskoznosti). 
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jo dovolj mleziva, kadar mlezivo 
ni ustrezne kakovosti ali pa ka-
dar mlezivo ni primerno za na-
poj telet (matere kot prenašalke 
klic, obolele z mastitisom …).

Mleziva slabše kakovosti (ob-
močje rumenega ali rdečega polja 
na kolostrometru ali < 22 % BRIX 
na refraktometru) ne bi smeli po-
nuditi novorojenim teletom prvi 
dan, lahko pa ga uporabimo za 
napajanje telet po drugem dnevu 
starosti, ko je absorpcija zaščitnih 
snovi skozi sluznico že zelo ome-
jena, mlezivo pa služi bolj kot vir 
hranljivih snovi in ne kot vir za-
ščitnih snovi.

Večina rejcev (skoraj 81 %), 
ki imajo črede manjše od 20 krav 
molznic, uporablja sveže mlezi-
vo. Rejcev, ki uporabljajo sveže 
mlezivo je le še med 53 in 56 % 
v čredah z 21 do 50 kravami oz. 
v čredah z 51 do 100 kravami 

molznicami. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Kehoe in sod. 
(2007), ki ugotavljajo, da je neposredna uporaba svežega mleziva 
bolj pogosta v manjših čredah. Od tistih, ki mlezivo shranjujejo, 
jih večina mlezivo zamrzuje v posodah za enkratno uporabo (med 
11 in 38 %). To je edini primerne način shranjevanja mleziva za 
daljši čas, saj se pri daljšem shranjevanju mleziva v hladilniku lahko 
namnožijo potencialno patogeni mikroorganizmi, pri posodah, ki 
jih večkrat uporabimo za zamrzovanje mleziva, pa je lahko pro-
blematična higiena posode, saj jih je težko dobro očistiti. Mlezivo 
bi morali zamrzniti čim hitreje, vsekakor pa prej kot v eni uri po 
molži. To naredi tudi 62,5 % (15 od 24) rejcev v čredah z 21 do 
50 kravami molznicami, ki mlezivo zamrzujejo. Rejci v manjših 

Poznavanje kakovosti mleziva je izrednega pomena za oskr-
bo telet z zaščitnimi snovmi. Tele bi moralo s prvim napojem 
dobiti za okoli 10 % telesne mase mleziva, kar je običajno med 4 
in 5 litri, to pa so količine, ki jih teleta običajno ne morejo popiti. 
Zato sta Pirman in Lavrenčič (2009) predlagala, da bi morali 
teleta oskrbeti z mlezivom po sondi, kar pa je stresno tako 
za rejca kot za tele, ki mu lahko pri nestrokovnem vstavljanju 
sonde poškodujemo požiralnik in kapico. Če kakovost mleziva 
določimo s kolostrometrom ali refraktometrom, potem lahko 
enostavno dosežemo, da so teleta z zaščitnimi snovmi ustrezno 
oskrbljena. Kruse (1970) navaja, da bi morala teleta dobiti 
z mlezivom v prvih 12 urah vsaj 100 g imunoglobulinov, če 
želimo, da je koncentracija Ig v 
serumu ustrezna in da zagoto-
vimo ustrezno odpornost proti 
boleznim. Tako je pri uporabi 
mleziva z več kot 50 g IgG/l 
(območje zelenega polja na ko-
lostrometru ali > 22 % BRIX 
na refraktometru), potem je 
za doseganje ustrezne zaščite 
telet (vsaj 10 g IgG v krvnem 
serumu/l 24 ur po telitvi) po-
treben napoj samo 2 l mleziva 
(slika 3; Morin in sod., 1995). 

Takšno mlezivo je primer-
no tudi za daljše (do enega leta) 
shranjevanje v zamrzovalniku, s 
čimer si zagotovimo mlezivo za 
tista teleta, katerih matere nima-

Slika 3. Vsebnosti imunoglubulinov G1 v serumu telet, napajanih z 2 ali 4 litri mleziva z majhno 
(32,9 g/l) ali veliko vsebnostjo IgG (60,1 g/l) ob telitvi in z enakim mlezivom v količini 2 litra 
12 ur po telitvi (prirejeno po Morin in sod., 1995)

Slika 4. Razvoj mikroorganizmov (cfu/l) v mlezivu pri sobni temperaturi (v minutah po molži; 
Warstaty odhowu cieląt, 2017) 
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3.3 Napajanje telet z mlezivom 

V preglednici 4 prikazujemo odgovore rejcev na vprašanja 
povezana z napajanjem telet z mlezivom. Večinski odgovori na 
vprašanja, zastavljena v tem sklopu (pregl. 4), so bili bolj ali 
manj pričakovani. Določen delež odgovorov pa kaže na napake 
v napajanju z mlezivom. Prizadevati bi si morali, da rejci prvih 
nekaj dni krmijo mlezivo, vse dokler se ne spremeni v mleko (5. 
dan), ki je primerno za oddajo in prodajo. To rejci večinoma tudi 
storijo, vendar pa veliko rejcev s čredami, manjšimi od 50 krav 
molznic, mlezivo krmi samo enkrat ali pa samo prvi dan. Praksa, 
ki bi jo morali sprejeti in dosledno upoštevati je, da teleta dobijo 
mlezivo zaporednih molž vsaj 3 krat prvi dan, še bolje pa bi bilo, 
da bi mlezivo krmili vsaj prva dva dneva ali vsaj dan in pol. Ne 
smemo namreč pozabiti, da je črevesna sluznica telet sposobna 

čredah (do 20 krav molznic), mlezivo večinoma (44,4 % oz. 4 od 
9, ki mlezivo zamrzujejo) zamrznejo šele 2 do 6 ur po molži. To 
je prepozno, saj se v tem času lahko v mlezivu močno namnožijo 
škodljivi mikroorganizmi (slika 4).

Pri postopkih zamrzovanja pa ni dovolj, da mlezivo zgolj 
damo v zamrzovalnik, ampak ga moramo čimprej po molži ohla-
diti na temperaturo pod 16 °C. To najhitreje naredimo tako, da ga 
takoj po molži damo v hladno vodo, v kateri se nahajajo močno 
ohlajeni hladilni elementi za hladilne torbe. Pred uporabo zamr-
znjenega mleziva pa je najbolje mlezivo ogreti v topli vodi (do 50 
°C) pri tem pa temperaturo spremljati s termometrom. Z uporabo 
prevroče (nad 50 °C) oz. vrele vode in mikrovalovne pečice lahko 
v mlezivu denaturiramo (koaguliramo) beljakovine, vključno z 
Ig, zaradi česar teleta prejmejo premalo zaščitnih snovi (Teagasc 
Calf Rearing Manual, 2017; Coffey, 2018).

Preglednica 4. Napajanje telet z mlezivom

Velikost kmetije (število krav)
do  
20

od 21  
do 50

od 51  
do 100

nad  
100 Skupaj

Kolikokrat po telitvi mlezivo ponudite teletom? 

n
• samo enkrat, potem tele napajam z mlekom ali MN
• od 2 do 3 krat, a ne dlje kot do konca prvega dne po telitvi
• prvih nekaj dni po telitvi

63
19,0
30,2
50,8

55
30,9
21,8
47,3

17
5,9
29,4
64,7

7
0,0
28,6
71,4

142
21,1
26,8
52,1

Kakšno količino in kako ponudite mlezivo teletom? 

n
• v točno določeni količini (količino mleziva odmerim)
• po volji iz vedra
• po volji po steklenici
• s sesanjem krave
• vedno po sondi in v določeni količini
• sondo uporabljam samo v posebnih primerih

63
23,8
54,0
11,1
11,1
0,0
0,0

56
44,6
37,5
10,7
5,4
0,0
1,8

17
52,9
29,4
17,6
0,0
0,0
0,0

8
50,0
37,5
0,0
0,0
0,0
12,5

144
36,8
43,8
11,1
6,9
0,0
1,4

Koliko časa mine od telitve do napajanja z mlezivom?

n
• manj kot 1 ura
• 1 do 2 uri
• 2 do 6 ur
• več kot 6 ur

63
46,0
28,6
25,4
0,0

54
40,7
38,9
20,4
0,0

17
29,4
35,3
35,3
0,0

8
50,0
12,5
25,0
12,5

142
42,3
32,4
24,6
0,7

Kako ukrepate, če tele noče piti mleziva?

n
• dam ga toliko, kolikor ga popije
• čez nekaj časa poskusim ponovno z napajanjem
• čakam, da tele postane lačno
• uporabim sondo

63
30,2
65,1
4,8
0,0

54
22,2
68,5
1,9
7,4

17
11,8
64,7
5,9
17,6

8
0,0
25,0
12,5
62,5

142
23,2
64,1
4,2
8,5

Ali preverjate odpornost tele (z refraktometrom ali drugo metodo za ugotavljanje vsebnosti beljakovin v krvnem serumu)?

n
• da
• ne

63
1,6
98,4

55
1,8
98,2

17
0,0
100,0

7
0,0
100,0

142
1,4
98,6
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bolj podvržena okužbam in pogosteje poginejo. Čeprav je bilo 
število rejcev, ki delajo v čredah z več kot 100 kravami molznicami 
relativno majhen, pa ti rejci večinoma (62,5 % oz. 5 rejcev od 8) 
v primeru, da teleta nočejo piti mleziva uporabijo sondo, kar bi 
morala postati praksa v takšnih primerih, če želimo zmanjšati 
izgube telet in povečati prirejo krav molznic. 

Že iz odgovora na vprašanje o številu rejcev, ki preverjajo ka-
kovost mleziva (pregl. 3) je bilo jasno, da ne moremo pričakovati 
velikega števila rejcev, ki bo preverjalo nivo odpornosti telet s po-
močjo ugotavljanja vsebnosti beljakovin v krvnem serumu (pregl. 
4). Samo 2 rejca od 142 (1,4 %), ki so odgovorili na to vprašanje, 
preverjata doseženo odpornost s pomočjo ugotavljanja vsebno-
sti beljakovin v krvnem serumu. Čeprav bi si želeli ta odstotek v 
prihodnosti povečati, pa zaradi zahtevnosti postopka, ki zajema 
odvzem krvi, centrifugiranje krvi in določanje vsebnosti npr. s 
pomočjo refraktometra, ne moremo pričakovati, da se bo to res 
zgodilo. Veliko bi namreč dosegli že s določanjem kakovosti same-
ga mleziva. Reschke in sod. (2017) navajajo, da so za odpornost 
teleta pomembni tako koncentracija zaščitnih snovi v mlezivu kot 
tudi količina zaužitega mleziva, trajanje obdobja med rojstvom in 
prvim napajanjem ter količina mleziva, ponujenega ob drugem 
napoju. Vsebnost zaščitnih snovi v serumu telet je bila pri 43,5 % 
telet, katerih prvi napoj je bil manjši od 2 litrov, prvo napajanje pa 
so rejci opravili šele po več kot 2 urah po rojstvu, manjša od opti-
malne, čeprav je bilo uporabljenih samo 15,5 % vzorcev mleziva 
slabe kakovosti (< 50 g IgG/l; Reschke in sod., 2017).

3.4 Napajanje telet z mlekom in/ali mlečnim 
nadomestkom

V preglednici 5 navajamo odgovore rejcev na vprašanja ve-
zana na napajanje telet z mlekom oz. mlečnim nadomestkom 
(MN). Na vprašanje o načinu oskrbe telet z mlekom oz. MN 
se rejci odločajo zgolj za enega od načinov. Vidimo lahko, da se 
rejci odločajo večinoma za napajanje s polnomastnim mlekom 
(skupaj 108 odgovorov »da« in 27 odgovorov »ne«), na dru-
gem mestu pa je napajanje z MN (skupaj 44 odgovorov »da« in 
81 odgovorov »ne«). Zanimivo je, da na vprašanje ali napajajo 
tako s polnomastnim mlekom kot MN ni nihče odgovoril ne z 
»da« ne z »ne«, z vpogledom in primerjavo vprašalnikov pa 
smo ugotovili, da je na obe vprašanji z »da« (presek) odgovorilo 
30 anketirancev.

Odpadno mleko, to je mleko s povečanim številom somatskih 
celic, mleko krav z mastitisom, ki pa je na videz nespremenjeno 
in ne vsebuje antibiotikov, mleko, ki vsebuje povečano število 
mikroorganizmov, skratka mleko, ki ga rejci zaradi določenih 
razlogov ne oddajajo oz. prodajajo, krmi teletom preko 68 % vseh 
rejcev, ki so na vprašanje odgovorili. Žal z vprašalnikom nismo 
bolj podrobno povprašali rejce, kako pripravijo takšno mleko za 
napajanje telet. Filipi (2012) je v svoji diplomski nalogi navedla, 
da bi morali takšno mleko pred uporabo obvezno prekuhati oz. 
pasterizirati.

Tudi vprašanje o količinah mleka in/ali MN ni bilo dovolj 
specifično. Vendar pa določen del rejcev sploh ne spremlja količin 
popitega mleka. Vsekakor so količine mleka oz. MN na začetku 

učinkovito absorbirati velike molekule zaščitnih snovi samo 
prvih 36 ur po rojstvu, čeprav je absorpcija po prvem dnevu že 
močno omejena (Morin in sod., 1995). Ob dejstvu, da kakovost 
mleziva ne preverjamo (pregl. 3), bi bilo podaljšano napajanje 
z mlezivom vsekakor dobrodošlo, čeprav je absorpcija Ig drugi 
dan že zelo omejena. 

Prav tako veliko rejcev mlezivo pred napajanjem telet vedno 
točno odmeri (v manjših čredah slabih 24 %, v čredah večjih od 
20 krav molznic pa več ko 45 % rejcev). Takšnih je bilo največ v 
čredah z manj kot 20 kravami molznicami (49,2 %), še več pa v 
čredah z 21 do 50 kravami molznicami (52,7 %). 

Če to povežemo s podatki, da teleta napajajo z mlezivom 
samo enkrat oz. samo prvi dan, potem lahko sklepamo, da veliko 
telet ni dovolj dobro oskrbljenih z zaščitnimi snovmi. Teleta bi 
morala biti z mlezivom oskrbljena po volji. Po volji z napajanjem 
iz vedra ali po steklenici oskrbi teleta 65,1 % rejcev čred z do 
20 kravami molznicami, 48,2 % rejcev čred z 21 do 50 kravami 
molznicami, medtem ko je delež rejcev v čredah, večjih od 50 
krav molznic manjši od 50 % (47 in 37,5 %). Vendar pa samo po-
nudba mleziva po volji ni dovolj. Spremljati (in beležiti) moramo 
količine dejansko popitega mleziva, saj le tako lahko zagotovimo 
zadostno oskrbo teleta z zaščitnimi snovmi. 

Enajst odstotkov rejcev s čredami, manjšimi od 20 krav mol-
znic teleta z mlezivom oskrbijo tudi tako, da dopustijo sesanje 
telet. Če teleta sesajo pri materah, ne moremo vedeti koliko mlezi-
va so dejansko popila in tako ne moremo vedeti, koliko zaščitnih 
snovi so teleta dejansko dobila. Coffey (2018) navaja, da 46 do 61 
% telet ne sesa v prvih 6 urah po telitvi. Razlogi so lahko v preniz-
ko pripetem, visečem vimenu, (pre)velikih seskih ali pa slabem 
materinskem čutu krav. Prav tako je zaradi sesanja (neočiščenega) 
vimena možnost, da se bodo teleta okužila s potencialno patoge-
nimi mikroorganizmi, ki se nahajajo na neočiščenem vimenu in/
ali v prvih curkih mleziva, obstaja pa tudi možnost, da se nekatere 
bolezni, katerih klicenosci so matere, prenesejo neposredno na 
tele. Zato sesanja nikakor ne priporočamo. 

Predhodno smo že ugotovili, da rejci večinoma zelo hitro po 
telitvi pomolzejo krave (pregl. 3), ravno tako pa tudi zelo hitro 
po telitvi mlezivo ponudijo teletom (pregl. 4). V dveh urah po 
telitvi teleta oskrbi z mlezivom v povprečju več kot 74 % rejcev, 
ki so sodelovali pri anketi. Takrat je za ponujanje mleziva tudi 
najbolj primeren čas, saj teleta večinoma prvič sesajo prej kot v 
2 urah po telitvi. Če mlezivo ponudimo kasneje (po 2 urah po 
telitvi), kar je praksa dobre četrtine (25,4 % rejcev s manj kot 20 
kravami) oz. dobre petine (20,4 % vseh rejcev z 21 do 50 kravami 
molznicami), lahko teleta začnejo sesati, lizati in zauživati stvari 
v njihovem okolju, od sesanja sovrstnikov in pitja seča s tal, do 
lizanja ograd in zauživanja nastilja, zaradi česar v njihova preba-
vila zaidejo potencialno patogeni mikroorganizmi, ki zmanjšajo 
učinkovitost delovanja zaščitnih snovi. 

Na vprašanje, kako ukrepati, če tele noče piti mleziva, je ve-
čina rejcev odgovorila, da z napajanjem poskusi čez določen čas. 
Žal vprašanje ni bilo postavljeno tako, da bi vedeli, koliko časa so 
rejci pripravljeni čakati. Najbrž pa ni odveč še enkrat ponoviti, 
da so teleta, ki ne dobijo mleziva dovolj hitro v pravi količini 
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Preglednica 5. Napajanje telet s polnomastnim mlekom (PM) in mlečnim nadomestkom (MN)

Velikost kmetije (število krav)
do  
20

od 21  
do 50

od 51  
do 100

nad  
100 Skupaj

Kako napajate teleta v mlečnem obdobju?

• sesajo pri materah (n)
• napajam s PM (n)
• napajam z MN (n)
• napajam s PM in MN (n)

da (ne)
8 (50)

48 (10)
12 (45)

0 (0)

da (ne)
2 (46)
43 (9)

17 (30)
0 (0)

da (ne)
0 (14)

11 (16)
10 (4)

0 (0)

da (ne)
0 (7)
6 (2)
5 (2)
0 (0)

da (ne)
10 (117)
108 (27)

44 (81)
0 (0)

Ali uporabljate odpadno mleko za napajanje telet?

n
• da
• ne

63
71,4
28,6

54
68,5
31,5

16
81,3
18,8

7
100,0

0,0

140
72,9
27,1

Kakšno količino mleka/MN krmite dnevno?

n
• 4 do 5 litrov na dan
• 6 do 8 litrov na dan
• 8 do 10 litrov na dan
• več kot 10 litrov na dan
• ne poznam točne količine

61
32,8
39,3
13,1

1,6
13,1

54
14,8
61,1
20,4

0,0
3,7

17
29,4
52,9

5,9
5,9
5,9

8
25,0
37,5
25,0

0,0
12,5

140
25,0
49,3
15,7

1,4
8,6

Kako krmite mleko/MN?

n
• iz vedra brez cuclja (vedro je na tleh)
• iz vedra s cucljem (vedro je pritrjeno na določeni višini)
• na avtomatu za napajanje

61
1,6

98,4
0,0

53
0,0

96,2
3,8

17
0,0

82,4
17,6

8
12,5
50,0
37,5

139
1,4

92,8
5,8

Koliko vrst MN krmite teletom (če ga/jih uporabljate)?

n
• enega v celotnem obdobju 
• dve ali več vrst v celotnem obdobju 

30
100,0

0,0

27
77,8
22,2

16
75,0
25,0

7
57,1
42,9

80
83,5
16,3

Kako pripravite MN?

n
• ne uporabljam MN
• odmerim z merico in raztopim v končni količini vode
• stehtam in raztopim v končni količini vode
• stehtam in raztopim v 2/3 končne količine vode, nato 

dolijem vodo do končne količine
• stehtam točno količino vode in MN

55
61,8
29,1

0,0

9,1
0,0

49
51,0
36,7

2,0

6,1
4,1

16
18,8
37,5

0,0

25,0
18,8

7
28,6
14,3
14,3

28,6
14,3

127
50,4
32,3

1,6

11,0
4,7

Ali preverjate vsebnost suhe snovi v mleku ali MN (npr. z refraktometrom)?

n
• da
• ne

59
0,0

100,0

51
2,0

98,0

15
0,0

100,0

8
12,5
87,5

133
1,5

98,5

manjše in bi se morale s povečevanjem telesne mase teleta po-
večevati. Še vedno prevladuje prepričanje, da smemo teletom 
ponuditi le za okoli 10 % njihove telesne mase napoja, saj bi večje 
količine povzročile drisko, teleta bi bila bolj zamaščena, plodnost 
in mlečnost tako vzrejenih telic pa bi bila slaba (Drackley, 2005; 
Le Cozler in sod., 2008). Pri napajanju omejenih količin mleka 

in/ali MN naj bi dosegli hitro povečevanje zauživanja starterja, 
vendar pa je prebava starterja v prvih 4 tednih po rojstvu zelo 
omejena, teleta pa do takrat ne zauživajo velikih količin ali pa 
sploh ne zauživajo trdne krme. Miller-Cushon in sod. (2013) 
pa so ugotovili, da so količine mleka, ki jih običajno ponujamo 
sesnim teletom pogosto premajhne. Teleta, ki jih napajamo z mle-
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naš MN ustrezno koncentracijo SS lahko ugotovimo z uporabo 
refraktometra z BRIX skalo. Če bi rejci refraktometer uporabljati 
tudi za ta namen, potem bi hitro ugotovili, da je pri na napačen 
način pripravljenem MN koncentracija suhe snovi in s tem tudi 
hranljivih snovi manjša, kot je priporočena oz. želena (1,5 do 2 
% suhe snovi/kg telesne mase; Drackley, 2008). Ugotovili smo, 
da v povprečju refraktometer v ta namen uporablja samo 1,5 % 
anketiranih rejcev, prevladujejo pa rejci s čredami večjimi od 100 
krav molznic (87,5 % oz. 7 od 8 rejcev).

3.5 Odstavljanje telet

V zadnjem sklopu vprašanj so nas zanimali postopki, po-
vezani z odstavljanjem telet (pregl. 6). Nobeno presenečenje 
ni bila ugotovitev, da rejci večinoma odstavljajo teleta šele po 
dopolnjenem 11. tednu starosti. Preseneča pa, da veliko rejcev s 
čredami večjimi od 50 krav molznic odstavlja šele po 12. tednu 
starosti. Ko smo rejce povprašali, katere kriterije upoštevajo pri 
odstavljanju telet, so rejci vseh štirih velikostnih razredov čred 
navedli, da je zelo pomembna starost teleta, na drugo mesto pa 
so večinoma postavili telesno maso. Le pri rejcih malih čred je 
bila na drugem mestu kot pomemben kriterij navedena zaužita 
količina mrve (sena). Lavrenčič in Hohler (2014) sta navedla, 
da je kriterijev za odstavljanje telet več. Kot najpomembnejše 
sta navedla telesno maso, telesno kondicijo in velikost. Za samo 
odločitev o začetku odstavljanja pa sta navedla kriterij, da tele dva 
dni zapored poje vsaj 1,5 kg starterja (Drackley, 2008). Ker je bilo 
na zastavljeno vprašanje možnih več odgovorov, smo pogledali, 
katere kombinacije odgovorov so najpogostejše. Ugotovili smo, 
da se kot pomembna kriterija najpogosteje pojavlja kombinacija 
starosti in telesne mase (46 odgovorov), na drugem mestu pa 
kombinacija starosti in zauživanja močnih krmil (36 odgovorov) 
ter telesne mase in zauživanja mrve (35 odgovorov). Slednje je 
še posebej pogosto pri rejcih majhnih čred, do 20 krav molznic.

Starosti teleta ne bi smeli uporabljati kot kriterij za odstavlja-
nje telet, saj nam ne pove ničesar o telesni razvitosti teleta. Teleta 
so takrat lahko ali pretežka še bolj pogosto pa so telesno ne dovolj 
razvita. Eno od vprašanj, ki je bilo zastavljeno rejcem in je poveza-
no s kriteriji za odstavljanje telet, je bilo, ali rejci teleta ob rojstvu 
in ob odstavitvi tehtajo. Prevladoval je negativni odgovor, kar 
pomeni, da je bila telesna masa kot kriterij za odstavljanje telet, 
organoleptično (vizualno, na otip ali s velikostjo teleta) ocenjena 
telesna masa in ne določena empirično s tehtanjem. Lavrenčič in 
Hohler (2014) sta opozorila na to, da bi morali teleta tehtati, če 
želimo vedeti, ali so v času do odstavitve pridobila dovolj telesne 
mase in so v okviru pričakovanih prirastov. Zaradi tega obstaja 
tudi velika verjetnost, da rejci teleta odstavljajo kasneje, kot bi 
jih lahko, jih zaradi tega dlje časa napajajo z mlekom, ki bi ga lah-
ko prodali, teleta pa bi v tem obdobju lahko vzrejali s cenejšimi 
močnimi krmili.

Na podoben način, kot smo obravnavali kriterije za odstavitev 
telet, obravnavamo tudi vprašanje o uporabi krmil v obdobju pred 
odstavitvijo. Ne glede na velikost črede rejci najpogosteje ponu-
dijo teletom pred odstavitvijo mrvo (seno). Dobra četrtina (27,5 

kom ali MN po volji, so sposobna zaužiti količine mleka, ki se gi-
bljejo okoli 20 % telesne mase. Seveda pa so teleta takšne količine 
mleka sposobna popiti samo, če ga ponudimo v več obrokih in ne 
v samo enem ali dveh obrokih na dan. Sesna teleta, ki jih redimo 
skupaj z materami, običajno sesajo 8 do 10 krat dnevno (Khan in 
sod., 2011). Majhna frekvenca krmljenja in hkrati velika naenkrat 
ponujena količine mleka povzročijo hlastajoče pitje mleka, kar 
pogosto vodi v prebavne motnje, saj se tako velike količine mleka 
v siriščniku ne morejo normalno sesiriti. Drug problem majhne 
frekvence napajanja in hkrati velikih količin mleka je, da se takšna 
teleta pogosto medsebojno sesajo. Pogosto napajanje telet z ve-
likimi količinami mleka oz. napajanje po volji, onemogoča zau-
živanje trdne hrane ter tako tudi normalen razvoj predželodec in 
njihove absorpcijske sposobnosti. Miller-Cushon in sod. (2013) 
zato predlagajo, da bi teleta vzrejali po metodi »step down«, kar 
pomeni, da jim do določene starosti (ki je odvisna od predvidene 
starosti ob odstavitvi) ponudimo neomejene (po volji) količine 
mleka oz. MN, ob tej starosti pa jim v nekaj zaporednih korakih 
močno zmanjšamo dnevno ponujeno količino mleka. Teleta 
bodo manjkajoče hranljive snovi hitro zaužila s starterjem oz. 
drugim močnim krmilom. 

Učinek napajanja sesnih telet z večjimi količinami mleka je 
pozitiven tudi po odstavitvi, saj imajo tako vzrejena teleta večjo 
telesno maso, sama vzreja in odstavitev pa sta manj stresna. Tako 
vzrejena teleta so bolj odporna, imajo boljši izkoristek krme, 
lahko jih prej pripustimo in imajo večjo mlečnost v prvi laktaciji 
(Miller-Cushon in sod., 2013). Miller-Cushon in sod. (2013) 
navajajo tudi, da teleta, ki jih napajamo z večjimi količinam mleka 
(ali MN), zauživajo trdno hrano (starter) počasneje, v manjših 
obrokih, z večjimi premori med krmljenji in ne reagirajo burno 
na začetek krmljenja.

Odgovor večine rejcev s čredami do 50 krav molznic, da mleko 
oz. MN ponudijo z vedri, na katerih so nameščeni cuclji (več kot 
90 % anketirancev), smo pričakovali. Večji rejci, predvsem tisti z 
več kot 100 kravami molznicami, se poleg tega načina poslužuje 
tudi napajanja telet z avtomati. Z anketo smo ugotovili tudi, da 
rejci, ki uporabljajo MN, večinoma uporabljajo le eno vrsto MN 
v celotnem obdobju do odstavitve. To je ekonomsko sprejemljivo 
predvsem na manjših kmetijah, na katerih ne moremo pričakovati 
uporabe več vrst MN. V večjih čredah, kjer je število telet večje, 
pa bi bila uporaba več vrst MN smiselna, saj se tekom rasti in 
razvoja telet njihove potrebe po HS spreminjajo, spremenijo pa 
se tudi zahteve glede uporabe posameznih sestavin. Tako so MN 
za mlajša teleta bolj kakovostni, saj vsebujejo veliko mleka v pra-
hu in so zato dražji. Res pa je, da lahko MN za mlajša teleta brez 
težav uporabimo za napajanje starejših telet, ne pa tudi obratno. 
Zaznali pa smo, da veliko rejcev ne zna pravilno pripraviti MN. Za 
pravilno pripravo MN, bi morali količino MN v prahu natančno 
stehtati (pogojno lahko tudi odmerimo z merico) in jo raztopiti v 
dveh tretjinah tople vode, ogrete na temperaturo, ki jo priporoča 
proizvajalec in šele nato doliti vodo do ustrezne končne prostor-
nine. Le tako dobimo MN z ustrezno koncentracijo hranljivih 
snovi. Pri načinih priprave MN, kjer MN stehtamo in raztopimo 
v končni količini vode, je koncentracija HS premajhna. Ali ima 
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vse do dopolnjenega 10 tedna starosti (Anderson in sod., 1987). 
Zato se le ta v predželodcih kopiči ter upočasnjuje razvoj resic, 
ki so odvisne predvsem od fermentacije hitro fermentirajočih 
ogljikovih hidratov (npr. škrob, pektinske snovi in sladkorji), s 
tem pa se poslabša tudi absorpcija hlapnih maščobnih kislin, ki 
so pomemben vir energije za prežvekovalce. Zaradi tega je razvoj 
(prirasti) telet slabši, posledično pa se poveča s starostjo ob 
odstavitvi. Če vzrejamo teleta na nastilju, lahko z njim nadome-
stimo nujno potrebne količine strukturne vlaknine za normalno 
delovanje predželodcev. 

Rejci, katerih črede so manjše od 50 krav molznic, ponujajo 
starter (močno krmilo) večinoma v obliki krmne mešanice za te-
leta (55,8 % rejcev s čredami do 20 krav in 31,9 % rejcev s čredami 
med 21 in 50 krav). Tudi pri izbiri starterja veljajo enaka pravila 

%) rejcev, ki pred odstavitvijo krmi seno, le to ponudijo teletom 
že v prvem tednu po telitvi, v drugem tednu ga začne ponujati še 
25 % rejcev, v tretjem in četrtem tednu pa po 20 % rejcev. 

Največ rejcev (29,3 %) začne ponujati starter po 3 tednu sta-
rosti, čeprav ga skoraj enak odstotek rejcev začne ponujati tako 
v drugem (23,2 %) kot tretjem (26,8 %) tednu po rojstvu telet. 
Čeprav v anketi nismo postavili vprašanja o količinah ponujene 
mrve (sena) pa Lavrenčič in Hohler (2014) menita, da do odsta-
vitve teletom ne bi smeli ponuditi večjih količin sena oz. mrve. 
Mrva pa tudi slama žit ne sme zavzemati več kot 5 % skupne suhe 
snovi obroka), narezana mora biti na največ 2,5 cm dolge delce, 
ponudimo pa jo zamešano v starter oz. sestavljeno krmno me-
šanico. Večje količine voluminozne krme v predželodcih sesnih 
telet ne fermentirajo v velikem obsegu zaradi nizkega pH (< 6) 

Preglednica 6. Postopki, vezani na odstavljanje telet 

Velikost kmetije (število krav)
do  
20

od 21  
do 50

od 51  
do 100

nad  
100 Skupaj

Pri kateri starosti odstavljate teleta?

n
• 5 do 6 tednov
• 7 do 8 tednov
• 9 do 10 tednov
• 11 do 12 tednov
• po 12 tednu 

62
4,8

27,4
21,0
30,6
16,1

52
0,0

19,2
23,1
42,3
15,4

15
0,0

13,3
26,7
33,3
26,7

8
0,0

12,5
25,0
25,0
37,5

137
2,2

21,9
22,6
35,0
18,2

Kakšen kriterij uporabljate pri odstavljanju telet? (možnih več odgovorov)

• starost (n)
• telesna masa (n)
• zaužita količina močnega krmila (n)
• zaužita količina mrve (sena) (n)
• telesna kondicija (n)
• drugo (n) 

40
28
20
30
19

2

35
28
21
21
15

4

7
10

3
3
6
0

8
7
3
2
5
0

90
73
47
56
45

6
Katero od krmil teletom ponudite pred odstavitvijo? (možnih več odgovorov)

• mrva (seno) (n)
• starter (n)
• drugo (n) 

59
42

7

49
46

8

15
13

0

4
6
2

127
107

17
Če ponujate teletom starter, v kakšni obliki ga ponudite?

n
• musli
• granulat
• krmna mešanica za teleta
• musli z dodatkom celega zrnja žit
• granulat z dodatkom celega zrnja žit
• krmno mešanico za teleta z dodatkom celega zrnja žit
• drugo

52
5,8

25,0
55,8

7,7
0,0
1,9
3,8

47
10,6
17,0
31,9
23,4

2,1
12,8

2,1

14
35,7

7,1
7,1
7,1
7,1

21,4
14,3

8
25,0

0,0
0,0

12,5
12,5
50,0

0,0

121
12,4
18,2
37,2
14,0

2,5
11,6

4,1
Ali teletom pred odstavitvijo ponudite svežo pitno vodo? 

n
• da
• ne

62
91,9

8,1

53
96,2

3,8

13
100,0

0,0

8
87,5
12,5

136
94,1

5,9
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Slaba kakovost mleziva je torej lahko povezana tudi z dej-
stvom, da rejci napajajo teleta večinoma s svežim mlezivom, v 
katerem primanjkuje zaščitnih snovi, pri rejcih, ki mlezivo shra-
njujejo, pa je problematično prepočasno zamrzovanje mleziva, 
kar omogoča razvoj potencialno patogenih mikroorganizmov, s 
čimer se potrebe po količini zaščitnih snovi v mlezivu povečujejo. 

V primerih, ko tele noče piti mleziva, ali pa ga popije manj, 
kot bi bilo glede na kakovost mleziva potrebno, bi le tega morali 
aplicirati preko sonde. S predolgim odlašanjem se verjetnost, da 
bodo teleta slabo oskrbljena z zaščitnimi snovmi, samo povečuje, 
saj se absorptivna sposobnost črevesne sluznice telet s časom 
zmanjšuje. Opazili smo, da tisti rejci, ki uporabljajo mlečne na-
domestke, količine le teh v večini primerov ne stehtajo, ampak 
jih zgolj odmerijo z merico. To je ti. volumetrično tehtanje, pri 
katerem količine mlečnega nadomestka niso vedno enake in 
zato lahko mlečni nadomestek vsebuje premalo hranljivih snovi. 
Potrdili smo domnevo, da rejci teleta odstavljajo predvsem glede 
na njihovo starost in glede na količino zaužite mrve, čeprav bi 
morali veliko več pozornosti posvetiti njihovi telesni razvitosti, 
kot so telesna masa, velikost in telesna kondicija. Tudi ponujanje 
večjih količin sena v tem obdobju je lahko problematično, saj 
voluminozne krme teleta ne morejo učinkovito izkoriščati, ker v 
vampu še ni funkcionalne mikroflore. 

V prihodnje bi želeli, da se rejci bolj množično odzovejo na an-
keto, še posebej tisti z več kot 50 kravami molznicami, saj bi le tako 
lahko ugotovili, ali se pri teh rejcih postopki vzreje telet kakorkoli 
razlikujejo od kolegov z manjšimi čredami. Ugotovili pa smo tudi 
določene pomanjkljivosti tako pri načinu izpolnjevanja kot v 
vsebini ankete (npr. izpolnjevanje preko spleta, nekatere premalo 
natančna vprašanja …), ki jih bomo v prihodnje skušali odpraviti. 
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kot pri izbiri MN. Starter mora biti zelo okusen in imeti veliko 
hranilno vrednost. Takšen starter pa je lahko sestavljen samo iz 
relativno dragih sestavin. Zato se pojavlja vprašanje, ali je večin-
sko uporabljena krmna mešanica za teleta, res krmilo, ki bi ga 
lahko brez zadržkov priporočali v vseh časovnih obdobjih vzreje 
telet. Veliko boljše rešitve so posebni starterji za mlajše kategorije 
telet, ki so v večini primerov v obliki muslijev. Ti so še posebej 
zaželeni, če bokse ne nastiljamo s slamo, saj vsebujejo tudi delce 
voluminozne krme, kot sta npr. seno lucerne in ovseni kosmiči. Za 
nekoliko starejše kategorije telet so primerna sestavljena močna 
krmila pripravljena iz krmne mešanice za teleta, ki ji primešamo 
celo zrnje žit, najpogosteje koruze. Takšne starterje pa večinoma 
uporabljajo le rejci s čredami večjimi od 50 krav molznic (57,1 
% rejcev s čredami med 51 in 100 kravami molznicami in 75,0 % 
rejcev s čredami, večjimi od 100 krav molznic).

Na vprašanje ali rejci teletom pred odstavitvijo ponudijo 
pitno vodo, smo dobili zelo enoznačne odgovore. Ne glede na 
velikost črede imajo teleta vodo pred odstavitvijo na voljo na več 
kot 87 % kmetij, na tistih, kjer redijo med 51 in 100 krav molznic, 
pa celo na 96,2 % kmetijah. Tretjina teh rejcev ponudi vodo že 
v prvem tednu življenja telet, v drugem tednu pa vodo ponudi 
še dodatnih 17 % rejcev. Po prvem mesecu življenja telet vodo 
ponudi še nadaljnjih 7 % rejcev, ki vodo sploh ponudijo teletom. 
Lavrenčič in Hohler (2014) priporočata, da bi morali ponuditi 
vodo po volji že od njihovega rojstva naprej ali pa vsaj v nekaj 
dneh po rojstvu. Od vode je v veliki meri odvisna količina zau-
žitega starterja oz. sestavljenega močnega krmila in posledično 
tudi prirasti telesne mase telet. Pitje vode ne vpliva na zauživanje 
mleka ali mlečnega nadomestka, vpliva pa na pogostnost neka-
terih nezaželenih oblik obnašanja (npr. lizanje in grizenje ograd, 
zavijanje jezika in kimanje z glavo) in zmanjšuje stres pri teletih. 

4 ZAKLJUČKI

Z odgovori na anketna vprašanja smo dobili vpogled v stanje 
vzreje telet v Sloveniji. Glede na to, da so anketo večinoma izpol-
njevali rejci manjših čred in čred z 21 do 50 kravami molznicami, 
menimo, da je anketa dala vpogled v postopke, ki se jih rejci 
poslužujejo pri vzreji telet. Pri tem smo opazili nekatere pomanj-
kljivosti, izmed katerih bi na prvo mesto postavili dejstvo, da rejci 
ne preverjajo kakovosti mleziva, zaradi česar je vsaj del telet slabo 
oskrbljen z zaščitnimi snovmi. Čeprav je določanje kakovosti 
mleziva s pomočjo opazovanja njegove barve in gostote na nek 
način dobrodošlo, pa nam samo tak način ugotavljanja ne pove, 
koliko zaščitnih snovi to mlezivo dejansko vsebuje. Zato bi morali 
kakovost mleziva preverjati s pomočjo kolostrometra ali refrakto-
metra z Brixovo skalo, pri tem pa priporočamo predvsem uporabo 
refraktometra, saj na z refraktometrom izmerjene vsebnosti vpliva 
manj zunanjih dejavnikov, kot so temperatura, prisotnost zračnih 
mehurčkov in pen v in na površini mleziva, in velika vsebnost 
maščob. Prav tako lahko s pomočjo refraktometra, ugotavljamo 
vsebnost zaščitnih snovi v krvnem serumu telet, vsebnost suhe 
snovi v odpadnem mleku in mlečnih nadomestkih. 
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IZVLEČEK

Pri pridelavi in predelavi oljk ostaja veliko stranskih proizvodov, 
ki bi lahko uporabljali kot krmilo tudi v prehrani prašičev. V pri-
spevku bomo opisali možnosti dodajanja stranskih proizvodov 
pridelave oljk v krmo prašičev, njihovo hranilno vrednost ter iz-
postavili nekatere prednosti in slabosti pri krmljenju. Oljke vse-
bujejo tudi različne sekundarne metabolite, katerim pripisujemo 
veliko ugodnih učinkov. Med drugim imajo sekundarni meta-
boliti oljk antioksidativno delovanje, le to pa pri ljudeh prepo-
znava tudi Evropska agencija za varnost hrane EFSA. V poskusu 
na pujskih smo proučevali antioksidativno delovanje ekstrakta 
oljčnih listov v primeru krmljenja pujskov z visokim vnosom n-3 
VNMK. Ekstrakt oljčnih listov je imel nekatere ugodne učinke 
na antioksidativno zaščito, ter ni imel negativnih učinkov na rast 
in zauživanje krme.

Ključne besede: prašiči, stranski proizvodi proizvodnje oljčnega 
olja, polifenoli oljk

ABSTRACT

In the cultivation and processing of olives, there are many by-
products that can be used as feedstuffs also in pig feed. Adding 
olive by-products to pig feed have many advantages and disad-
vantages, which will be discussed. In addition, the olives contain 
various secondary metabolites, to which many beneficial effects 
are attributed. Among others, secondary metabolites of olives 
also have an antioxidant effect, which is also recognized in hu-
mans by a health claim authorised also by EFSA. In an experi-
ment on piglets in which olive leaves extract was included in the 
diet, we studied the effect of olive leaves extract on antioxidant 
activity in the case of high dietary intake of n-3 VNMK. Olive 
leaf extract had some beneficial effects on oxidative stress ame-
lioration, and had no negative effects on the growth and feed 
intake of piglets.

Key words: pigs, olive oil by-products, olive polyphenols
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1 UVOD

 
OZADJE RAZISKAVE 

Proizvodnja oljčnega olja je izrednega pomena za ves medi-
teranski svet. Vendar tako proizvodnja kot predelava s sabo pri-
našata različne stranske proizvode, ki lahko predstavljajo okoljski 
problem, lahko pa tudi priložnost. Ob proizvodnji oljk nastane 25 
kg listov ter vej na drevo letno, le ti pa predstavljajo 5 % skupne 
mase tudi pri predelavi. Pri stiskanju oljk na 100 kg oljk nastane 
35 kg oljčnih pogač, ter 100 L odpadnih voda (slika 1) (Molina-
-Alcaide in Nefzaoiu, 1996). Predvsem liste ter oljčne pogače 
ter tropine bi lahko uporabili za krmljenje domačih živali, med 
drugim tudi prašičev, ki lahko učinkovito izkoristijo nekatere 
izmed hranilnih snovi.

Vključevanje oljčnih listov, tropin in pogač v krmo prašičev 
je povezano z določenimi omejitvami. Ker tako listi kot tropine 
niso s hranili bogato krmilo, je vključevanje smiselno le v nizkih 
deležih in/ali za doseganje drugih potencialno ugodnih učinkov 
kot npr. antioksidativno delovanje nekaterih polifenolov oljk. 
Kemijska sestava oljčnih listov in tropin je močno variabilna in 
je odvisna od izvora, sorte, tal, vsebnosti vej, klimatskih lastnosti, 
vsebnosti suhe snovi, primesi itd. (Molina-Alcaide in Nefzaoiu, 
1996; Molina-Alcaide in Yanez-Ruiz, 2008). Listi vsebujejo rela-

tivno nizko vsebnost surovih beljakovin (70-129 g/kg SS), kar 
je podobno vsebnosti beljakovin v oljčnih tropinah (48-106 g/
kg SS). Vsebnost maščob, ki jih prašiči skoraj v popolnosti izko-
riščajo, je približno 55 g/kg SS tako v listih kot tropinah. Listi 
in tropine imajo velik delež strukturnih ogljikovih hidratov, ki 
predstavljajo največji omejujoči dejavnik krmljenja stranskih pro-
izvodov proizvodnje oljčnega olja pri prašičih. V kilogramu suhe 
snovi oljčnih listov je približno 400 g v nevtralnem detergentu 
netopne vlaknine (NDV), ter 300 g v kislem detergentu netopne 
vlaknine (KDV), medtem ko vsebujejo tropine 650 g NDV /kg 
SS ter 550 g KDV /kg SS (Molina-Alcaide in Yanez-Ruiz, 2008). 
Vključevanje listov in tropin je zaradi visoke vsebnosti vlaknin 
predvsem za rastoče prašiče in pujske vprašljivo, saj prašiči niso 
sposobni obsežnega izkoriščanja energije vlaknin. Poleg vlaknine 
pa oljčni listi in tropine vsebujejo tudi nekatere antinutritivne 
snovi (lignin, tanini, polifenoli, baker itd.) ki dodatno omejujejo 
vključevanje le teh v krmi obrok prašičev. 

Prav polifenoli oljk kot so hidroksitirozol, oleuropein, tirozol 
itd. pa imajo antimikrobno, antioksidativno, antiinflamatorno, 
antiaterogeno in antihipertenzivno delovanje, zaradi česar jih pri 
ljudeh v nekaterih primerih lahko uporabljamo kot podporno 
terapijo za lajšanje nekaterih bolezenskih stanj (Martin-Pelaez in 
sod., 2013). Polifenoli oljk zavirajo oksidacijo lipidov, oksidativne 
poškodbe DNK, oksidacijo LDL (low density lipoproteins), ter 
povečajo antioksidativno kapaciteto organizma. Z dodajanjem 

Slika 1. Stranski produkti pridelave in predelave oljk v oljčno olje (prirejeno po Molina-Alcaide in Nefzaoiu, 1996)
Figure 1. By-products generated during olive oil production and processing (adapted by Molina-Alcaide in Nefzaoiu, 1996)
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polifenolov oljk v prehrano so v nekaterih raziskavah pokazali 
zmanjšanje oksidativnih poškodb DNK pri živalih in ljudeh 
(Martin-Pelaez in sod., 2013), le ti pa lahko nevtralizirajo supero-
ksidne anionske radikale, vodikov peroksid ter klorovo (I) kislino, 
kar lahko prepreči nastanek bolezni srca in ožilja (Cicerale in sod., 
2012; Visioli in sod., 2002). Vpliv na antioksidativno zaščito LDL 
oljkam priznava tudi EFSA (European Food Safety Authority), s 
svojo zdravstveno trditvijo (EFSA, 2011). 

Mehanizmi delovanja polifenolov oljk pri prašičih in drugih 
vrstah domačih živali so skoraj nepoznani. Do sedaj opravljene 
raziskave kažejo na nekatere pozitivne učinke, vendar je za potr-
ditev le teh nujno opraviti dodatne poskuse. Problem dosedanjih 
raziskav je, da so uporabljali kot vir polifenolov stranske proi-
zvode predelave oljk, ne pa izoliranih polifenolov. Ker ima npr. 
dodatek oljčnih listov (nad 5 %) negativen učinek na zauživanje 
krme in zato živali slabše rastejo (Paiva Martins in sod., 2009; 
Paiva Martins in sod., 2014), je rezultate zaradi neizenačenosti 
obroka glede uživanja hranil in energije težko smatrati za rele-
vantne. Rezultati tovrstnih raziskav so bolj izpovedni v povezavi 
s kakovostjo mesa, obogatenega z VNMK, ki kažejo na izboljšanje 
njegove oksidativne stabilnosti pri piščancih, če krmi dodamo po-
sušene oljčne liste (Botsoglou in sod., 2012) ali če mesu dodamo 
ekstrakt oljčnih listov (Bostoglou in sod., 2014). Menimo, da je 
za proučevanje antioksidativnih učinkov in učinkov bioaktivnih 
snovi oljk oz. oljčnih listov na izkoristljivost hranil, mineralov in 
mineralizacijo kosti bistveno bolje uporabljati ekstrakte oljčnih 
listov, kar pa do sedaj še ni bilo storjeno.

Namen in cilj naše raziskave je bil proučiti antioksidativno de-
lovanje ekstrakta oljčnih listov pri prašičih, ki smo jim oksidativni 
stres povečali s povečanjem deleža n-3 VNMK v krmi.

2 MATERIALI IN METODE

 
ZASNOVA POSKUSA  

V prehranskem poskusu smo uporabili 48 individualno vhle-
vljenih pujskov (10,6 ± 0,99 kg). Krma je bila sestavljena po 
priporočilih NRC (NRC, 2012), pujske pa smo krmili v višini 2,5 
kratnika vzdrževalnih potreb po energiji. V poskus smo vključili 
6 skupin s po 8 živalmi na skupino: negativno kontrolo z malo 
prehranskih maščob (KN), pozitivno kontrolo z visokim deležem 
večkrat nenasičenih maščobnih kislin (KP) = 8,3 % lanenega olja, 
skupino z dodanim vitaminom E (Vit-E) (KONTP + 250 mg 
vitamina E/kg krme), ter 3 skupine z dodanim ekstraktom oljčnih 
listov (EOL-1, EOL-2, EOL-3; KONTP + 9,1 mg; 91 mg, 228 
mg ekvivalentov hidroksitirozola/kg krmne mešanice).

ODVZEM VZORCEV TER OPRAVLJENE 
BIOKEMIJSKE ANALIZE  

Po 21 dneh krmljenja so bili odvzeti vzorci urina ter krvi, 
ki so bili shranjeni pri -80 °C za nadaljnje analize. Kot marker-
je oksidativnega stresa smo izbrali izločanje F2-izoprostanov, 

8-hidroksi-2’-deoksi gvanozina (8-OHdG) in malondialdehida 
(MDA) v urinu, MDA, α-in γ-tokoferola v plazmi oksidiranega 
LDL (oxLDL) ter antioksidativne kapacitete v vodi in maščobah 
topnih antioksidantov (ACW in ACL) v serumu, ter aktivnost glu-
tation peroksidaze (GPx) in superoksid dismutaze (SOD) v polni 
krvi. Izvedli smo tudi kometni test kot pokazatelj poškodb DNA.

STATISTIČNA ANALIZA

Podatki so bili analizirani z Mixed proceduro programa SAS 
software (Ver. 9.4; SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). V rezul-
tatih prikazujemo LSMEAN vrednosti, razlike med nivoji smo 
testirali s Tukey-Kramer testom, ter disperzijo pokazali s stan-
dardnimi napakami ocen (SEM). Statistično značilne razlike smo 
obravnavali pri p < 0,05.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

Pujski so v poskusu normalno rasli in zauživali krmo v vseh 
poskusnih skupinah, posledično ni bilo razlik v končni masi, 
prirastih ter konverziji krme. Z odsotnostjo razlik v zootehniških 
lastnostih smo nakazali, da polifenoli oljk nimajo negativnega 
učinka na rast živali, ter zauživanje in konverzijo krme, kot je 
bilo to pokazano za krmljenje prašičev z oljčnimi listi (Paiva 
Martins in sod., 2009; Paiva Martins in sod., 2014). Za potrditev, 
da krmljenje ekstrakta oljčnih listov na zootehniške lastnosti 
nima vpliva, bi sicer morali opraviti poskus brez restriktivnega 
krmljenja.

BIOKEMIJSKI PARAMETRI V URINU, PLAZMI, 
SERUMU IN POLNI KRVI

Oksidativni stres je zaradi hitre rasti, okoljskih pogojev, ter 
prehranskih vzrokov stalno prisoten v reji prašičev. Ker se za 
omejevanje le tega večinoma uporabljajo sintetični antioksidanti, 
je bilo v preteklosti več raziskav osredotočenih na možnosti za-
menjave le teh z naravnimi, katerih učinke pa je nemalokrat težko 
meriti. V raziskavi smo zato uporabili širok nabor markerjev oksi-
dativnega stresa (pregl. 1), s čimer smo želeli znižati verjetnost za 
napačno interpretacijo rezultatov.

Dodajanje ekstrakta oljčnih listov ni vplivalo na izločanje 
F2-izoprostanov s sečem, ki je eden izmed najboljših markerjev 
oksidativnega stresa. To je v skladu z rezultati pri ljudeh (EFSA, 
2011), kjer vpliva polifenolov oljk na izločanje F2-izoprostanov 
prav tako niso zaznali. Izločanje F2-izoprostanov je v primerjavi z 
negativno kontrolo znižal dodatek vitamina E, kar je v nasprotju 
z raziskavo Frankič in sod. (2010), ki je pokazala da pri pujskih 
vitamin E ni imel vplival na izločanje izoprostanov. Mogoče je 
vzrok iskati v večji količini vitamina E v krmi kot v omenjeni 
raziskavi. Podobno polifenoli oljk niso vplivali na koncentracijo 
MDA v plazmi in njegovo izločanje z urinom. To je v nasprotju 
z nekaterimi raziskavami na kuncih (Andreadou in sod., 2006; 
Al-Azzawie in Alhamdani, 2006), kjer so polifenoli oljk znižali 
koncentracijo MDA v plazmi, čeprav je bil oksidativni stres iz-
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v repu nakazujejo, da bi polifenoli oljk v EOL-1 lahko imeli pozi-
tiven vpliv na oksidativne poškodbe DNK. To je v skladu z neka-
terimi in vitro (Fabiani in sod., 2008) in in vivo (Romeu in sod., 
2016) študijami, ki so pokazale pozitiven vpliv polifenolov oljk 
na zaščito DNK pred poškodbami. V nasprotju s pričakovanji pa 
bi vitamin E lahko imel celo prooksidativno delovanje (merjeno 
kot moment po Olivu), kar bi lahko pripisali visoki koncentraciji 
le tega v krmi.

Na oksidativni stres vpliva tudi količina antioksidantov v 
telesu. Polifenoli oljk niso vplivali na koncentracijo merjenih in 

zvan s stresorji, ki imajo mogoče močnejši vpliv na koncentracijo 
MDA kot laneno olje. Vitamin E, kot referenčni antioksidant, ni 
imel vpliva na MDA v plazmi in urinu, kar verjetno kaže na za-
dostno oskrbo z antioksidanti iz osnovne krme, ali na premajhno 
vsebnost lanenega olja za obsežen oksidacijski stres. Podobno 
vitamin E in ekstrakt nista imela vpliva na oxLDL, kar je v naspro-
tju z rezultati na ljudeh (EFSA, 2011). Koncentracija oxLDL je 
bila med živalmi izredno variabilna, kar je preprečilo statistično 
značilne razlike med skupinami kljub skoraj 20 % znižanju oxLDL 
z dodajanjem ekstrakta. Rezultati izločanja 8-OHdG in % DNK 

Preglednica 1. Biokemijski parametri v plazmi, serumu in polni krvi ob koncu poskusnega obdobja
Table 1. The biochemical parameters in plasma, serum and whole blood at the end of the experimental period

Skupina P-vrednost
KN KP Vit-E EOL-1 EOL-2 EOL-3

F2- izoprostani
(ng/24 h)1

1961  
±165,9b

1496  
±130,5ab

1270  
±144,5a

1614 
±204,2ab

1456  
±232,9ab

2086  
±356,8ab

0,0483

oxLDL (nmol/ml 
seruma)

170,5 
±17,0

168,9 
±10,1

166,6 
±13,5

138,7 
±25,5

132,2 
±23,0

135,9 
±13,4

0,2734

MDA (nmol/ml plazme) 0,596 
±0,045a

0,863 
±0,042bd

0,670 
±0,058ab

0,873 
±0,032cd

0,864 
±0,064bc

0,859 
±0,057bc

0,0001

MDA (µmol/24 h)1 5,57 
±0,454

7,62 
±0,622

5,92 
±0,624

7,83 
±0,710

5,80 
±0,734

7,62
±0,553

0,0169

8-OHdG (µg/24 h)1 417,9 
±41,7bc

252,8 
±26,9ad

388,5 
±31,2c

344,5 
±28,3bcd

236,9 
±31,9ad

236,0 
±18,9a

0,0001

% DNK v repu (%) 7,91  
±0,257ad

9,07 
±0,305bc

9,75
±0,324b

7,92 
±0,298cd

8,88 
±0,307abc

8,38 
±0,300ac

<0,0001

Moment po Olivu2 0,730 
±0,032a

0,830 
±0,031a

0,986 
±0,032b

0,729 
±0,030a

0,820 
±0,032a

0,842 
±0,030a

<0,0001

124 h izločanje v urinu; 2 Moment po Olivu izračunan s programom Komet , version 7.0.1 08, Andor Technology Ltd., Belfast, UK

Preglednica 2. Koncentracija α- in γ- tokoferola v plazmi, ACW in ACL v serumu, ter GPx in SOD v polni krvi
Table 2. Concentration of α- and γ-tokoferol in plasma, ACW and ACL in serum and GPx and SOD in whole blood

Skupina P-vrednost
KN KP Vit-E EOL-1 EOL-2 EOL-3

α-tokoferol (µg/ml 
plazme)

1,74  
±0,143a

1,54
±0,118a

4,52
±0,221b

1,60
±0,169a

1,58
±0,191a

1,39
±0,071a

<0,001

γ-tokoferol (µg/ml 
plazme)

0,084
±0,011a

0,546
±0,046c

0,209
±0,019b

0,460
±0,064c

0,413
±0,046c

0,346
±0,052bc

<0,001

ACW (nmol/ml seruma) 65,7 ±3,35 67,75 
±2,92

73,75 
±2,42

78,73 
±5,00

79,80 
±3,70

71,08 
±3,31

0,0499

ACL (nmol/ml seruma) 111,5 
±3,78

122,6 
±5,57

115,3 
±4,65

123,2 
±4,22

123,2 
±7,20

124,7 
±5,20

0,2143

GPx (U/g hemoglobina) 261,2 
±12,5

296,2 
±26,1

289,0 
±12,9

240,8 
±12,2

249,4 ±6,0 273,4 
±14,8

0,0404

SOD (U/g hemoglobina) 1839 
±65,3

1781 
±72,0

1687 
±106,5

1743 
±68,0

1793 
±110,3

1858 
±72,9

0,7215
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vivo antioksidantov (pregl. 2), kar lahko kaže na prenizko vseb-
nost polifenolov v obroku, slabo absorpcijo v črevesju, obsežen 
metabolizem polifenolov v telesu, ter hitro izločanje polifenolov 
in njihovih metabolitov iz telesa (Surai, 2014). Endogeni anti-
oksidanti lahko tudi zamenjujejo eksogene, ter tako ohranjajo 
antioksidativno kapaciteto (Halliwell , 2011). Prav tako dodaja-
nje vitamina E ni vplivalo na koncentracijo ACW, ACL, GPx in 
SOD, je pa dodatek vitamina E povišal koncentracijo α-tokoferola 
v plazmi, ter znižal koncentracijo γ-tokoferola, česar vzrok je mo-
goče preferenčno razporejanje α-tokoferola pred γ-tokoferolom, 
kot je poznano pri ljudeh (Traber in Kayden, 1989).

4 SKLEPI

Kljub nekaterim pozitivnim vplivom ekstrakta oljčnih listov 
in vitamina E na markerje oksidativnega stresa, rezultati ne kažejo 
koncentracijske odvisnosti. Ker je odziv živali na različne krmne 
dodatke odvisen od metabolizma, starosti in dolžine dodajanja, 
predlagamo nadaljnje raziskave na starejših živali, z daljšim ob-
dobjem dodajanja, ter ad libitum krmljenjem.
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IZVLEČEK

Oljčne tropine in listi so stranski proizvodi (rastlinski odpadki) 
pridelave in predelave oljk, ki odloženi v okolje v visokih količi-
nah na majhnih površinah lahko predstavljajo okoljski problem. 
Ti stranski proizvodi oljkarstva sicer nimajo velike hranilne 
vrednosti, a so za živali lahko koristen vir hranil in energije ter 
sekundarnih metabolitov - polifenolov, ki lahko ugodno vpliva-
jo na zdravje živali in kakovost njihovih proizvodov. Ker vsebu-
jejo tudi antinutritivne snovi (lignin, tanini, baker, polifenoli v 
visokih koncentracijah), jih v krmne obroke lahko dodajamo v 
omejenih količinah. V Sloveniji sistematičnih raziskav o hranilni 
vrednosti in uporabi stranskih proizvodov oljkarstva v prehra-
ni živali nimamo, precejšnjo oviro za njihovo vključevanje v 
obroke predstavlja dejstvo, da je kemijska sestava in vsebnost 
hranil predvsem v oljčnih tropinah zelo variabilna in odvisna od 
mnogih dejavnikov pridelave in predelave. V prispevku bomo 
predstavili rezultate CRP projekta (CRP V4-1621) »Možnosti 
uporabe ostankov proizvodnje v oljkarstvu«, v okviru katerega 
smo dve leti sistematično zbirali in analizirali vsebnost hranil in 
energije v oljčnih tropinah iz slovenskih oljčnikov ter preliminar-
ne rezultate prehranskega poskusa na pitovnih piščancih, ki smo 
jim v krmo dodali 5 ali 10 % oljčnih tropin oziroma oljčnih listov. 

Ključne besede: oljčne tropine, oljčni listi, piščanci,  
prehranski poskus

ABSTRACT

Olive cake and olive leaves are by-products (plant waste) of culti-
vation and processing of olives which, when disposed off unpro-
cessed in high quantities on small areas, can have adverse effects 
on the environment. These by-products of olive oil production 
do not have considerable nutritional value, but can be nonethe-
less a valuable source of nutrients and energy for the animals. 
Additionally they contain secondary plant metabolites - poly-
phenols, which have beneficial effects on the health of animals 
and on the quality of their products. Olive cake and leaves also 
contain antinutritive substances (lignin, tannins, copper, poly-
phenols in higher concentrations), therefore they can be supple-
mented to the animal feeds in limited quantities. In Slovenia 
there is no systematic research regarding nutritional value and 
the use of olive by-products in animal nutrition. Chemical com-
position and nutrients content of olive by-products, especially 
of olive cake, is highly variable due to different environmental 
factors and processing technologies, which represent consider-
able obstacle in the use of olive by-products in the animal feeds. 
In the paper, the results of the target research programme (CRP) 
entitled »Utilization of olive growing by-products« comprising 
of the two year systematic sampling and analysis of chemical and 
nutrient composition of olive cake and the preliminary results of 
feeding trial on broiler chickens, supplemented with 5 % or 10 % 
of olive leaves or olive cake, will be presented. 

Key words: olive cake, olive leaves, broiler chickens, feeding trial
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1 UVOD

Oljkarstvo in proizvodnja oljčnega olja generirata velike koli-
čine odpadne biomase (rastlinskih odpadkov), predvsem oljčnih 
listov in tropin, ki nekontrolirano (visoke količine na majhni 
površini) odloženi v okolje predstavljajo okoljski problem (Lan-
franchi in sod., 2016), vendar ju lahko koristno uporabimo kot 
vir energije (Christoforou in sod., 2016), pa tudi v prehrani živali 
(Molina-Alcaide in sod., 2008). 

Sestava oljčnih tropin je močno variabilna, odvisna je od vrste 
in starosti oljk, sestave tal, klimatskih razmer, sezone, tehnologije 
pridelave in predelave ter drugih dejavnikov. Vsebujejo visok delež 
vode in olja, kar je odvisno od tehnologije pridelave in predelave, 
ki se spreminja in posodablja, s čemer se spreminja tudi njihova 
hranilna in krmna vrednost. V najvišjem deležu oljčne tropine 

sestavljajo (strukturni) ogljikovi hidrati (Martin Garcia in sod., 
2003), vsebujejo tudi beljakovine, pigmente in polifenole, ki imajo 
raznolike biološke aktivnosti, med katerimi je najbolj raziskana an-
tioksidativna učinkovitost (Surai, 2013; Marangoni in sod., 2017). 

Če želimo oljčne liste in tropine uporabljati kot krmila v ži-
valski proizvodnji, moramo natančno poznati njihovo kemijsko 
sestavo, prehransko vrednost in njihov vpliv na izkoristljivost 
drugih hranil pri različnih živalskih vrstah. Tako listi kot tropine 
vsebujejo tudi antinutritivne snovi (lignin, tanini, baker, polife-
noli, kadar so v prevelikih količinah …), zato jih lahko dodajamo 
v krmne obroke le v omejenih količinah. Najbolj raziskana je 
njihova uporaba v prehrani prežvekovalcev (Molina-Alcaide in 
sod., 2008), kot vir vlaknine se uporabljajo v prehrani kuncev 
(De Blas in sod., 2015). Medtem ko višja vsebnost maščob v 
oljčnih tropinah omejuje njihovo vključevanje v krmne obroke 

Preglednica 1. Sestava (%), kemijska sestava (g/kg) in vsebnost mineralov (g/kg) v krmnih mešanicah za pitovne piščance 
Table 1. Composition (%), chemical composition (g/kg) and mineral content (g/kg) of feeds for broilers

STARTER1 FINIŠER2

KONT3 5 OLI4 10 OLI5 5 OTR6 10 OTR7

Sestava (%)
Koruza 48,3 56,7 54,8 52,9 56,3 55,9
Sojine tropine 40,0 26,0 27,0 28,0 26,6 27,2
Rastlinsko olje 4,00 3,40 4,20  5,00 3,00 2,60
Pšenični otrobi 1,50 5,00 2,50 - 2,50 -
Lucerna 1,50 5,00 2,50 - 2,50 -
Oljčni listi - -  5,00 10,00 - -
Oljčne tropine - - - - 5,00 10,00

Kemijska sestava (g/kg)in ocenjena energijska vrednost (MJ ME/kg)
Suha snov 954 896 897 901 898 899
Surove beljakovine 229 173 176 178 176 174
Surove maščobe 61,1 60,3 70,2   77,0 65,9 74,3
Surova vlaknina 47,0 45,1 49,7   51,4 55,3 53,1
Surovi pepel 56,5 62,1 52,5   51,5 52,3  52,2
Brezdušični izvleček 560 555 548 543 549 545
Energijska vrednost 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Minerali (g/kg)
K 12,4 11,5 11,1 11,1 11,9 11,8
Ca 11,0 10,5 10,4 10,7 10,2 10,3
P 8,03  7,04 6,96 6,91 7,04 6,79
Na 2,75 4,98 2,12 2,41 2,24 2,18
Mg 1,81 2,05 1,91 1,83 1,89 1,68

1STARTER- popolna krmna mešanica štarter, FINIŠER2- popolna krmna mešanica finišer: KONT3- finišer brez dodatkov, 5 OLI4- finišer z 
dodatkom 5 % oljčnih listov, 10 OLI5-finišer z dodatkom 10 % oljčnih listov, 5 OTR6- krmna mešanica finišer z dodatkom 5 % oljčnih tropin, 10 
OTR7- krmna mešanica finišer z dodatkom 10 % oljčnih tropin. 

Dodano še: apnenec, sol, monokalcijev fosfat, L-lizin*HCl, DL-metionin, treonin, triptofan in premiks (0,5 %, sestava po priporočilih Ross 308)
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prežvekovalcev, jih lahko kot vir energije izkoristimo v prehrani 
prašičev in piščancev ( Joven in sod., 2008; Al-Harthi, 2017). V 
tem primeru omejitev za vključevanje v obrok predstavlja visoka 
vsebnost slabo razgradljivih strukturnih ogljikovih hidratov.

V Sloveniji sistematične raziskave o hranilni vrednosti oljčnih 
tropin v prehrani živali nimamo, prav tako nimamo izkušenj s 
krmljenjem. Zato smo v okviru projekta CRP »Možnosti upora-
be ostankov proizvodnje v oljkarstvu« (V4-1621) sistematično 
zbirali in analizirali sestavo oljčnih tropin iz slovenskih oljčnikov. 

V prispevku bomo najprej predstavili rezultate analize sestave 
oljčnih tropin iz slovenskih oljčnikov, ki smo jih zbrali v letih 2016 
in 2017. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate pitovnega 
poskusa na piščancih, ki smo jim v obroke vključili 50 ali 100 g 
oljčnih listov oziroma tropin na kilogram krmne mešanice. Pred-
postavili smo, da bodo oljčni listi in tropine vplivali na proizvodne 
lastnosti pri višji koncentraciji listov in tropin (100 g/kg krmne 
mešanice), medtem ko nižja vsebnosti (50 g/kg krmne mešanice) 
ne bo vplivala na proizvodne lastnosti in ne bomo izmerili razlik v 
primerjavi s kontrolno skupino, ki ni dobivala dodatkov.

2 MATERIALI IN METODE 

V okviru projekta CRP »Možnosti uporabe ostankov proizvo-
dnje v oljkarstvu« (CRP V4-1621) smo v slovenskih oljarnah v se-
zoni stiskanja oljčnega olja (november) zbrali vzorce oljčnih tropin 

v letih 2016 (19 vzorcev) in 2017 (20 vzorcev) za analize sestave in 
hranilne vrednosti. V zbranih vzorcih smo določili osnovno sestavo -  
Weendska analiza (vsebnost suhe snovi, surovih maščob, surovih 
beljakovin, surovega pepela in surove vlaknine), vsebnost v nevtral-
nem in kislem detergentu netopne vlaknine, vsebnost mineralov 
(P, Ca, K, Fe in Cu) ter bruto energijo (Methodenbuch, 1993). 

V prehranski poskus, ki je trajal 42 dni, smo vključili 120 en 
dan starih pitovnih piščancev provenience Ross 308. Piščance 
smo naselili v skupinske oddelke (12 živali/oddelek), opremljene 
s krmilniki in nipelj napajalnim sistemom. Krmo in vodo so živali 
dobivale po volji. Do 21. dneva smo piščance krmili s krmno 
mešanico starter, od 22. dne do konca poskusa (42. dan) s fini-
šerjem (pregl. 1), krmne mešanice starter in finišer smo sestavili 
po normativih za pitovne piščance Ross 308 (Ross 308 nutrient 
specification, 2014), le da je bil finišer za okoli 8 % energijsko 
revnejši. Piščance smo 22. dan poskusa razdelili v pet skupin (24 
živali na skupino, 2 ponovitvi znotraj skupine):
- KONT - kontrolna skupina, brez dodatkov,
- 5 OLI - skupina, ki smo ji v krmo dodali 5 % posušenih in 

zmletih oljčnih listov,
- 10 OLI - skupina, ki smo ji v krmo dodali 10 % posušenih in 

zmletih oljčnih listov,
- 5 OTR - skupina, ki smo ji v krmo dodali 5 % posušenih in 

zmletih oljčnih tropin,
- 10 OTR - skupina, ki smo ji v krmo dodali 10 % posušenih in 

zmletih oljčnih tropin.

Preglednica 2. Sestava (g/kg), vsebnost mineralov (g ali mg/kg) in ocenjena energijska vrednost v oljčnih listih in tropinah 
Table 2. Proximate composition (g/kg), mineral content (g or mg/kg) and in olive leaves and cake

Oljčni listi Oljčne tropine1

Kemijska sestava (g/kg) in ocenjena energijska vrednost (MJ ME/kg)
Suha snov 848,4 976,1
Surove beljakovine 72,4 91,9
Surove maščobe 20,2 226,0
Surova vlaknina 247,7 239,4
Surovi pepel 47,5 59,3
Brezdušični izvleček 460,8 359,5
Energijska vrednost 3,2 8,5

Minerali 
Kalij (K), g/kg 6,78 26,7
Kalcij (Ca), g/kg 13,43 2,70
Fosfor (P), g/kg 0,89 2,18
Natrij (Na), g/kg 0,32 0,20
Magnezij (Mg), g/kg 1,09 0,77
Železo (Fe), mg/kg 99,2 155,8
Cink (Zn), mg/kg 107,7 117,2
Baker (Cu), mg/kg 38,5 22,3

 1 zračno suh vzorec



106 ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

zmleli in jih do uporabe hranili v hladnem, temnem prostoru. 
Liste smo hranili v vrečah iz papirja, oljčne tropine smo, da bi 
preprečili dostop kisika in s tem oksidacijo maščob, hranili v 
vakuumskem pakiranju v plastičnih vrečah. Kemijska sestava, 

Sestava, kemijska sestava in ocenjena energijska vrednost 
krmnih mešanic so predstavljene v preglednici 1. Oljčne liste 
in tropine smo pridobili iz slovenskih oljčnikov oz. -oljarn Pred 
vmešavanjem v krmne mešanice smo liste in tropine posušili in 

Preglednica 3. Sestava ter vsebnost nekaterih mineralov in bruto energije  
v oljčnih tropinah iz slovenskih oljčnikov v letih 2016 (N=19) in 2017 (N=20)
Table 3. Proximate composition, selected mineral content and gross energy  
in olive cakes from Slovenian olive groves in years 2016 (N=19) and 2017 (N=20)

Leto Povprečna 
vsebnost STD1 MIN1 MAX1

Sestava

Suha snov, g/kg
2016 379 151 220 736
2017 377 126 214 714

Surove beljakovine, g/kg SS
2016 56,9 13,3 33,7 90,2
2017 63,5 13,4 42,2 99,6

Surove maščobe, g/kg SS
2016 149 27 106 223
2017 172 47 112 265

Surova vlaknina, g/kg SS
2016 436 92 281 574
2017 380 103 253 572

NDV2, g/kg SS
2016 569 95 441 749
2017 523 101 381 719

KDV2, g/kg SS
2016 420 70 320 574
2017 387 80 281 551

BDI2, g/kg SS
2016 331 48 246 411
2017 341 75 230 454

Surovi pepel, g/kg SS
2016 31,4 15,0 10,8 54,1
2017 43,6 27,7 7,2 51,2

Minerali

Fosfor (P), g/kg SS
2016 1,15 0,59 0,29 1,99
2017 1,44 0,64 0,41 2,49

Kalcij (Ca), g/kg SS
2016 1,91 0,45 1,41 3,18
2017 2,24 0,76 1,66 5,16

Železo (Fe), mg/kg SS
2016 113 57 60 262
2017 123 42 71 223

Baker (Cu), mg/kg SS
2016 14,1 3,0 8,2 21,2
2017 16,2 3,8 10,8 27,2

Kalij (K), g/kg SS
2016 / / / /
2017 18,4 7,3 4,8 26,6

Bruto energija

Bruto energija, MJ/kg SS
2016 23,0 0,7 21,4 24,7
2017 23,3 1,3 19,8 25,6

1 STD - standardni odklon, MIN - minimum, MAX - maksimum
2 NDV - v nevtralnem detergentu netopna vlaknina, KDV - v kislem detergentu netopna vlaknina, BDI - brezdušični izvleček
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA

3.1 Sestava oljčnih tropin iz slovenskih oljčnikov

Rezultati analiz oljčnih tropin, zbranih v letih 2016 in 2017, 
so predstavljeni v preglednici 3. Rezultati so podani v g/kg (suha 
snov), ostale sestavine so podane v g oziroma mg v kg suhe snovi.

Vsebnost sušine v zbranih vzorcih oljčnih tropin zelo variira, 
saj so vzorci vsebovali med 214 in 736 g suhe snovi (SS) v kilogra-
mu svežih tropin, kar lahko vsaj delno pripišemo različnim tehno-
logijam predelave oljk ter vzorčevanju tropin takoj po stiskanju 
olja, medtem ko drugi raziskovalci običajno vzorčujejo na zraku 
posušene tropine, zaradi česar je vsebnost sušine (378 ± 137 g/
kg) nižja od vsebnosti, o kateri poročajo drugi avtorji (pregl. 4).

Oljčne tropine, za razliko od ostankov po stiskanju olja iz 
nekaterih drugih oljnih rastlin, vsebujejo visok delež surovih 
maščob in vlaknine ter malo beljakovin (Sansoucy, 1985). Vzorci 
tropin so v kilogramu suhe snovi vsebovali 60,3 ± 13,6 g surovih 
beljakovin in 149 ± 28 g surovih maščob, kar je primerljivo z 
dostopnimi literaturnimi podatki (pregl. 4). Visok delež maščob 
je značilen za oljčne tropine, ki jih po stiskanju olja dodatno ne 
ekstrahirajo z organskimi topili in je v tem primeru najpomemb-
nejši vir energije za živali. Tropine so v kg sušine v povprečju 

vsebnost mineralov in ocenjena energijska vrednost v pitovnem 
poskusu uporabljenih oljčnih listov in tropin so predstavljene 
v preglednici 2. Krmne mešanice finišer, ki smo jih uporabili v 
poskusu, so bile izoenergijske, izobeljakovinske in izovlakninske, 
kar smo dosegli z zamenjavo dela (pri dodatku 5 %) ali celotnega 
deleža (pri dodatku 10 %) pšeničnih otrobov in lucerne z oljč-
nimi listi oziroma tropinami ter s spreminjanjem vsebnosti olja. 

Mase piščancev, njihov prirast in izkoriščanje krme smo 
spremljali tedensko. Po končanem poskusu (42. dan) smo 10 
piščancev na skupino žrtvovali, oskubili in eviscerirali. Stehtali 
smo jetra, srce, dele prebavil (žlezni želodec, mišični želodec oz. 
mlinček, tanko in debelo črevo in kolon), abdominalno maščobo 
ter topel trup. Klavne trupe smo čez noč skladiščili v hladilnici, 
naslednji dan smo stehtali hladen trup, od katerega smo ločili 
peruti, stegno in kračo ter prsi, ločene dele piščanca smo stehtali. 
Rezultate podajamo kot deleže končne telesne mase piščancev 
(srce, jetra, žlezni želodec, mlinček, prebavila), oziroma deleže 
toplega trupa (krača in bedra, prsa, peruti, abdominalna maščo-
ba). Poskus je odobrila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin, številka dovoljenja: U3440138/2017/5, z dne, 
13. marec 2018.

Preglednica 4. Primerjava sestave oljčnih tropin iz slovenskih oljčnikov z literaturnimi podatki
Table 4. Comparison of chemical composition of olive cakes obtained from Slovenian olive grows with literature data

CRP oljke1 Heuze2 Sayehban3 De Blas4 Sansoucy5

Sestava (SS – g/kg, ostale snovi g/kg SS)

Suha snov 378 ± 137 877 ± 44 936 750 - 800

Surove beljakovine  60 ± 14  78 ± 20 71,1 113 ± 14 50 - 100
Surove maščobe 149 ± 28 124 ± 29 85 109 ± 58 80 - 150
Surova vlaknina 436 ± 92 381 ± 76 350 350 - 500
NDV6 569 ± 95 705 ± 38 744 520 ± 56 550 - 830
KDV6 420 ± 70 561 ± 58 584 191 ± 27 450 - 640
Surovi pepel 31 ± 15  67 ± 36 62 96 ± 35 30 - 50

Minerali (v kg SS)
Fosfor (P), g 1,15 ± 0,60 0,8 ± 0,2 0,6
Kalcij (Ca), g 1,91 ± 0,43 7,3 ± 4,4 6,1
Kalij (K), g 18,4 ± 7,3 5,1
Železo (Fe), mg 113 ± 57
Baker (Cu), mg 15,2 ± 3,1

Bruto energija (MJ/kg SS)
Bruto energija 23,0 ± 1,3 23,0 21,9 ± 1,5

1CRP oljke - rezultati CRP; 2Heuze in sod., 2015; 3Sayehban in sod., 2015; 4De Blas in sod., 2015; 5Sansoucy, 1985; 6NDV - v nevtralnem detergentu 
netopna vlaknina, KDV - v kislem detergentu netopna vlaknina
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kg SS, razpon 1,41 do 5,16 g/kg SS), kar je manj kot za oljčne 
tropine poročajo drugi avtorji (3,0 do 7,3 g/kg SS). V najvišjih 
koncentracijah je bil v oljčnih tropinah prisoten kalij (18,4 ± 7,3 
g/kg SS), ki ga tropine iz slovenskih oljčnikov vsebujejo več, kot 
poročajo drugi avtorji. 

Ugotovimo lahko, da je sestava hranilnih snovi in mineralov 
oljčnih tropin iz slovenskih oljčnikov variabilna, za uporabo 
kot krmilo, predvsem v reji visoko produktivnih živali, bodo 
potrebne periodične analize. Pred uporabo jih je potrebno posu-
šiti, kar predstavlja dodaten strošek. Ker je sezona obiranja oljk 
in stiskanja olja kratka, bo potrebno tropine, če bi jih v krmne 
obroke vključevati celo leto, konzervirati. Poleg vlaknine oljčne 
tropine vsebujejo relativno visok delež maščob, ki jih v prehrani 
neprežvekovalcev živali lahko koristno uporabijo kot vir energije. 
Ker so maščobe sestavljene predvsem iz nenasičenih maščobnih 
kislin, lahko imajo ugoden vpliv na maščobnokislinsko sestavo 
živalskih proizvodov in s tem na njihovo kakovost, hkrati pa to 
pomeni slabšo oksidativno stabilnost oljčnih tropin in pripravlje-
nih krmnih mešanic, ki le-te vsebujejo.

vsebovale 31,3 ± 15,1 g surovega pepela. Izmerjene vsebnosti so 
nekoliko nižje od podatkov, ki jih navajajo drugi avtorji (30 do 67 
g/kg SS). Vsebnost surove vlaknine je znašala 436 ± 92 g/kg SS, 
v nevtralnem detergentu netopne vlaknine (NDV) 569 ± 95 g/
kg SS ter v kislem detergentu netopne vlaknine (KDV) 420 ± 70 
g/kg SS. NDV ima v oljčnih tropinah najvišji delež. Sestavljajo jo 
različni neškrobni polisaharidi, vsebuje ksiloglukane in komple-
kse ksilanov in ksiloglukanov (Al-Harthi, 2017). Vsebnosti NDV 
v oljčnih tropinah iz slovenskih oljarn so primerljive, medtem ko 
so vsebnosti KDV nekoliko nižje od vsebnosti, ki smo jih našli v 
literaturi (pregl. 4). 

Podatkov o vsebnosti mineralov v oljčnih tropinah je zelo 
malo, tudi tu avtorji poročajo o visoki variabilnosti (Heuze in 
sod., 2015; Al-Rabadi, 2017), kar smo potrdili tudi v naši razi-
skavi, kjer je povprečni koeficient variabilnosti (KV) za vsebnost 
mineralov znašal 32 %. Povprečne vsebnosti fosforja v tropinah 
iz slovenskih oljčnikov so znašale 1,30 g/kg SS (0,29 do 2,49 g/
kg SS) in so nekoliko višje od vsebnosti v dostopnih literaturnih 
virih (0,6 do 0,8 g/kg). Za razliko od vsebnosti fosforja smo 
v tropinah izmerili nižje vsebnosti kalcija (povprečje 2,07 g/

Preglednica 5. Vpliv dodatka oljčnih listov in tropin na proizvodne in klavne lastnosti  
ter deleže organov (% telesne mase o zakolu) in delov klavnega trupa (% toplega trupa) pitovnih piščancev 
Table 5. The effect of olive leaves or olive cake inclusion into the broiler chicken rations  
on their performance and inner organ (% live weight) and carcass cuts (% hot carcass) ratios

SKUPINA

KONT 5 OLI 10 OLI 5 OTR 10 OTR STER1 p
Prirast in telesna masa ob zakolu (g)

Prirast 21. do 42. dan 1866 1747 1795 1814 1736 65 0,6190
Telesna masa 2773 2533 2638 2659 2623 82 0,3624

Deleži organov (% telesne mase ob zakolu)
Srce 0,405 0,453 0,449 0,450 0,442 0,019 0,3644
Jetra 1,71 1,66 1,61 1,60 1,52 0,06 0,3019
Žlezni želodec 0,302 0,294 0,266 0,274 0,266 0,013 0,1973
Mlinček 1,48 1,39 1,54 1,34 1,50 0,08 0,3785
Prebavila* 3,95 3,98 4,09 3,62 3,83 0,13 0,1102

Klavne lastnosti (g)
Masa toplega trupa 2120 1907 2007 2050 1999 68 0,2768
Masa hladnega trupa 2079 1869 1962 2001 1967 67 0,2958

Deleži delov klavnega trupa (% toplega trupa)
Perut 10,44 10,44 10,71 10,42 10,94 0,21 0,3684
Stegno in krača 28,76 29,73 28,65 28,76 29,18 0,46 0,4405
Prsa 37,32 36,07 36,30 37,32 37,09 0,54 0,3245
Abdominalna maščoba 2,36 2,45 2,48 2,36 2,36 0,18 0,9814

* žlezni želodec, mlinček, tanko in debelo črevo, kolon; 1STER - standardna napaka; 

Imena skupin so razložena pri Materialih in metodah.
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otrobe in lucerno, krmili s podobno vsebnostjo vlaknine, zato se 
vsebnost vlaknine v krmnih mešanicah ni bistveno razlikovala, 
kar je lahko eden izmed razlogov, da ni bilo negativnih vplivov 
na proizvodne lastnosti pri dodatku listov in tropin v obeh kon-
centracijskih nivojih. 

V preglednici 5 predstavljeni rezultati raziskave tudi kažejo, 
da ni statistično značilnih razlik v deležih mas srca, jeter, klavnih 
lastnostih ter deležih delov klavnega trupa med skupinami pi-
ščancev, ki so dobivale krmo brez ali z dodatkom oljčnih listov 
oziroma tropin, kar se prav tako dobro ujema z rezultati drugih 
raziskav (Al-Harthi, 2017; Abo Omar, 2005; Shafey in sod., 
2013). Prav tako ni bilo razlik v deležu mase prebavil, katerih 
višji delež je lahko ena od posledic prilagoditve piščancev na 
krmo, bogato z vlakninami, ki omogoča večje zauživanje krme in 
s tem boljšo oskrbo s hranilnimi snovmi. Tako so Shafey in sod. 
(2013) v raziskavi vpliva dodatka oljčnih listov na maso prebavil 
ugotovili, da se masa prebavil piščancev poveča, če delež oljčnih 
listov v krmi preseže 50 g/kg krme.

5 ZAKLJUČEK

Oljčne tropine iz slovenskih oljčnikov vsebujejo visok delež 
vlaknine in surovih maščob, slednje so koristen vir energije za ne-
prežvekovalce, saj vsebujejo visok delež nenasičenih maščobnih 
kislin in lahko ugodno vplivajo na kakovost živalskih proizvodov. 
Odvisno od tehnologije predelave oljk oljčne tropine vsebujejo 
različne deleže vode, zato jih je potrebno pred vmešavanjem v 
krmne mešanice posušiti. Tako stroški sušenja in shranjevanja 
oljčnih tropin ter variabilnost v sestavi, ki jo je potrebno spremlja-
ti in upoštevati pri sestavi popolnih krmnih mešanic, predstavljajo 
največje ovire pri njihovi uporabi v prehrani živali. 

V prehranskem poskusu na pitovnih piščancih smo ugotovili, 
da zamenjava 50 oziroma 100 g mešanice pšeničnih otrobov in lu-
cerne za enako količino oljčnih listov ali tropin v kilogram krmne 
mešanice v fazi pitanja od 21. dneva dalje nima izrazito negativnih 
vplivov na njihove proizvodne lastnosti, deleže mas organov in 
prebavil, na klavne lastnosti ter deleže delov klavnega trupa, zato 
lahko oba stranska proizvoda, vsaj v ekstenzivnih rejah, varno 
uporabimo kot krmili v krmnih mešanicah za pitovne piščance.
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3.2 Prehranski poskus na pitovnih piščancih 

Živali so bile v času poskusa zdrave, zabeležili nismo nobenih 
posebnosti. Do 21. dne smo jih krmili s krmno mešanico štarter. 
Proizvodne lastnosti smo spremljali tedensko. Živali so dobro 
priraščale (15,0 ± 1,3 g/dan v prvem tednu ter 33,7 ± 3,7 g/dan 
v drugem tednu poskusa). Enaindvajseti dan poskusa smo živali 
individualno označili, jih razdelili v skupine in jih pričeli krmiti s 
krmno mešanico finišer z dodatkom oljčnih listov oziroma tropin. 
Rezultati prirastov, telesne mase ob zakolu ter deleži organov (% 
telesne mase ob zakolu), klavne lastnosti in deleži klavnih trupov 
so predstavljeni v preglednici 5.

Živali so v času krmljenja z dodatkom oljčnih listov ali tropin 
(21. do 42. dan) v povprečju prirastle za 1792 g, med skupinami 
v prirastih ni bilo statistično značilnih razlik. Prav tako med 
skupinami ni bilo statistično značilnih razlik v končnih telesnih 
masah živali. 

Raziskav vpliva dodatka oljčnih listov na proizvodne lastno-
sti pitovnih piščancev je zelo malo. V raziskavi Cayan in Erener 
(2015) sta avtorja preučevala vpliv dodatka oljčnih listov (0,1 
%, 2 % ali 3 %) v krmo kokoši nesnic in ugotovila, da so imele 
nesnice, ki so dobivale dodatek oljčnih listov, na koncu poskusa 
višjo telesne mase v primerjavi s kontrolno skupino, medtem ko 
dodatek ni vplival na zauživanje in konverzijo krme. Varmaghany 
in sod. (2013), ki so v kilogram krme pitovnih piščancev dodali 5, 
10 ali 15 g oljčnih listov so ugotovili, da v primerjavi s kontrolno 
skupino ni bilo razlik v prirastih in zauživanju krme. Raziskava 
Shafey in sod. (2013) je pokazala, da dodatek oljčnih listov, višji 
od 30 g/kg, negativno vpliva na priraste pitovnih piščancev v 
začetnem obdobju pitanja (do 21. dneva), medtem ko dodatek 50 
g oljčnih listov/kg krme zniža priraste tudi v kasnejšem obdobju 
pitanja (od 21. do 35. dneva). 

Raziskave vpliva dodatka oljčnih tropin v krmo pitovnih pi-
ščancev na njihove proizvodne lastnosti kažejo, da dodatek v krmo 
v koncentracijah do 10 % nima negativnih vplivov na proizvodne 
lastnosti (Al-Harthi in sod., 2017; Abo Omar, 2005; Sayehban 
in sod., 2016). Avtorji hkrati poročajo, da dodatki encimov za 
razgradnjo vlaknin (b-glukanaze in hemicelulaze ter kombinacija 
celulaze, ksilanaze, pektinaze, arabinaze in α-galaktozidaze) v ob 
dodatku tropin do 10 % nimajo pomembnega vpliva na proizvo-
dne lastnosti (Al-Harthi in sod., 2017, Sateri in sod., 2017), zato 
njihov dodatek v krmne mešanice ni potreben. 

V naši raziskavi negativnega vpliva dodajanja oljčnih listov in 
tropin v krmo pitovnih piščancev v obeh koncentracijskih nivojih 
na proizvodne lastnosti nismo ugotovili, vendar smo piščancem 
liste in tropine v krmo začeli dodajati po 21. dnevu starosti, ko 
so prebavila že bolj razvita. Nekateri avtorji, ki so poročali o 
negativnih vplivih stranskih proizvodov oljkarstva na proizvo-
dne lastnosti piščancev (Shafey in sod., 2013) le-te pripisujejo 
višjemu deležu vlaknine v krmi, kar poslabša njeno izkoriščanje 
predvsem v prvi fazi pitanja, kasneje pa lahko živali zaradi bolj 
razvitih prebavil bolje izkoriščajo krmo, tudi če le-ta vsebuje višje 
deleže vlaknine. V naši raziskavi smo krmne mešanice pripravili 
tako, da smo z oljčnimi listi ali tropinami zamenjali pšenične 
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IZVLEČEK

Na poskusnem polju Infrastrukturnega centra Jablje smo na indi-
vidualnih parcelicah posejali po dva ekotipa pasje trave (Dactylis 
glomerata L.) in trstikaste bilnice (Festuca arundinacea Schreb). 
Zanimalo nas je spreminjanje hranilne vrednosti obeh vrst ob 
razmeroma pozni prvi košnji. Vzorce smo zbrali ob štirih različnih 
datumih prve košnje: 22.5., 2.6., 12.6. in 24.6. Kemijsko sestavo in 
vsebnost neto energije za laktacijo (NEL) smo določili po metodi 
bližnje infrardeče refleksijske spektroskopije (NIRS). Vsebnost 
surovih beljakovin (SB) in neto energije za laktacijo (NEL) je 
bila ob primerljivih datumih košnje večja pri trstikasti bilnici, 
vsebnost surove vlaknine (SVl) pa pri pasji travi. V obravnavanem 
obdobju se je vsebnost SB zmanjševala hitreje pri trstikasti bilnici 
(-1,09 proti -0,74 g SB na kg sušine dnevno), vsebnost NEL pa 
pri pasji travi (-0,029 proti -0,022 MJ NEL na kg sušine dnevno). 
Ugotavljamo, da obstajajo med obema vrstama trav precejšnje 
razlike v zmanjševanju hranilne vrednosti ter da ima trstikasta bil-
nica ob primerljivem datumu pozne prve košnje boljšo hranilno 
vrednost od pasje trave. 

Ključne besede: pasja trava, trstikasta bilnica, kemijska sestava, neto 
energijska vrednost za laktacijo

ABSTRACT

Within the experimental fields of the Infrastructure Center Jablje 
two ecotypes of cocksfoot (Dactylis glomerata L.) and tall fescue 
(Festuca arundinacea Schreb) were seeded in individual plots. 
The objective of the study was to evaluate the nutritional value 
of both species at relatively late first cut. Samples were collected 
at four different dates of first cutting: 22.5., 2.6., 12.6., and 24.6. 
The chemical composition and net energy value for lactation 
(NEL) were determined using near infrared reflectance spectros-
copy (NIRS). At comparable harvesting dates the crude protein 
content (CP) and net energy for lactation (NEL) were higher 
in tall fescue, while the crude fiber content (CF) was higher in 
cocksfoot. During the observed period, the CP content decreased 
more rapidly in tall fescue (-1.09 vs. -0.74 g CP per kg of dry 
matter per day), while the NEL content decreased more rapidly 
in cocksfoot (-0.029 vs. -0.022 MJ NEL per kg of dry matter per 
day). Significant differences in the decline of nutritional value 
between the two plant species were observed. It was also found 
out that at comparable date of the late first cut, tall fescue has a 
higher nutritional value than cocksfoot.

Key words: cocksfoot, tall fescue, chemical composition, net energy 
value for lactation



112 ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

1 UVOD

Za Slovenijo je značilen razmeroma ekstenziven način rabe 
trajnega travinja. Po podatkih Statističnega urada (SURS, 2018) 
približno 18 % trajnih travnikov in pašnikov pokosimo ali po-
pasemo le enkrat, približno 39 % pa dvakrat. Tovrstna raba je 
rezultat naravnih danosti in tradicije, v zadnjem času pa tudi 
prizadevanj za ohranitev travniških habitatov, ki se financirajo v 
sklopu Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil Programa razvoja 
podeželja. Dvokosne travnike praviloma prvič pokosimo junija, 
drugič pa v drugi polovici avgusta. Splošno gledano gre za košnjo, 
ko je prevladujoč del travne ruše v generativni fazi rasti, krma 
pa ima v primerjavi s krmo iz intenzivnih travnikov že bistveno 
zmanjšano hranilno vrednost. Travna ruša je botanično pestra 
saj na tovrstnih travnikih najdemo od 45 do 50 rastlinskih vrst 
(Čop, 1998). Kmetijska stroka jih običajno razvršča v tri funk-
cionalne skupine: trave, metuljnice in zeli. Idealna trajna travna 
ruša naj bi vsebovala 50 - 70 % trav, 10 - 30 % metuljnic in 10 
- 30 % zeli (Dietl, 1982). Zaradi suhih ali zelo mokrih rastišč in 
zaradi razmeroma pozne rabe pri nas redko dosežemo optimalno 
zastopanost naštetih funkcionalnih skupin. Iz gospodarskega 
stališča si običajno želimo v travni ruši največ trav. Osrednje zelo 
kakovostne trave (travniška latovka, trpežna ljuljka, mačji rep, 

lisičji rep, visoka pahovka, pasja trava, travniška bilnica, mno-
gocvetna ljuljka itd.) omogočajo intenzivno rabo, ter dajejo ob 
košnji pred latenjem/klasenjem kakovostno krmo, ki je bogata z 
energijo, beljakovinami, minerali in vitamini. Splošno znano je, 
da je hranilna vrednost krme s trajnega travinja slabša v primerjavi 
s krmo iz intenzivnega travinja. To je posledica drugačne sestave 
travne ruše, predvsem pa kasnejše košnje in posledično večje 
vsebnosti vlaknine (Lukač in sod., 2017). Travniške rastline se v 
neto energijski vrednosti med seboj zelo razlikujejo. Med seboj 
se razlikujejo tako funkcionalne skupine (trave, detelje, zeli), kot 
tudi vrste znotraj funkcionalnih skupin in različne sorte istih vrst 
(Verbič in sod., 2014). Tudi kemijske analize ekotipov navadne 
pasje trave, zbranih za potrebe žlahtnjenja kažejo precejšnjo 
raznolikost v neto energijski vrednosti, vsebnosti surovih beljako-
vin in surove vlaknine (Verbič in Meglič, 2012). Znano je tudi, da 
imajo nekatere rastlinske vrste počasnejši morfološki razvoj kot 
druge. Z vidika režimov košnje in konkurenčnosti kmetovanja na 
vrstno bogatih travnikih je pomembna tudi hitrost zmanjševanja 
hranilne in energijske vrednosti krme med staranjem travniških 
rastlin. V enem izmed delovnih sklopov ciljnega raziskovalnega 
projekta Kmetovanje na vrstno bogatih travnikih, preučujemo 
sestavo in energijsko vrednost nekaterih manj kakovostnih trav 

Preglednica 1. Sestava in vsebnost neto energije za laktacijo (NEL)  
pri pasji travi (Dactylis glomerata) in trstikasti bilnici (Festuca arundinacea) ob pozni prvi košnji
Table 1. Composition and concentration of net energy for lactation (NEL)  
of cocksfoot (Dactylis glomerata) and tall fescue (Festuca arundinacea) at late first cut

Rastlinska vrsta / Plant 
speceis 

Datum prve košnje / date of first cut

22.5.2017 2.6.2017 12.6.2017 24.6.2017

SB

Pasja trava 
(Dactylis glomerata) 81 (77-85) 61 (58-64) 56,5 (54-59) 82,5 (53-59)

Trstikasta bilnica
(Festuca arundicea) 104 87 (86-88) 85,5 (74-77) 67,5 (69-64)

SVL

Pasja trava
(Dactylis glomerata) 302,5 (296-309) 321,5 (312-331) 343 (326-360) 353,5 (345-362)

Trstikasta bilnica
(Festuca arundicea)) 265 296,5 (296-297) 289,5 (288-291 300

ME

Pasja trava
(Festuca arundicea) 9,47 (9,42-9,52) 8,93 (8,71-9,14) 8,57 (8,30-8,83) 8,12 (7,97-8,26)

Trstikasta bilnica 
(Festuca arundicea) 9,74 9,13 (9,06-9,20) 9,13 (9,06-9,20) 8,59 (8,65-8,53)

NEL

Pasja trava 
(Dactylis glomerata) 5,59 (5,55-5,63) 5,20 (5,05-5,36) 4,94 (5,12-4,77) 4,63 (4,53-4,73)

Trstikasta bilnica 
(Festuca arundicea) 5,81 5,36 (5,26-5,47) 5,36 (5,31-5,40) 4,98 (4,94-5,02)

SB- surove beljakovine (g kg-1 SS)/crude protein (g kg-1 DM); SVl- surova vlaknina (g kg-1 SS)/crude fibre (g kg-1 DM); ME- metabolna energija 
(MJ kg-1 SS)/metabolisable energy (MJ kg-1 DM). (ME); NEL- neto energija za laktacijo (MJ kg-1 SS)/net energy for lactation (MJ kg-1 DM).
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trajnega travinja. Namen tega prispevka je predstaviti sestavo in 
energijsko vrednost ter njune spremembe med staranjem pasje 
trave in trstikaste bilnice. Meritve so bile opravljene ob rokih 
košnje, ki so značilni za ekstenzivno trajno travinje in z ekotipi, 
katerih seme smo nabrali na trajnem travinju v okviru Javne služ-
be nalog rastlinske genske banke. 

2 MATERIAL IN METODE DELA

Seme dveh na trajnem travinju nabranih ekotipov pasje trave 
in dveh ekotipov trstikaste bilnice smo marca 2016 posejali na 
poskusnem polju Infrastrukturnega centra Kmetijskega inštituta 
Slovenije v Jabljah. Posevke smo zasnovali na individualnih parce-
licah velikosti 5 × 1,2 m. V letu setve pridelkov nismo vrednotili, 
ampak smo izvedli samo dve čistilnih košnji. Spomladi 2017 smo 
posevke dognojili s 40 kg dušika na hektar. Ker sta obe rastlinski 
vrsti prisotni na botanično pestrih ekstenzivnih travnikih nas je 
zanimalo kakšno hranilno vrednost dosegata obe vrsti trav ob raz-
meroma poznem načinu rabe. Tako smo vzorce trav prvič zbrali 
šele v zadnji dekadi maja (22.5.), ko je bila pasja trava že v fazi 
polnega cvetenja, trstikasta bilnica pa v fazi latenja. Preostala tri 
vzorčenja smo opravili v juniju (2.6., 12.6. in 24.6.). Ob zadnjem 
vzorčenju sta imeli že obe vrsti trav zrelo seme. Zbrane vzorce 
(0,5 do 1 kg) smo posušili pri 60 °C v prezračevani sušilni omari 
in zmleli z mlinom skozi 1 mm sito. Z NIR spektrometrom smo 
suhim in zmletim vzorcem posneli spektre na valovnem območju 
od 400 do 2500 nm. S pomočjo umeritvenih enačb smo ocenili 

vsebnost surovih beljakovin (SB), vlakninastih frakcij (SVl, NDF, 
ADFos), pepela in surovih maščob. S posebno NIRS umeritveno 
enačbo, ki smo jo izdelali na podlagi in vitro meritev, smo vzorcem 
določili tudi količino plina, ki bi se razvila pri inkubaciji vzorcev 
z vampovim sokom (Menke in Steingass, 1987, Blümmel in 
Ørskov, 1993). Na podlagi tako določene kemijske sestave in 
enačb nemškega Združenja za prehransko fiziologijo (Gf E, 2008) 
smo izračunali še vsebnosti presnovljive energije (ME) in neto 
energije za laktacijo (NEL). Enačbe regresijskih premic smo 
izračunali s pomočjo MS-Excel 2010 ©.

3 REZULTATI IN DISKUSIJA

3.1 VSEBNOST SUROVIH BELJAKOVIN (SB)  
IN SUROVE VLAKNINE (SVl)

Dovolj zgodaj pokošeno krmo s travinja v prvi vrsti cenimo 
kot kakovostno beljakovinsko krmo. Za izpolnjevanje potreb 
visoko produktivnih krav molznic naj bi vsebovala 140 g SB na kg 
sušine. Vendar je lahko vsebnost SB pri posameznih vrstah trav v 
zelo velikem razponu. Van Rensburg (2013) poroča, da se je pri 
trstikasti bilnici vsebnost SB gibala od 67 do 283 g na kg sušine, 
Verbič (rezultati večletnih sortnih poskusov, neobjavljeno) pa 
za pasjo travo poroča razpon od 44 do 214 g SB na kg sušine. S 
staranjem trave se lahko vsebnost SB glede na začetno vrednost 
zmanjša tudi za več kot dvakrat. V našem poskusu smo največjo 
vsebnost SB izmerili ob najzgodnejšem datumu košnje v zadnji 

Slika 1. Zmanjševanje vsebnosti surovih beljakovin (SB) v zelinju pasje trave in trstikaste bilnice med staranjem
Figure 1. Decline of crude protein concentration (CP) in herbage of coksfoot and tall fescue during ageing
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Slika 3. Zmanjševanje vsebnosti neto energijske vrednosti za laktacijo (NEL) v zelinju pasje trave in trstikaste bilnice med staranjem
Figure 3. Decline of net energy value for lactation (NEL) in herbage of coksfoot and tall fescue during ageing

Slika 2. Povečevanje vsebnosti surove vlaknine (SVl) v zelinju pasje trave in trstikaste bilnice med staranjem
Figure 2. Increase of crude fibre (CF) concentration in herbage of coksfoot and tall fescue during ageing
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oziroma staranjem hitro zmanjšuje. Najboljši vzorci pasje trave se 
ob zelo zgodnji košnji lahko približajo 6,5 MJ NEL na kg sušine, 
trstikaste bilnice pa 6,0 MJ NEL na kg sušine (Žnidaršič in sod., 
2010). Ciljno vsebnost NEL za mrvo (>5,6 MJ NEL na kg sušine; 
Verbič in sod., 2011) sta obe rastlinski vrsti (pasja trava 5,63 MJ 
NEL na kg sušine; trstikasta bilnica 5,81 MJ NEL na kg sušine) 
presegli le ob najzgodnejšem roku košnje v zadnji dekadi maja. 
Vsebnost NEL se je pri obeh rastlinskih vrstah postopno zmanj-
ševala do 4,94 MJ NEL pri trstikasti bilnici oziroma 4,73 MJ NEL 
pri pasji travi. Splošno gledano ima trstikasta bilnica ob primerlji-
vih datumih košnje večjo vsebnost NEL kot pasja trava (slika 3), 
vsebnost pa se v primerjavi s pasjo travo tudi nekoliko počasneje 
zmanjšuje. Zmanjševanje vsebnosti NEL je bilo pri obeh rastlin-
skih vrstah počasnejše kot za običajne roke košnje (maj) poročajo 
Žnidaršič in sod. (2013). Hitrost zmanjševanja vsebnosti NEL je 
bilo pri pasji travi (-0,029 MJ kg sušine na dan) v skladu z ugoto-
vitvami Žnidaršiča in sod. (2013), ki so v okviru sortnih poskusov 
ugotovili, da je zmanjševanje do sredine zadnje dekade maja skoraj 
trikrat hitrejše (-0,063 MJ kg sušine na dan) kot pri kasnejših datu-
mih prve košnje (-0,024 MJ kg sušine na dan). V kolikor bi želeli 
pridelati mrvo odlične kakovosti (nad 5,6 MJ NEL na kg sušine) 
bi morali obe vrsti trav pokositi najpozneje v zadnji dekadi maja 
ali še prej. Hranilna vrednost v drugi polovici junija košene pasje 
trave in trstikaste bilnice je slaba, uporabimo jo lahko kvečjemu za 
krmo plemenskih telic ali presušenih krav, medtem ko je za rejo 
visoko produktivnih molznic krma bistveno preskromna. Prireja 
mleka na osnovi v pozno košene pasje trave ali trstikaste bilnice bi 
bila smiselna le ob košnji v zadnji dekadi maja in krmljenju večjih 
količin koruzne silaže in dopolnjevanju obrokov z močno krmo. 

4  SKLEPI

Trstikasta bilnica vsebuje ob primerljivih datumih pozne 
prve košnje več SB in ima boljšo energijsko vrednost od pasje 
trave. Vsebnost SB se v obdobju od začetka zadnje dekade maja 
do sredine zadnje dekade junija hitreje zmanjšuje pri trstikasti 
bilnici, vsebnost NEL pa pri pasji travi. Ocenjujemo, da kljub 
razmeroma majhni vsebnosti NEL v zadnji dekadi maja, s kme-
tijskega vidika s košnjo ne kaže odlašati do naslednjega meseca, 
saj se v obdobju 1 meseca vsebnost NEL zmanjša za dodatnih 
0,8 do 1,0 MJ na kg sušine. Poleg boljše hranilne vrednosti krme 
je smiselno upoštevati tudi, da košnja v maju ob zadostni količini 
padavin omogoča trikosno rabo, medtem ko je mogoče ob pozni 
junijski košnji travnike kositi le dvakrat. Pozna junijska košnja 
je upravičena le v primeru potreb po krmi z večjo vsebnostjo 
vlaknine ali v primeru potrebe po doseganju drugih ciljev, kot je 
ohranjanje travniških habitatov. 

5 ZAHVALA

Raziskavo sta financirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (MKGP) in Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v okviru projekta CRP 

dekadi maja (pregl. 1). Trstikasta bilnica je vsebovala 104 g SB, 
pasja trava pa 85 g SB na kg sušine. 

Vsebnost SB je bila ob primerljivih datumih košnje pri trstika-
sti bilnici večja (razpon od 104 do 64 g na kg sušine) kot pri pasji 
travi (razpon od 85 do 53 g SB na kg sušine). Za trstikasto bil-
nico je bil značilen tudi nekoliko večji razpon vrednosti. Manjša 
vsebnost SB pri pasji travi v celotnem obdobju vzorčenja bi lahko 
bila povezana s hitrejšim spomladanskim razvojem pasje trave v 
primerjavi s trstikasto bilnico. Ob najzgodnejšem času košnje, v 
zadnji dekadi maja, je bila pasja trava v fazi cvetenja, trstikasta 
bilnica pa v latenju. Tudi na splošno velja trstikasta bilnica za 
rastlinsko vrsto s počasno rastjo in razvojem. Linearna regresijska 
povezava (slika 1) kaže, da se je vsebnost SB od zadnje dekade 
maja do zadnje dekade junija pri trstikasti bilnici zmanjševala za 
dobro tretjino hitreje (-1,09 g SB/kg sušine dnevno) kot pri pasji 
travi (-0,74 g SB/kg sušine dnevno). Intenzivnost zmanjševanja 
vsebnosti SB je v skladu s ugotovitvami Minsona (1990), ki na-
vaja, da se vsebnost SB pri različnih travniških vrstah v povprečju 
zmanjšuje za 1 g SB na kg sušine dnevno. 

Vsebnosti SB in SVl sta bili ob najzgodnejšem datumu košnje, 
t.j. v tretji dekadi maja, pri obeh vrstah trav manjši od ugotovlje-
nih povprečnih vrednosti, ki jih navajata Pen in Kapun (1997) 
za mrvo košeno ob tem času. S staranjem se v krmnih rastlinah 
povečuje vsebnost SVl oziroma strukturnih ogljikovih hidratov 
(celuloza, hemiceluloza, lignin) (Babnik, 1998). Povečevanje 
vsebnosti SVl s staranjem rastlin potrjuje tudi naša raziskava. 
Vsebnost SVl se je v obdobju vzorčenja pri pasji travi povečala od 
296 do 362 g na kg sušine, pri trstikasti bilnici pa od 265 do 300 g 
na kg sušine (slika 2). Vsebnost SVl se je pri trstikasti bilnici po-
večevala približno dvakrat hitreje kakor pri pasji travi (1,59 proti 
0,74 g na dan). Junijski vzorci pasje trave so primerljivi ali celo 
slabši (312 do 362 g na kg sušine) od povprečne vsebnosti SVl 
v slovenskih vzorcih mrve prve košnje (327 g SVl na kg sušine, 
Lukač in sod., 2017). 

Kakovostna mrva prve košnje naj bi vsebovala manj kot 290 
g SVl na kg sušine. V skladu s priporočili je manjšo vsebnost SVl 
vseboval le vzorec trstikaste bilnice ob košnji v zadnji dekadi maja 
(pregl. 1). Noben od preiskanih vzorcev ni dosegel priporočljive 
vsebnosti surovih beljakovin (>140 g/kg sušine). To pomeni, 
da je treba krmne obroke s tako pozno košeno pasjo travo ali 
trstikasto bilnico dopolniti z oljnimi pogačami/tropinami ali 
drugimi beljakovinskimi krmili. Precejšnja vsebnost SVl kaže, 
da bi bilo krmo z pozno košeno pasjo travo ali trstikasto bilnico 
smiselno izkoristiti predvsem za konje in kategorije prežvekoval-
cev z majhnimi potrebami, ali pa za dopolnjevanje obrokov za 
živali na mladi paši. 

3.2 ENERGIJSKA VREDNOST PASJE TRAVE IN 
TRSTIKASTE BILNICE

Energijska vrednost krme je odvisna od številnih dejavnikov, 
med katerimi je najpomembnejša starost krme ob košnji. Splošno 
znano je, da se energijska vrednost krme z odmikom časa košnje 
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Kmetovanje na vrstno bogatih travnikih (V4-1619) ter razisko-
valnih programov Agrobiodiverziteta (P4-0072) in Trajnostno 
kmetijstvo (P4-0133). 
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EKONOMIKA PRIREJE JAJC TALNE REJE

THE ECONOMICS OF EGG PRODUCTION IN FLOOR LAYING SYSTEM

Ben MOLJK1

1 mag., Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, e-pošta: ben.moljk@kis.si

IZVLEČEK

Tudi v Sloveniji se v zadnjih letih povečuje prireja konzumnih 
jajc talne reje. Razlogi so prepričanja nestrokovne javnosti o ve-
čjem dobrobitu živali in kakovostnejših jajcih. Številne raziska-
ve so pokazale, da so učinki talne reje nasprotni od prepričanja 
javnosti. Jajc, primernih za prodajo, je v primeru talne raje manj 
kot v primeru obogatenih kletk, ob manjši gostoti naselitve pa 
je večji tudi pogin nesnic. Manjše število jajc in manjše število 
nesnic sta ključna parametra, da je prireja talnih jajc dražja od 
prireje v obogatenih kletkah. Podatki o doseženih prodajnih 
cenah za jajca talne reje niso na voljo, prav tako nismo zasledili 
ocen stroškov prireje jajc talne reje v Sloveniji. Tako smo okviru 
sistema modelnih kalkulacij izdelali kalkulacijo reje kokoši ne-
snic na sistemu voljer in ocenili stroške. Ocenili smo, da je lastna 
cena jajca za okoli 20 % višja kot v obogatenih kletkah, pri čemer 
so pomembno višji strošek jarkic (23 %), strošek dela (17 %) in 
strošek amortizacije (11 %). 

Ključne besede: prireja jajc; talna reja; voljere; ekonomika

ABSTRACT

In recent years, the production of commercial eggs from floor 
laying systems has increased in Slovenia. The reasons are the be-
liefs of the unprofessional public about the better welfare of ani-
mals and higher quality of eggs. Many studies have shown that 
the effects of egg production in floor laying systems are contrary 
to public opinion. Number of eggs suitable for sale in the case of 
floor laying systems is smaller than in the case of enriched cages 
and at lower density of hens, the mortality of laying hens is also 
higher. A smaller number of eggs and a smaller number of laying 
hens are key parameters that the production of eggs from floor 
laying systems is more expensive than production in enriched 
cages. There are no data about purchase prices achieved for eggs 
from floor laying systems, and we did not find cost estimates for 
commercial egg production from floor laying systems in Slove-
nia. Thus, in the framework of the system of model calculations 
we made a calculation for laying hens in aviary system and es-
timated the costs. We estimated that production price of com-
mercial eggs from floor laying systems is about 20 % higher than 
in enriched cages, with a significant increase in the cost of pullet 
(23 %), labour costs (17 %) and depreciation costs (11 %).

Key words: egg production; floor laying system; aviary;  
economic efficiency
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Številne razlike med proizvodnimi rezultati se odražajo tudi 
v različnih stroških reje. Tako je kar nekaj raziskav ocenjevalo 
stroškovna razmerja med rejo nesnic v obogatenih kletkah in 
rejo nesnic v voljerah. Strošek krme predstavlja največji delež v 
skupnih stroških prireje jajc (Modelne kalkulacije KIS, 2018), 
zato Matthews in Sumner (2015) ravno z ugotovitvami glede 
stroška krme začenjata predstavitev rezultatov poskusa, pri čemer 
višino stroškov izražata na ducat prodanih jajc. Strošek krme je v 
primeru sistema voljer v primerjavi z rejo v obogatenih kletkah 
večji, kar pripisujeta manjši prireji jajc na nesnico (ta je bila v 
povprečju manjša za 8,4 %). Na manjše število prirejenih jajc 
na nesnico v reji na voljerah so opozorili tudi Stanley in sod. 
(2013), ki kot vzroke za manjše število jajc na nesnico navajajo 
slabšo nesnost in manjše število jajc, primernih za prodajo. Enako 
po raziskavi CSES navaja tudi Nernberg (2018), ki med vzroke 
dodaja tudi večjo smrtnost pri kokoših v primeru reje na voljerah.

Poleg višjih stroškov krme so v primeru reje nesnic na voljerah 
po navedbah avtorjev višji tudi stroški dela. Razlogi temu so več 
porabljenega časa s pobiranjem talnih jajc in poginulih živali ter 
na splošno s pripravo hleva in oskrbo živali.

Zaradi priporočene vhlevitve jarkic (McDougal, 2018), ki so 
bile vzrejene v podobnem sistemu je strošek jarkic zaradi dražje 
vzreje višji, dodatno pa na povišanje vplivata večji pogin nesnic 
in manjše število znesenih oziroma prodanih jajc (Matthews 
in Sumner, 2015). Preračunano na nesnico, je pri prireji jajc v 
sistemu voljer višji tudi strošek amortizacije hleva in opreme 
(Matthews in Sumner, 2015), skupaj z višjimi preostalimi vložki 
pa je višji tudi strošek kapitala.

Na splošno so raziskave pokazale, da so proizvodni rezultati 
prireje jajc talne reje v sistemu voljer v primerjavi z rejo v oboga-
tenih baterijskih kletkah slabši, posledično pa je takšna reja tudi 
dražja. V Sloveniji po uradno dostopnih podatkih ni mogoče 
oceniti vrednosti, ki jo dosegajo rejci za jajca talne reje, niti ni 
mogoče oceniti razmerja med cenami jajc talne in baterijske 
reje. Zaradi tega želimo oceniti razlike v višini skupnih stroškov 
talne reje nesnic (v sistemu voljer) in rejo v nesnic v obogatenih 
kletkah, pri čemer bomo ob razpoložljivih literaturnih podatkih 
upoštevali tudi že pridobljene izkušnje slovenskih rej ter cenov-
no-stroškovna razmerja, ki veljajo v Sloveniji.

2 MATERIAL IN METODE DELA

Baterijska reja jajc je po letu 2012, ko je zamenjava klasičnih 
kletk z obogatenimi postala obvezna, najpogostejši način prireje 
jajc v perutninskih podjetjih in tudi na kmetijah. Tako smo kot 
osnovo za primerjavo dveh sistemov reje vzeli baterijsko rejo jajc 
na kmetiji, kjer se s prirejo konzumnih jajc ukvarjajo poleg drugih 
kmetijskih dejavnosti. Izmed načinov talne (hlevske) reje smo 
se zaradi boljše izkoriščenosti prostora ter boljše produktivnosti, 
ki je ključna za racionalno in ekonomsko zanimivo dejavnost, 
odločili za prirejo jajc v sistemu voljer.

Prireja konzumnih jajc talne reje v Sloveniji ne poteka prav 
dolgo, zato so možnosti pridobitve številnih podatkov iz prakse še 
vedno omejene. Tako izdelava ocene stroškov prireje konzumnih 

1 UVOD

Številni rejci kokoši nesnic v ZDA, v Evropi in deloma tudi 
v Aziji se soočajo s pritiski odkupovalcev konzumnih jajc in 
trgovcev po spremembah tehnologij prireje (Nernberg, 2018, 
Matthews in Sumner, 2015). V zadnjih letih je trend enak tudi v 
Sloveniji, saj sta v letu 2017 dve trgovski verigi iz prodaje umaknili 
jajca baterijske reje (tj. prirejaj jajc v obogatenih kletkah), nekaj 
trgovcev pa je umik iz prodaje jajc baterijske reje napovedalo v 
prihodnjih letih. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Evropske 
komisije je bilo v Sloveniji leta 2017 57,3 % konzumnih jajc pro-
izvedeno v obogatenih kletkah, 37,4 % v talni reji, preostanek pa 
je prireja jajc proste (pašne) in ekološke reje (https://ec.europa.
eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/eggs-dash-
board_en.pdf, 2018).

Leta 1999 je stopila v veljavo Direktiva 74/1999/ES, s katero 
so bile države članice EU zavezane zagotoviti rejo kokoši nesnic 
v kletkah po novih minimalnih standardih. Prireja jajc v kletkah 
po novih standardih, tj. v obogatenih baterijskih kletkah, je tako 
postala obvezna z 1. januarjem 2012. Čeprav so v EU klasične (v 
Ameriki poimenovane konvencionalne) kletke prepovedane, so 
v številnih državah še vedno v uporabi. S spremembami pogojev 
rej, ki terjajo tudi spremembe v uporabi tehnologij, so se pojavila 
številna tehnološka, ekonomska in druga vprašanja. 

Pretežni vzrok za intenzivne spremembe v prireji jajc so pre-
pričanja, predvsem, nestrokovne javnosti in potrošnikov. Kot 
navajajo Stanley in sod. (2013), pri potrošnikih na splošno velja 
mnenje, da je večji dobrobit kokoši nesnic zagotovljen v ekoloških 
rejah ter konvencionalnih talnih rejah oz. talnih rejah z izpustom, 
jajca teh rej pa so kakovostnejša in varnejša za uporabo. Številne 
raziskave in praksa so pokazale nasprotne učinke. Kot navajajo 
Jones in sod. (2004), je ena večjih težav zagotavljanje primerne 
kakovosti in zdravstvene ustreznosti jajc talne reje. V primeru 
talne reje lahko pride do pojava oporečnih jajc, okuženih s pa-
togenimi bakterijami, kot sta na primer Salmonella Enteriditis 
ali Pseudomonas flourescens. Avtorji navajajo tudi težave s slabšo 
kakovostjo lupine jajc talne reje, kar naj bi bilo tudi povezano z 
izpostavljenostjo jajc nastilju in gnoju, zaradi česar je število jajc 
primernih za prodajo manjše (Stanley in sod., 2013). 

V raziskavi, ki jo je po navedbah Nernberga (2018) leta 2010 
opravila USA Coalition for Sustainable Egg Supply (CSES), so 
prišli do ugotovitev, da prireja talnih jajc v primerjavi z obogateno 
baterijsko rejo ni živalim tako prijazna kot pričakujejo potrošniki. 
Med vzroke za precejšnje povečanje smrtnosti kokoši nesnic v reji 
na voljerah (+7 %) naštevajo pojav hipokalcemij, kljuvanje perja 
in kanibalizem, izpad jajcevoda in kloake ter žuljavost.

Poleg omenjenega se za sistem voljer izpostavlja tudi poškod-
be zaradi nerodnega pristajanja na gredah, na splošno za primer 
talne reje pa tudi prenašanje škodljivih mikroorganizmov, ki se 
sproščajo v zrak ob izvajanju prašnatih kopeli. Ob tem avtorji 
(Stanley in sod., 2013, Matthews in Sumner, 2015) opozarjajo 
tudi na pomen vzreje jarkic. Te naj bi bile vzrejene v sistemu, ki 
je podoben sistemu voljer. Jarkice tako postanejo boljši letalci, 
zaradi česar lažje pridejo v voljerah do krmilnikov, napajalnikov 
in gnezd, s tem pa se zmanjša nesnost jajc na nastilj.

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/eggs-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/eggs-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/eggs-dashboard_en.pdf
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dela. Več dodatnega dela je bilo upoštevano tudi zaradi iskanja 
in pobiranja jajc, znesenih izven voljer, ter zaradi pogostejšega 
pobiranja poginulih živali. Razlik pri porabi preostalega materiala 
in storitev nismo upoštevali.

V kalkulacijah za prirejo jajc smo v obeh sistemih reje upošte-
vali enako vrednost investicije v izgradnjo hleva enakih dimenzij 
s potrebnimi inštalacijskimi deli (Pravilnik o spremembi Pravil-
nika o katalogu stroškov…, 2017), različno po sistemih reje pa 
smo ocenili vrednosti investicije v opremo. Pri izračunu stroška 
amortizacije smo upoštevali amortizacijsko dobo za hlev 40 let 
in za opremo 20 let. Poleg vrednosti investicije in amortizacijske 
dobe smo pri izračunu stroška amortizacije upoštevali tudi šte-
vilo stojišč, ki je rezultat dovoljene gostote naselitve (Pravilnik o 
minimalnih pogojih…, 2003) in uporabne površine. 

Med ostale stroške prireje jajc smo upoštevali davek na do-
hodek, obveznosti do pokojninskega in zdravstvenega zavaro-
vanja, pravice iz dela ter posredne stroške in stroške kapitala. Kot 
osnovo za vrednotenje dela ter obveznosti in pravic iz dela smo 
vzeli povprečno plačo v Republiki Sloveniji (SURS, 2018b). Pri 
izračunu prihodka, ki je osnova za nadaljnji izračun davka, smo 
upoštevali statistično ceno za jajca iz odkupa. Žal je v ta podatek 
zajet odkup jajc različnih tipov rej, s tem pa so zajeti tudi različni 
nivoji cen. Zavedajoč se nekoliko izkrivljenega izračuna davka, 
je to edini uradno dostopen podatek, ki smo ga lahko pridobili.

Ker perutninarstvo v okviru kmetijske politike ni deležno 
podpor, stroškov prireje jajc ni bilo potrebno zniževati. Prav 
tako nismo upoštevali vrednosti izločenih nesnic in gnoja kot 
stranskih proizvodov. 

Med rezultati modelnih kalkulacij prikazujemo stroške na 
nesnico na ravni pomembnejših posameznih stroškov in na ag-
regatni ravni ter na enoto proizvoda - lastna cena (tj. strošek na 
prodano jajce). Ob tem podajamo tudi ocene sprememb po 
posameznih vrstah stroškov.

jajc talne reje temelji na opredelitvi tehnoloških izhodišč, ki so 
kombinacija literaturnih podatkov ter podatkov in informacij 
slovenskih praks.

Na podlagi opredeljenih tehnoloških izhodiščih, katere pri-
kazujemo v preglednici 1, smo izdelali kalkulaciji za prirejo jajc 
baterijske in talne reje, ki smo ju vgradili v sistem modelnih 
kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije (Splošna metodološka 
izhodišča…, 2017). Gre za simulacijski model z vgrajenimi funk-
cijskimi odvisnostmi, ki na podlagi izbranih vhodnih tehnoloških 
parametrov (različna obratoslovno-tehnološka izhodišča) omo-
goča oceniti porabo inputov in s tem skupne stroške (tudi strošek 
dela) proizvodnje pri posameznih pridelkih, kakor tudi na ravni 
različnih agregatov (kmetija, usmeritev, intenzivnost).

Glavno izhodišče kalkulacij za prirejo jajc je gostota naselitve 
oziroma število nesnic. V primeru sistema voljer smo upoštevali 
manjšo gostoto naselitve oziroma za okoli 14 % manjše število 
nesnic v turnusu. Prav tako smo v primerjavi z baterijsko rejo 
upoštevali tudi manjše število prodanih jajc na nesnico ter večji 
pogin kokoši nesnic. 

Izračun skupnih stroškov oziroma lastnih cen je narejen na 
podlagi povprečnih cen za leto 2017 (brez DDV). Pri krmi smo 
upoštevali drobnoprodajne cene popolne krmne mešanice za 
nesnice več slovenskih mešalnic s količinskim popustom in po-
vprečnimi stroški prevoza. Pri strošku jarkic smo upoštevali sta-
tistično ceno jarkic (SURS, 2018a), katero smo v primeru talne 
reje povečali za 20 % na raven, po kateri se jarkice iz reje v sistemu 
volarjih tudi tržijo. Pri obeh sistemih reje je bil v izračunu stroška 
za jarkico upoštevan tudi pogin kokoši.

Raziskave kažejo, da je poraba krme na nesnico v primeru reje 
v sistemu voljer večja, zato smo to v kalkulaciji za prirejo jajc v 
voljerah tudi upoštevali. Kot dodatni material smo upoštevali tudi 
nastilj, upoštevana debelina nastilja 5 cm žagovine pa je povprečje 
praks v Sloveniji. Z nastiljanjem in posledično tudi čiščenjem, 
smo v kalkulaciji za sistem voljer upoštevali tudi več dodatnega 

Preglednica 1. Proizvodni parametri prireje jajc po sistemih reje 
Table 1. Production parameters of egg production by housig systems

Sistem reje
Housing system

Baterijska reja 
Enriched cages

Voljere  
Aviary

Indeks  
Index

Število nesnic / Number of hens 4.200 3.600 86
Nesnost (jajc/kokoš) / Number of laying eggs (per hen) 310 291 94
Kalo jajc (%) / Kalo of eggs (%) 3,0 8,5 283
Prodana jajca (na kokoš) / Saleable eggs (per hen) 301 267 89
Pogin kokoši (%) / Hen mortality (%) 3,0 5,5 183
Poraba krme (g/jajce) / Feed (g/egg) 132 144 109
Vrednost investicije (EUR/m2) / Investment value (EUR/m2):
Hlev / Roost 475 475 100
Oprema / Equipment 219 195 89
Delo (ur/nesnico) / Labour (hours/hen) 0,341 0,398 117
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Ostali stroški, med katere sodijo davek na dohodek ter ostale 
obveznosti in pravice iz dela, posredni stroški in stroški kapita-
la, so v primeru talne reje za 11 % manjši kot pri baterijski reji. 
Čeprav so stroški pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, 
stroški kapitala in posredni stroški pri talni reji višji za dobro 
desetino, je razlog manjših ostalih stroškov za dve tretjini nižji 
davek na dohodek. Ta je nižji zaradi višjih stroškov prireje in 
pomembno nižjega prihodka od prodanih jajc. Pri oceni davka 
je rezultat nekoliko izkrivljen zaradi upoštevanja enotne cene 
odkupljenih jajc. Po pričakovanjih bi morala biti odkupna cena 
jajc baterijske reje nekoliko nižja od v odkupne cene, ki smo jo 
upoštevali v izračunih. Tako bi bil zaradi nižjih prihodkov nižji 
tudi strošek davka. Obratno je po pričakovanjih odkupna cena 
jajc talne reje višja od tiste, ki smo jo upoštevali v izračunih. S tem 
bi bila višja tudi prihodek in davek, razlika v ostalih stroških med 
obema tipoma reje pa nekoliko manjša.

4 ZAKLJUČKI

S simulacijo stroškov potrjujemo, da je prireja jajc talne 
reje v sistemu voljer za približno petino dražja od prireje jajc v 
obogatenih kletkah. V primerjavi z rejo v obogatenih kletkah je 
slabša tudi produktivnost, tako na žival kot tudi na bruto površi-
no hleva. Poglavitna razloga za slabšo produktivnost sta manjša 
gostota naselitve, zaradi manjšega števila živali, večjega kala jajc 
ter pogina kokoši nesnic pa je manjše število jajc za prodajo. 
Med stroški se najpomembneje povečajo strošek jarkic, strošek 
dela in strošek amortizacije, pri čemer je investicija v opremo na 
kvadratni meter sicer manjša, stojišče pa zaradi manjše gostote 
naselitve dražje. Četudi so ocene stroškov narejene primerjalno 
z uporabo tujih literaturnih podatkov in izkušnjami slovenskih 
rej, menimo, da so ocene jasno pokazale razmerje med stroški 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

Rezultati modelnih kalkulacij za prirejo jajc so pokazali, da je 
prireja jajc talne reje v sistemu voljer v Sloveniji za okoli 20 % draž-
ja v primerjavi s prirejo v obogatenih kletkah, kar je tudi podobno 
navedbam tujih avtorjev. Ključna dejavnika za dražjo prirejo sta 
predvsem manjše število kokoši nesnic in pomembno manjša 
nesnost oziroma manjše število jajc, ki so primerna za prodajo.

Krma predstavlja v skupnih stroških prireje več kot 40 % 
delež, zato je strošek krme deležen največje pozornosti. Strošek 
krme na nesnico je pri prireji jajc v sistemu voljer za približno 3 
% višji kot pri prireji v obogatenih kletkah, preračunano na čisto 
oziroma prodano jajce pa je ta strošek višji za okoli desetino. 

Strošek jarkice predstavlja v skupnih stroških okoli 20-od-
stotni delež. Zaradi višjih stroškov vzreje (priporočena vzreja v 
podobnem sistemu kot je sistem voljer) so jarkice na slovenskem 
trgu (vključno z uvoženimi) dražje za približno 20 %, upoštevajoč 
večjih izgub zaradi pogina, pa je strošek jarkic (na kokoš) v vol-
jerah v primerjavi s stroškom jarkic v obogatenih kletkah višji za 
okoli 23 %.

Strošek ostalega materiala in storitev je pri reji v sistemu 
voljer zaradi upoštevanja nastilja za 4 % višji. Potrebno je dodati, 
da je debelejše nastiljanje zaradi pojava nesenja jajc na nastilj 
nezaželeno, v starejših objektih s problemi vlažnih tal pa nuja. 
Tako se v praksi tla nastilja od nekaj cm pa do debeline 10 cm, 
zato temu primerno lahko stroški ostalega materiala odstopajo 
od ocenjenih vrednosti. 

Tudi strošek dela je pri talni reji nesnic višji kot pri baterijski 
reji. Ocene po modelnih kalkulacijah so pokazale, da so ti višji za 
okoli 17 %. Razlogi temu so porazdelitev fiksnega dela na manjše 
število kokoši ter dodatno delo, ki nastane z nastiljanjem in s 
čiščenjem ter s pobiranjem in ravnanjem na tla znesenih jajc in 
poginulih živali, ki jih je pri tovrstnem načinu reje več. 

Preglednica 2. Primerjava stroškov prireje jajc baterijske reje in talne reje v voljerah 
Table 2. Costs comparison of egg production in enriched cages and aviary 

Sistem reje
Housing system

Baterijska reja (BR) 
Enriched cages (EC)

Voljere (V)  
Aviary (A)

Indeks (V/BR)  
Index (A/EC)

EUR/nesnico 
EUR/hen

Delež 
Share

EUR/nesnico 
EUR/hen

Delež 
Share

Jarkica / Pullet 4,88 17,5 6,01 20,3 123,2
Krma / Feed 11,89 42,6 12,22 41,2 102,8
Ostali material in storitve / Other material and 
services 4,06 14,6 4,23 14,3 104,2
Amortizacija / Depreciation 1,34 4,8 1,48 5,0 110,5
Delo / Labour 2,08 7,5 2,43 8,2 116,9
Ostali stroški / Other costs 3,66 13,1 3,25 11,0 88,9
Skupni stroški / Total costs 27,91 100,0 29,63 100,0 106,2

Lastna cena (EUR/000 jajc) 
Production price (EUR/000 eggs) 92,8 111,1 119,7
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prireje jajc dveh različnih tipov rej. Vsekakor bi bilo potrebno 
za natančnejšo oceno porabe inputov in višino stroškov opraviti 
dodatne raziskave po vzoru raziskav v tujini tudi pri nas. Še po-
sebno zato, ker se zaradi hitrih sprememb na področju prireje jajc 
izvajajo ad hoc rešitve na obstoječih objektih, pri čemer koncept 
objektov za baterijsko rejo ni venomer in v celoti primeren tudi 
za učinkovitejšo prirejo talnih jajc.

5 LITERATURA

Evropska komisija. 2018. Eggs - Market situation - Dashboard. https://
ec.europa.eu/agriculture/ sites/agriculture/files/dashboards/eggs-
dashboard_en.pdf (3.9.2018).

Jones, D.R., Curtis, P.A., Anderson, K.E., Jones, F.T. 2004. Microbial 
contamination in inoculated shell eggs: II. Effects of layer strain and 
egg storage. Poultry Science 83:95-100.

Matthews, W.A., Sumner, D.A. 2015. Effects of housing system on the 
costs of commercial egg production. Poultry Science. 94(3): 552-557.

McDougal, T. 2018. Preparing hens better for cage-free living. https://
www.poultryworld.net/ Eggs/Articles/2018/4/Better-preparing-
hens-for-cage-free-living-278029E/ (28.8.2018).

Nernberg, L. 2018. Cost differential between cage-free laying systems. 
https://www.poultryworld. net/Eggs/Articles/2018/8/Cost-
differential-between-cage-free-laying-systems-317512E/?cmpid 
=NLC|worldpoultry|2018-08-03|Cost_differential_between_cage-
free_laying_systems (16.8.2018).

Splošna metodološka izhodišča in pojasnila k modelnim kalkulacijam. 
2017. Kmetijski inštitut Slovenije. http://www.kis.si/f/docs/Modelne_
kalkulacije_OEK/Splosna_izhodisca_in_ specificna_pojasnila_
internet_februar2017.pdf (1.10.2018).

Stanley, V.G., Nelson, D., Daley, M.B. 2013. Evaluation of two laying 
systems (floor vs. cage) on egg production, quality and safety. 
Agrotecnol 2:109.

SURS. 2018a. Količine in povprečne cene odkupljenih kmetijskih 
pridelkov, Slovenija, letno https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.
asp?ma=1505000S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_
ribistvo/02_kmetijske_cene/03_15050_odkup/&lang=2 (28.8.2018).

SURS. 2018b. Povprečne mesečne bruto plače po dejavnostih (SKD 
2008), doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno. https://pxweb.
stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0711310S&ti=& path=../
Database/Dem_soc/07_trg_dela/10_place/03_07113_strukt_
statistika/&lang=2 (28.8.2018).

Uradni list RS št. 14/2003. Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito 
rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic. 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=20
0341&stevilka=2006 (3.9.2018).

Uradni list RS št. 73/2017. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti. https://www.uradni-list.si/
glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3514/ (28.8.2018).

Uredba (ES) št. 74/1999 Evropskega sveta z dne 19. julija 1999 o 
minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic. Uradni list EU, 
L 203: 53-57. https://eur-lex .europa.eu/legal-content/ SL/
TXT/?uri=celex:31999L0074 (3.9.2018).

https://ec.europa.eu/agriculture/
https://ec.europa.eu/agriculture/
https://www.poultryworld.net/%20Eggs/Articles/2018/4/Better-preparing-hens-for-cage-free-living-278029E/
https://www.poultryworld.net/%20Eggs/Articles/2018/4/Better-preparing-hens-for-cage-free-living-278029E/
https://www.poultryworld.net/%20Eggs/Articles/2018/4/Better-preparing-hens-for-cage-free-living-278029E/




123ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

VPLIV SISTEMA REJE, SESTAVE KRME IN NAČINA ODVZEMA MLEKA 
NA KONCENTRACIJO OKSITOCINA IN KORTIZOLA V MLEKU IN VPLIV 
HORMONOV NA POČUTJE TER PROIZVODNE LASTNOSTI KOZ

THE EFFECT OF FARMING METHOD, COMPOSITION OF FEED AND MILKING 
METHOD ON OXYTOCIN AND CORTISOL LEVELS IN GOAT MILK AND THE 
HORMONES EFFECT ON WELFARE AND PRODUCTION IN GOATS
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IZVLEČEK

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako način uhlevitve, sestava 
krme in način odvzema mleka vplivajo na koncentracijo oksito-
cina in kortizola v kozjem mleku in kako koncentracije hormo-
nov vplivajo na splošno počutje in proizvodne lastnosti koz in 
njihovih kozličev. Koze slovenske srnaste pasme so bile rejene 
na dva načina. Uvrstili smo jih v skupino 1 in 2, v vsaki od skupin 
je bilo 10 koz. Razlike med skupinama so bile v krmi in izpustu. 
Krma se je med skupinama razlikovala v vsebnosti suhe snovi, 
surovih beljakovin, vlaknin in maščob ter makro-elementov (Ca, 
P, Na, K). Koze iz skupine 2 so krmili z močnimi krmili ekološke-
ga izvora, koze iz skupine 1 pa s konvencionalnimi krmili. Koze 
iz skupine 2 so imele v povprečju višjo koncentracijo oksitocina 
in nižjo koncentracijo kortizola v mleku kakor koze iz skupine 
1. V mleku, odvzetem med sesanjem, so bile vrednosti kortizola 
nižje, kakor v mleku odvzetem med molžo. Proti pričakovanjem 
je bila v mleku, odvzetem med molžo, izmerjena tudi višja raven 
oksitocina. Ugotovili smo tudi, da so kozliči koz, katerih raven 
oksitocina v mleku je bila višja in katerih raven kortizola je bila 
nižja, bolje priraščali.

Ključne besede: koze, reja, sistemi reje, mleko, oksitocin, kortizol

ABSTRACT

The aim of our study was to investigate how the farming meth-
od, composition of feed and milking method affect oxytocin 
and cortisol levels in goat milk and how these hormones affect 
welfare and production in goats. Alpine goats were bred in two 
different manners. We ranked them in two groups, each of them 
composed by 10 goats. The differences between groups were 
in feed and access to outdoor release. The differences between 
feed were in content of dry matter, crude protein, fibers and fats 
and macro elements (Ca, P, Na, K). Goats from group 2 were 
fed with strong organic feed while group 1 was fed with con-
ventional feed. According to our results the goats from group 2 
had higher levels of oxytocin and lower levels of cortisol in milk 
than goats from group 1. In milk which was taken during suck-
ling there were lower cortisol concentrations than in milk taken 
during milking. In contrary to our expectations, the oxytocin 
concentrations during milking were higher than during suckling. 
We also found that the goat kids, which have had higher levels of 
oxytocin and lower levels of cortisol in milk, grew faster.

Key words: goats, breeding, farming method, milk, oxytocin, cortisol



124 ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

in po potrebi sprošča v krvni obtok. Ko oksitocin s krvjo doseže 
mlečno žlezo se prične izločanje mleka (Nickerson in Akers, 
2011). Oksitocin deluje tudi anksiolitično, kar pomeni da znižuje 
živčno napetost in občutek tesnobe (Amico in sod., 2004). Pogo-
sto je antagonist kortizolu (Nickerson in Akers, 2011).

Kortizol imenujemo tudi hormon »stresa«, ki je definiran 
kot rušenje homeostaze oziroma nenadna sprememba v okolju, 
ki potrebuje takojšen odgovor organizma (Kleine in Rossmanith, 
2016). Kortizol je kortikosteroidni hormon, katerega sinteza 
poteka v skorji nadledvične žleze. Njegovo izločanje sproži kor-
tikoliberin, ki ga v stresnih situacijah sprošča hipotalamus. Od 
tam se transportira do adenohipofize, kjer se pričneta sinteza 
in sproščanje adenokotrikotropnega hormona (ACTH) v krvni 
obtok. Nastajanje ACTH spodbuja tudi adrenalin - hormon, ki se 
v stresnih situacijah začne izločati prvi. ACTH deluje na skorjo 
nadledvične žleze in stimulira biosintezo kortizola iz holesterola. 
Kortizol deluje kot inzulinski antagonist - povzroča glikogenolizo, 
lipolizo in proteinolizo, zavira imunski odziv telesa, proliferacijo 
in nastajanje kostnine ( Kleine in Rossmanith, 2016). Izločanje 
kortizola je povezano s stresom. Kadar so pogoji reje slabi ali 
dosegajo le minimalne zahteve, so živali izpostavljene stresu, 
zaradi katerega je nivo kortizola kronično povišan, kar na dolgi 
rok povzroča težave, ki se odražajo na psihološkem in fizičnem 
stanju živali (Balvinder in sod., 2012).

2 MATERIAL IN METODE DELA

2.1  Zbiranje podatkov

Poskus je potekal od 22.03.2016 do 06.05.2016 v Pedagoško 
raziskovalnem centru Logatec, Slovenija. Čredo koz je sestavljalo 
57 odraslih živali, ki so bile uhljevljene na dva načina. Koze so bile 
rogate in brezrožne. V času poskusa so imele na voljo neomejen 
izpust, razlikovala se je sestava krme (poglavje 2.3). 29 živali 
smo uvrstili v skupino 1, 26 pa v skupino 2. Koze iz skupine 2 
so imele možnost intenzivnejšega gibanja, saj so imele v času od 
13.01.2016 do 10.02.2016 (28 dni) na voljo 24-urni neomejen 
izpust, medtem ko koze iz skupine 1 izpusta niso imele. 

Za posamezno kozo smo spremljali sledeče parametre: datum 
zadnje jaritve, število rojenih in živorojenih kozličev na kozo, 
rojstno in odstavitveno maso kozliča, maso kozliča ob vmesnih 
tehtanjih, sestavo mleka (količina namolzenega mleka, vsebnost 
beljakovin, maščob, laktoze in somatskih celic), ter starost kozli-
čev ob odstavitvi (51 do 82 dni). Vsebnost oksitocina in kortizola 
smo spremljali med molžo in med sesanjem kozliča.

2.2 Sestava črede

V poskus smo zajeli 20 koz, 10 na skupino. Izbirali smo po 
ključu datuma jaritve in sicer tako, da smo v poskus zajeli prvih 10 
koz iz vsake skupine, ki so jarile zaporedoma. S tem smo dosegli 
približno izenačenost mase in velikosti kozličev ob vmesnih teh-
tanjih, kar je bilo pomembno pri ugotavljanju vpliva oksitocina 
in kortizola na dnevne priraste. Ker sta bili vmesni tehtanji dve, je 

1 UVOD IN PREGLED LITERATURE

V raziskavo smo vključili koze slovenske srnaste pasme, ki 
smo jo izbrali kot najštevilčnejšo pasmo v Sloveniji (Kastelic 
in sod., 2010). Gre za dobro odporno, izrazito mlečno pasmo, 
ki daje dobre rezultate z veliko zmogljivostjo za prirejo mleka, 
ki je primerna za različne oblike reje. Rejski program z vidika 
intenzivnosti reje ne postavlja nobenih omejitev, zato jih lahko 
vključimo v ekološko, ekstenzivno pašno, konvencionalno ali in-
tenzivno rejo. Kljub temu je za naravne razmere v Sloveniji najbolj 
pričakovana in primerna ekstenzivna pašna reja. Dovoljene so 
tehnologije in načini reje, ki izpolnjujejo minimalne standarde za 
dobro počutje živali in etološke normative in, ki jih določa pravni 
red na tem področju. V času vegetacije se priporoča pašna reja 
(Kastelic in sod., 2010).

Dobro počutje živali med drugim pomeni odsotnost negativnih 
čustev, ki povzročajo psihično trpljenje ter prisotnost pozitivnih 
čustev, ki vodijo v psihično blagostanje in določajo kakovost življe-
nja - živalim moramo omogočiti čim bolj naravno življenjsko okolje, 
torej okolje, ki zadovoljuje njihove potrebe in jim omogoča etološko 
značilno izražanje obnašanja; okolje kjer se počutijo varne in sreč-
ne (Bossy in sod., 2007). Oksitocin je ključni indikator dobrega 
počutja, udobja in deluje protistresno. Če so živali rejene v pogojih 
reje, kjer lahko izražajo naravno obnašanje (prosta paša, prisotnost 
potomcev, sesanje, prežvekovanje po volji, itd.), imajo dolgoročno 
povišano koncentracijo bazalnega oksitocina, ki pomeni bolj pozi-
tivno in naravno izražanje obnašanja (Chen in Sato, 2017).

 Namen raziskave je bil ugotoviti kako način uhlevitve, se-
stava krme in način odvzema mleka vplivajo na koncentracijo 
oksitocina in kortizola v mleku koz srnaste pasme. Zanimala nas 
je povezava teh dveh hormonov s splošnim počutjem in proizvo-
dnimi lastnostmi koz in njihovih kozličev. Naša glavna hipoteza 
je bila, da bodo koze, ki so imele na voljo v določenem časovnem 
obdobju neomejen izpust in ekološka krmila (skupina 2), imele 
nižje vrednosti kortizola in višje vrednosti oksitocina v mleku 
kakor koze iz skupine 1, ki so dobivale konvencionalna krmila 
in v določenem časovnem obdobju izpusta niso imele (poglavje 
2.1). Posledično smo pri kozah iz skupine 2, in njihovih kozličkih, 
pričakovali boljše proizvodne lastnosti ter boljše splošno počutje, 
saj oksitocin znižuje stres (Uvnas-Moberg in Pettersson, 2005). 

Oksitocin ki je nevropeptid sestavljen iz devetih aminokislin, 
sodeluje pri mnogih funkcijah v telesu - najpomembnejše za našo 
raziskavo so izločanje mleka iz mlečne žleze, vzpostavljanje soci-
alnih vezi (Gordon in sod., 2011), vezi med materjo in mladičem, 
boljše počutje živali. V mlečni žlezi povzroča krčenje alveol v 
katerih poteka sinteza mleka. Mlečno žlezo sestavljata parenhim 
(žlezno tkivo) in intersticij. Žlezni parenhim sestavljajo alveole 
(mlečni mešički). V lumnu alveol se skladišči nastalo mleko do 
pričetka sesanja ali molže. Vime potrebuje za pričetek praznjenja 
stimulacijo - mehansko draženje, ki sproži nevroendokrini refleks 
sproščanja oksitocina. 

S stimulacijo seskov se preko hrbtenjačnih živcev in možgan-
skega debla signal prenese do hipotalamusa. Sinteza oksitocina 
poteka v paraventrikularnem jedru hipotalamusa. Od tam se pre-
ko aksonov prenese do zadnjega režnja hipofize, kjer se skladišči 
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izvora: seno Groblje - EKOL (5-753) in EKO - energijsko krmilo 
(Vajet). Dodatki mineralov in vitaminov so bili v obeh rejah Ko-
zimin EKO (Lek Veterina). Med rejama so bile razlike med volu-
minoznim in energijskim krmilom. Seno Groblje - EKOL je imelo 
slabšo sestavo kot seno Groblje - KONV, predvsem manj surovih 
beljakovin, surove vlaknine in večjo vsebnost mineralov. Energij-
sko krmilo za skupino 2 je vsebovalo manj suhe snovi, surovih 
beljakovin, surove vlaknine ter kalcija in fosforja, medtem, ko je 
bila vsebnost ostalih hranljivih snovi približno enaka. Vsebnost 
energije v KONV - energijskem krmilu je bila večja v primerjavi 
z EKO - energijskim krmilom. Bistvena razlika med skupinama 
je bila tudi v vsebnosti v vampu razgradljivih proteinov (RDP). 
Koze iz skupine 2 so s krmo zaužile več v vampu razgradljivih 
proteinov. Količina namolzenega mleka glede na sestavo krmnega 
obroka je bila za 0,1 l večja pri kozah iz skupine1. 

2.4  Odvzem vzorcev mleka

Vzorce mleka med molžo smo vedno odvzeli ob istem času, 
med 7. in 9. uro zjutraj. Pri kozah, zajetih v poskus, nismo opa-
zili znakov mastitisa. Koze smo pomolzli v istem vrstnem redu, 
najprej koze iz skupine 1 in nato še iz skupine 2, saj bi zamenjava 

starost kozličev igrala pomembno vlogo ob primerjavi prirastov 
kozličev. Ob prvem vmesnem tehtanju je bila povprečna starost 
kozličev 30 dni, ob drugem 51 dni. Povprečna telesna masa ob 
prvem vmesnem tehtanju je bila 10,6 kg, ob drugem 14,2 kg in 
ob odstavitvi 15,1 kg. 

V poskusu so sodelovale le rogate živali, s čimer smo izključili 
morebiten vpliv rogatosti na izločanje hormonov. Vse koze, z izje-
mo ene, ki je bila v prvi laktaciji, so bile v drugi zaporedni laktaciji. 
Poskus je trajal štiri tedne, tako smo zbrali po osem vzorcev na 
žival. Prva dva vzorca smo vzeli v povprečju 7. dan po jaritvi, in 
nato vsak 6. do 8. dan. 

2.3 Krma

Pomembno razliko med skupinama je predstavljala krma. Kr-
mni obrok in vrsta krme za kozo molznico s povprečno mlečno-
stjo 4 kg/dan, je prikazan v preglednici 1; nad odebeljeno črto je 
prikaz sestave krmnega obroka koz iz skupine 1, pod odebeljeno 
črto pa prikaz obroka skupine 1. 

V skupini 1 se je pokladala krma konvencionalnega izvora: 
seno Groblje - KONV (5 - 752) in KONV - energijsko krmilo 
(Vajet), medtem ko se je v skupini 2 pokladala krma ekološkega 

Preglednica 1. Sestava obroka in količina posameznih krmil v skupini 1 (zgoraj) in v skupini 2 (spodaj)
Table 1. Composition of feed and quantity of individual nutrients in group 1(above) and group 2 (below)

Obrok Količina
[kg]

SS
[kg]

ME
[MJ]

RDP/RUP
[g]

SB
[g]

SV
[g]

SM
[g]

Ca
[g]

P
[g]

K
[g]

Na
[g]

Trava/paša 5 0,9 9,4 127/51 179 170 42 5,5 3 29,8 0,2
Seno 1,2 1,1 9,3 73/40 113 326 21 4,5 3,8 35,1 0,4
Skupaj VK 2,0 18,7 200/91 291 496 63 10 6,8 64,9 0,6
Kg mleka 2,3 2,1
Kozimin EKO 0,025 1,3 2,3 2,3
Skupaj osnovni obrok 11,3 9,0 2,8
KONV - Energijsko krmilo 1,2 1 12,7 63/38 120 43 30 15,2 5,7 6,3 2,6
Skupaj obrok 3 31,4 263/129 411 539 93 26,4 14,8 71,2 5,4
Kg mleka 4,0 4,1

Obrok Količina
[kg]

SS
[kg]

ME
[MJ]

RDP/RUP
[g]

SB
[g]

SV
[g]

SM
[g]

Ca
[g]

P
[g]

K
[g]

Na
[g]

Trava/paša 6 1 11,2 153/62 241 204 50 6,6 3,6 35,7 0,2
Seno (EKOL) 1,2 1,1 9,3 58/36 93 315 18 4,4 3 25,6 0,5
Skupaj VK 2,1 20,5 210/97 308 519 68 11 6,6 61,3 0,7
Kg mleka 2,8 2,3
Kozimin EKO 0,025 1,3 2,3 2,3
Skupaj osnovni obrok 12,3 8,9 3
EKO -Energijsko krmilo 1 0,9 10,4 66/30 96 51 26 12,6 4,2 6,4 4
Skupaj obrok 3 30,9 276/127 403 570 94 24,9 13,1 67,7 7
Kg mleka 3,9 4
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barve, ki je bila obratnosorazmerna koncentraciji hormona, ki se 
je nahajal v vzorcu. 

Absorbanco vzorcev in standardov smo izmerili s čitalcem 
mikrotitrskih plošč Multiscan FC (Thermo Scientific, Waltham, 
MA, ZDA) pri 450 nm (oksitocin) in 405 nm (kortizol). Na 
osnovi izmerjene optične gostote standardov aparat avtomatsko 
izračuna koncentracijo oksitocina oziroma kortizola v vzorcu.

2.6 Statistična obdelava rezultatov

Podatke smo statistično obdelali v programu 9.2. SAS. 
Osnovne statistične parametre (srednja vrednost, minimum, 
maksimum in standardni odklon) smo izračunali s proceduro 
COR, za izračun korelacij in regresijskih koeficientov pa smo 
uporabili proceduro REG. Na podlagi spremljanja telesnih mas 
smo ugotavljali povezavo med dnevnimi prirasti in prirasti od 
jaritve do odstavitve in koncentracijo hormonov z namenom, 
da bi ugotovili ali koncentraciji oksitocina in kortizola v mleku 
matere vplivata na prirast kozličev. V model za ugotavljanje vpli-
vov na vsebnost hormonov v mleku (yijkl) smo vključili srednjo 
vrednost, dva glavna sistematska vpliva - krmo in način odvzema 
mleka, naključni vpliv živali in ostanek, ki se v modelu pojavlja kot 
naključna napaka in ga z modelom ne moremo pojasniti.

Statistični model:
yijkl = µ + Ki + Nj + aijk + eeijkl                                          …(1)

yijkl = koncentracija oksitocina/kortizola v mleku
µ = srednja vrednost
Ki = krma; i = 1-SK1, 2-SK2
Nj = načina odvzema mleka; j = 1-molža, 2-sesanje
aijk = naključni vpliv živali; k = 1,2,…20
EIJKL = OSTANEK, L = 1,2,3,4

vrstnega reda lahko povzročila stres. Med molžo smo kozliče koz, 
zajetih v poskus, zaprli v poseben prostor, v povprečju za dve 
uri. Z ločitvijo kozličev od koz smo preprečili, da bi v času, ki je 
pretekel med odvzemoma vzorcev med sesanjem in molžo, prišlo 
do praznjenja vimena, kar bi lahko povzročilo težave pri odvzemu 
vzorcev med sesanjem. 

Po molži so imele koze odprt izhod na pašnik. Približno pol 
ure pred odvzemom vzorcev mleka med sesanjem smo koze, ki 
smo jih vključili v poskus, ponovno privedli v hlev. Vzorce smo 
odvzeli na naslednji način: posamezno kozo smo iz boksa pripe-
ljali na hodnik in k njej privedli pripadajočega kozliča/e. Najprej 
smo odvzeli vzorce mleka koz iz skupine 1, nato še iz skupine 2. 
Kozliči so pričeli s sesanjem povprečno v roku petih minut od 
združitve z materjo. Po enakomernem štetju do trideset (pribli-
žno 30 sekund) smo mirno in počasi pristopili h kozi in iz seska, iz 
katerega ni sesal kozlič, odvzeli vzorec. Vzorce mleka smo odvzeli 
v epruvete s prostornino 10 mL in jih po cca. 30 minutah shranili 
v hladilnik pod temperaturo 4 °C. 

2.5 Laboratorijska obdelava vzorcev - določanje 
koncentracije oksitocina in kortizola v vzorcih

Uporabili smo tovarniško izdelana testa Oxytocin ELISA 
(kat.št. DE3118, Demeditec Diagnostics GmbH; Kiel, Nemčija) 
in Cortisol Saliva ELISA (kat.št.RE52611, Hamburg, Nemčija). 
Metodi določanja obeh hormonov temeljita na konkurenčni 
vezavi prostega hormona in hormona, označenega z encimom 
alkalna fosfataza, na omejeno število specifičnih protiteles proti 
hormonu, vezanih na stene jamic mikrotitrske plošče. V postop-
ku sta neznana količina hormona v vzorcu in določena količina 
hormona vezanega z encimom alkalne fosfataze tekmovali za 
vezavna mesta na protitelesih. Po inkubaciji smo izprali vse kom-
ponente, razen tistih vezanih na stene jamic. Po izpiranju smo v 
jamice dodali substrat in po reakciji z njim izmerili intenziteto 

Slika 1. Povprečne koncentracije oksitocina in kortizola ločeno po načinu odvzema mleka (sesanje/molža)  
in po sistemu reje (SK1-skupina 1; SK2-skupina 2)
Picture 1. Display of concentraiton averages of cortisol and oxytocin separetely for milking method (milking/suckling)  
and farming method (SK1-group 1; SK2-group 2)
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fizično stanje organizma (Balvinder in sod., 2012), kar lahko 
vodi v hujša bolezenska stanja (Kleine in Rossmanith, 2016), 
nasprotno pa oksitocin deluje antistresno in anksiolitično, saj 
znižuje živčno napetost (Amico in sod., 2011). S tega lahko po-
vzamemo, da so živali z nižjimi vrednostmi oksitocina in višjimi 
vrednostmi kortizola podvržene nenehnemu stresu, medtem ko 
so živali z obratnimi vrednostmi psihološko stabilnejše in živijo 
manj stresno življenje (Beerda in sod., 1999).

V raziskavi so na samicah miši s pomanjkanjem oksitocina 
dokazali pozitivne vplive oksitocina na organizem v stresnih raz-
merah. Uporabili so test, ki temelji na izpostavljanju odprtemu ali 
zaprtemu okolju, kjer je bil labirint sestavljen iz dveh odprtih in 
dveh zaprtih krakov. Miši z nižjim nivojem oksitocina v primer-
javi z ostalimi so kazale znake stresa (anksioznost, tigmotaksijo 
in stresno hipertermijo) (Amico in sod., 2004). 

Nadalje smo ugotovili, da povišana koncentracija kortizola v 
mleku vpliva na priraste kozličev, kar pomeni, da so kozliči koz, ki 
so bile pod večjim stresom, kar se je kazalo z višjimi vrednostmi 
kortizola v mleku, priraščali slabše, kakor kozliči koz, ki so imele 
v mleku manjše koncentracije kortizola. Med koncentracijo oksi-
tocina in dnevnim prirastom smo ugotovili zmerno močno do 
šibko korelacijo. Iz sledečega sklepamo, da kozliči, katerih matere 
so izpostavljene manjšemu stresu priraščajo hitreje in dosežejo 
višjo odstavitveno maso, kakor kozliči mater, ki so izpostavljene 
večjemu stresu. 

V splošnem to pomeni boljše proizvodne rezultate za rejce 
in prav zaradi tega je ključnega pomena, da se redi živali v pogo-
jih, kjer lahko zadovoljimo tako fiziološke kot tudi psihološke 
potrebe živali.

Omenimo tudi raziskavo v kateri so ugotavljali kakšen vpliv 
imajo slabši pogoji reje na obnašanje in hormonsko stanje pri 
psih (Beerda in sod., 1999). Pse so razdelili v štiri skupine, prva je 
imela najboljše pogoje, četrta pa najstrožje (brez izhodov, družbe, 
prostorske omejitve). Pri četrti skupini so ugotovili najvišje kon-
centracije kortizola v urinu, prav tako so bile povišane tudi v drugi 
in tretji skupini v primerjavi s prvo skupino, ki je imela najboljše 
pogoje in najnižje izmerjene koncentracije kortizola v urinu. Re-

3 REZULTATI

Primerjava povprečnih vrednosti oksitocina in kortizola med 
skupinama je predstavljena na sliki 1. Statističnih razlik med 
skupinama v koncentraciji kortizola v mleku ni bilo. Pri razlikah 
v koncentraciji oksitocina med skupinama pa smo ugotovili, da 
so bile vrednosti oksitocina v kozjem mleku med molžo (df=1; 
F=6,55; P=0,02) značilno višje pri kozah iz skupine 2 kot pri 
kozah iz skupine 1. Povprečna koncentracija oksitocina v mleku 
koz iz skupine 2 je bila nad 300 µg/dL, medtem ko je v mleku koz 
iz skupine 1 znašala okrog 250 µg/dL.

Koncentracija oksitocina med molžo je bila pozitivno poveza-
na s koncentracijo oksitocina med sesanjem (r=0,65; P<0,0001). 
Obenem sta bili pozitivno povezani koncentraciji kortizola med 
molžo in med sesanjem (r=0,56; P<0,0001). Koeficient korelacije 
pri koncentraciji oksitocina pomeni zmerno močno linearno 
povezavo med spremenljivkama, medtem ko pri koncentraciji 
kortizola pomeni šibko linearno povezavo med spremenljivkama. 
V obeh primerih je bila koncentracija oksitocina in kortizola višja 
med molžo kot med sesanjem. Povprečne vrednosti koncentraci-
je oksitocina in kortizola v vzorcu, odvzetem med molžo, ter med 
sesanjem so prikazane na sliki 2. 

Koncentracija kortizola je negativno vplivala na priraste ce-
lotne črede (r=-2,24; P=0,04), kar pomeni, da so kozliči koz, ki 
so imele v mleku več kortizola priraščali slabše. 

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Rezultati naše raziskave kažejo, da sestava krme, način uhle-
vitve in način odvzema mleka pri kozah srnaste pasme statistič-
no značilno vplivajo na koncentracijo oksitocina in kortizola v 
mleku. Glavna ugotovitev je, da so imele koze iz skupine 2 višjo 
koncentracijo oksitocina in nižjo koncentracijo kortizola v mleku. 
Trdimo lahko, da so koze iz skupine 2 izpostavljene manjšemu 
stresu. Znano je namreč, da je kortizol hormon stresa, kronično 
povišane vrednosti kortizola pa slabo vplivajo na psihološko in 

Slika 2. Prikaz koncentracij oksitocina in kortizola med molžo in sesanjem; 
Picture 2. Display of concentraitons of oxytocin and cortisol during milking and during suckling
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Glede na rezultate lahko sklepamo, da so koze iz skupine 
2 izpostavljene manjšemu stresu in so »srečnejše«, saj so bile 
v mleku koz iz te skupine nižje koncentracije kortizola in višje 
koncentracije oksitocina, kakor v mleku koz iz skupine 1. Vseb-
nost kortizola v kozjem mleku je bila statistično značilno kore-
lirana z dnevnim prirastom kozličev. Gre za statistično značilno 
razliko - večja kot je bil koncentracija kortizola v mleku, slabši 
so bili dnevni prirasti kozličev. Tudi pri oksitocinu smo dobili 
zmerno močno do šibko korelacijo z dnevnim prirastom, ki pa je 
bila pozitivna. Med sesanjem sta bili koncentraciji oksitocina in 
kortizola v mleku nižji kakor pri molži, kar delno potrjuje našo 
hipotezo. Koze so bile med molžo izpostavljene večjemu stresu 
kakor med sesanjem, vendar so kljub višjim vrednostim izločale 
večje količine oksitocina, kar lahko po vsej verjetnosti pripišemo 
krmi, ki je predstavljala sprožilec sproščanja oksitocina, kot tudi 
občutku ugodja ob jutranjem praznjenju napetega vimena. Z do-
bljenimi rezultati smo podprli in tudi sprejeli našo hipotezo - med 
skupino 1 in skupino 2 obstajajo razlike v koncentraciji merjenih 
hormonov. Dokazali smo tudi razlike v proizvodnih lastnostih, 
ki so posledica hormonskega stanja koz in njihovih kozličev. Po 
pričakovanjih so bile koze iz skupine 2 podvržene manjšemu 
stresu, njihovi kozliči pa priraščajo hitreje.
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zultati so pokazali, da so bili psi s slabšimi pogoji reje podvrženi 
kroničnemu stresu in so kazali znake abnormalnega obnašanja 
(Beerda in sod., 1999). Podobne rezultate lahko pričakujemo tudi 
pri rejnih živalih, le da živali tukaj ločimo po načinu reje (ekološki, 
konvencionalni, intenzivni) - za ekološki način so predpisane 
strožje in višje zahteve kot za konvencionalnega. Živalim iz ekolo-
ške reje mora biti omogočeno takšno okolje, ki omogoča možnost 
naravnega obnašanja, krma, ki mora biti ekološkega izvora, ter 
možnost neomejenega gibanja. Ugotovitve o pozitivnem vplivu 
ekološke reje na živali so pripeljale do sklepov, da so poleg boljšega 
počutja, živali iz ekološke reje primerljivo ali celo bolj zdrave od 
živali drugih rej, v kolikor odštejemo parazitarne bolezni (Loud, 
2006). V krmnem obroku za koze iz ekološke reje mora vsaj 60 % 
suhe snovi predstavljati voluminozna krma, sveža, posušena krma 
ali silaža (Zupančič in Ženko, 2018). Krma se je med skupinama 
poleg vsebnosti suhe snovi in drugih hranil razlikovala tudi v 
vsebnosti RDP in RUP. RDP je vsebnost v vampu razgradljivih 
proteinov, ki so predvsem hrana za mikroorganizme v vampu od 
katerih ima žival posredne koristi. Gre za visoko kvalitetne suro-
ve beljakovine, ki so izrednega pomena za živali, posebno tiste z 
visoko produkcijo. RUP so v vampu nerazgradljivi proteini, ki so 
pomembni za zadostno izkoristljivost proteinov - do 85 % le teh se 
lahko absorbira v tankem črevesju. Za dobre proizvodne lastnosti 
in doseganje ravnovesja v organizmu je razmerje med RDP in 
RUP izrednega pomena (Schwab in sod., 2003).

Razlika med skupinama je bila tudi v načinu odvzema mleka. 
V mleku, odvzetem med sesanjem, je bila v primerjavi z mlekom, 
odvzetim med molžo, nižja koncentracija oksitocina in kortizola. 
Glede na dobljene rezultate si lahko to interpretiramo na nasle-
dnji način: sprožilec izločanja oksitocina v mleku med molžo je 
bila najverjetneje krma, sprožilec pri sesanju pa kozlič; glede na 
to, da so bile koze navajene na to, da so na molzišču dobile krmila, 
predvidevamo, da je bil to glavni sprožilec povišanega izločanja 
oksitocina v krvni obtok. Višjo koncentracijo oksitocina v mleku, 
odvzetem med jutranjo molžo, bi morda lahko pojasnili tudi z 
občutkom ugodja enakomernega praznjenja vimena, ki je zjutraj 
najbolj napolnjeno in napeto. Koncentracija kortizola med molžo 
pa je bila bistveno večja kakor med sesanjem. To lahko pomeni, 
da je glede na naravno obliko sproščanja mleka - sesanja, molža 
za koze bolj stresna. Zanimivo bi bilo preveriti, kakšne bi bile 
razlike med koncentracijo oksitocina, če koze na molzišču ne bi 
dobile krme.

5 POVZETEK

Raziskovali smo vpliv načina reje, načina odvzema mleka in 
sestave krme na koncentraciji oksitocina in kortizola. Zanimal 
nas je tudi vpliv teh hormonov na proizvodne lastnosti in splošno 
počutje živali. V raziskavo smo vključili dve skupini živali, ki sta 
imeli različno možnost izpusta in sestavo krme. V vsako skupino 
smo vključili 10 koz srnaste pasme, ki smo jih spremljali štiri za-
poredne tedne. Merili smo koncentraciji oksitocina in kortizola 
v mleku, odvzetem med molžo in med sesanjem.
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IZVLEČEK

Z vidika gospodarnosti reje želimo na kmetiji pridelati čim bolj 
kakovostno voluminozno krmo, kar pa na podlagi literaturnih 
podatkov ni ravno praksa v Sloveniji. Poleg tega je dobrodošlo, 
da se kakovost z leti ne spreminja veliko, saj je s tem osnovni 
obrok za npr. krave molznice na kmetiji iz leta v leto podoben in 
prilagojen mlečnosti posamezne skupine krav. S tem se izogne-
mo vsakoletnim kemijskim analizam doma pridelane volumino-
zne krme in ponovnemu izračunavanju optimalnega obroka ter 
iskanju ustreznih krmil za dopolnitev obroka. Vendar pa vplivi 
na kemijsko sestavo in s tem kakovost doma pridelane volumi-
nozne krme niso le pod nadzorom kmetovalca, ampak na to vpli-
vajo tudi drugi dejavniki. Ugotovili smo, da je kakovost doma 
pridelane travne silaže, mrve in koruzne silaže slaba do zadovo-
ljiva, le redki vzorci dosežejo razred dobro. 

Ključne besede: voluminozna krma, mrva, travna silaža,  
koruzna silaža, kemijska sestava, NEL

ABSTRACT

From the economic point of view, the production of home-pro-
duced forage of good quality must be the priority on the farm. 
However, comparing with the literature data this is not exactly 
the practice in Slovenia. Moreover, it is desired that the quality 
does not change much over the years. If this is achieved the ba-
sic meal, for example for dairy cows on the farm, could be more 
or less the same from year to year and it is well adapted to each 
group of dairy cows. In that way, the annual chemical analysis 
of home-produced forages, readjustment and calculation of the 
optimal diet are not necessary every year. Also searching for ap-
propriate and optimal feedstuffs to supplement the diet is not 
needed. However, the chemical composition, and thus the qual-
ity of home-produced forages, is not only under the control of 
the farmer but also by other factors. We have found that the qual-
ity of home-produced forages, such as grass silage, grass hay and 
maize silage, is poor to satisfactory with only a few samples being 
classified as good.

Key words: forages, hay, grass silage, maize silage,  
chemical composition, NEL
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1 UVOD

Prehrana krav molznic se začne na površinah, na katerih 
pridelujemo krmo in kakovostna doma pridelana voluminozna 
krma z najboljšo vsebnostjo in razmerjem med posameznimi 
hranljivimi snovmi omogoča pridelavo velikih količin kakovo-
stnega mleka ter velike priraste pri pitancih. 

Na kakovost doma pridelane voluminozne krme vpliva gno-
jenje (Leskošek, 1983), predvsem pa postopki pri spravilu krme 
ter metode in postopki konzerviranja in skladiščenja (Korošec, 
1984). Tu sta vloga in vpliv rejca velika. Poleg tega vpliva na ka-
kovost doma pridelane voluminozne krme s travinja še botanična 
sestava, na katero lahko vpliva rejec z agrotehničnimi ukrepi (do-
sejavanje, intenzivnost rabe). V določeni meri pa je odvisna tudi 
od kraja, kjer se nahaja travnik (vrsta tal in nadmorska višina) ali 
pašnik, če govorimo o kakovosti paše. Velik vpliv na kakovost 
ima čas spravila in razvojni stadij rastlin ob košnji (Lavrenčič, 
neobjavljeno). Na to pa imajo poleg rejca velik vpliv tudi vreme 
in pogoji v času rasti in spravila. Če je kakovost doma pridelane 
voluminozne krme dobra, potem so potrebe po dopolnjevanju 
obroka s kupljenimi močnimi krmili manjše in s tem je gospodar-
nost prireje mleka ali mesa boljša. Vendar pa je iz podatkov, ki jih 
navajajo slovenski raziskovalci, razvidno, da je hranilna vrednost 
doma pridelane voluminozne krme v Sloveniji skromna (Stekar 

in sod., 1990; Verbič, 1999; Verbič, 2006), v kakovosti le-te pa ne 
beležimo velikega napredka (Verbič in sod., 2011).

Namen prispevka je povzeti in primerjati hranilno vrednost 
doma pridelane voluminozne krme z nekaterih kmetijskih go-
spodarstev v Sloveniji v zadnjih nekaj letih, za katere imamo 
podatke o kemijskih analizah za travno silažo, mrvo, svežo travo in 
koruzno silažo. Spremljali smo spremembe v kemijski sestavi med 
leti, kot tudi razlike med posameznimi kmetijskimi gospodarstvi.

2 MATERIALI IN METODE 

Analize voluminozne krme smo naredili na vzorcih, ki so bili 
s posameznih kmetijskih gospodarstev prineseni v laboratorij v 
različnih letih. Rezultati, ki so tu predstavljeni, zajemajo analizo 
voluminozne krme na šestih različnih kmetijskih gospodarstvih. 
Voluminozna krma, ki smo jo analizirali, je bila naslednja: travna 
silaža z vseh šestih kmetijskih gospodarstev za štiri ali pet let, 
mrva (seno in otava) in koruzna silaža s štirih kmetijskih go-
spodarstev za dve, tri ali štiri leta ter sveža trava na eni kmetiji za 
dve različni leti na sedmih vzorcih, tudi s planinskih pašnikov. 
Vzorci travne silaže so bili zelo različni, ponekod je bila navedena 
zaporedna košnja, večinoma pa ne. Nekaj vzorcev travne silaže je 
bilo tudi iz bal. 

Preglednica 1. Povprečna sestava travne silaže na 6 različnih kmetijskih  
gospodarstvih za štiri do pet let (povprečje in standardna deviacija)
Table 1. Average chemical composition of grass silage in 6 different farms  
for four to five years (average and standard deviation)

Hranljiva snov 
(g/kg SS)
Nutrient (g/kg DM)

1
(n = 5)

2 
( n = 5)

3 
( n = 4)

4 
( n = 4)

5 
( n = 4)

6 
( n = 4)

Suha snov (SS, g/kg)
Dry matter (DM, g/kg)

525,9
145,4

527,8
215,0

376,5
103,8

443,4
43,8

425,7
88,8

489,6
36,3

Surove beljakovine 
Crude protein 

130,4
16,4

112,8
17,7

158,31
38,8

140,2
11,6

157,5
35,2

156,9
37,9

Surove maščobe 
Crude fat

24,8
3,6

22,61
3,5

30,8
4,09

26,5
1,0

27,7
5,3

28,2
2,6

Surova vlaknina 
Crude fibre

290,9
32,8

320,5
31,6

262,1
45,8

290,1
13,2

249,7
14,4

290,3
30,5

Pepel 
Ash 

96,6
26,4

88,9
36,8

129,2
15,0

126,2
28,9

121,6
18,0

113,6
14,1

NELDLG (MJ/kg SS)
NELDLG (MJ/kg DM)

5,26
0,81

5,54
0,28

5,90
0,54

5,74
0,14

5,43
0,93

5,90
0,13

NELregr (MJ/kg SS)
NELregr (MJ/kg DM)

5,33
0,10

5,11
0,26

5,54
0,47

5,25
0,10

5,64
0,24

5,39
0,21

SS- suha snov/DM- dry matter; n = število vzorcev/number of samples; NELDLG - vsebnost NEL, izračunana s pomočjo koeficientov  
prebavljivosti iz DLG preglednic (DLG-Futterwerttabellen, 1997)/Concentration of the NEL calculated using the digestibility coefficient  
from DLG tables (DLG-Futterwerttabellen, 1997); NELregr - vsebnost NEL, izračunana s pomočjo regresijskih enačb (Žnidaršič in sod., 2012)/
Concentration of the NEL calculated by using regression equations (Žnidaršič et al., 2012)
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smo uporabili enačbo za vse košnje skupaj (Žnidaršič in sod., 
2012). Za izračun NEL za koruzno silažo smo vzeli enačbo po 
Verbiču in Babniku (1999).

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

V preglednicah predstavljamo povprečne vsebnosti posame-
znih hranljivih snovi v določeni vrsti voluminozne krme na po-
sameznem kmetijskem gospodarstvu za vse določitve. Dodatno 
je v preglednici navedena še standardna deviacija za vzorce z iste 
kmetije. Vsak stolpec predstavlja svoje kmetijsko gospodarstvo, 
pod isto številko je v vseh preglednicah isto kmetijsko gospodar-
stvo, v oklepaju pa je zapisano, koliko vzorcev je bilo analiziranih.

V preglednici 1 navedeni rezultati so povprečne vsebnosti 
hranljivih snovi v travni silaži na posameznem kmetijskem go-
spodarstvu za obdobje štirih oz. petih let. Hitro lahko ugotovimo, 
da je povprečna vsebnost suhe snovi na vseh kmetijskih gospo-
darstvih na zgornji meji priporočil (350 do 450 g SS/kg, Verbič 
in sod., 2011) ali pa jo celo presega. Vrednosti znotraj kmetijskega 

Vsebnosti hranljivih snovi smo določili z Weendsko analizo 
in dodatno določili še vsebnost kemijskih elementov (Ca, P, Mg, 
K in Na). Vsebnost suhe snovi smo določili s sušenjem vzorca 
pri 105 °C do konstantne mase, vsebnosti surovih beljakovin po 
Kjeldahlovi metodi (N×6,25), vsebnost surovih maščob pa po 
Soxhletovi metodi. Vsebnost surove vlaknine smo določili kot 
organski ostanek vzorca po kuhanju vzorca v šibki kislini in šibki 
bazi. S sežigom vzorca (12 ur pri 550 °C) smo določili vsebnost 
surovega pepela (AOAC, 2000). Vsebnosti posameznih kemij-
skih elementov pa smo določili v kislinskem izvlečku surovega 
pepela na atomskem absorpcijskem spektrofotometru.

V vseh vzorcih smo neto energijo za laktacijo (NEL) izraču-
nali na dva načina. Pri prvem načinu (NELDLG) smo uporabili 
enačbo Van Esa (DGE - Beratungs-Standards, 1995), ki za iz-
račun NEL potrebuje vsebnosti hranljivih snovi in koeficiente 
prebavljivosti, navedene v DLG preglednicah (DLG - Futtewert-
tabellen, 1997). Pri drugem načinu (NELregr) pa smo NEL izra-
čunali na podlagi regresijskih enačb, ki so jih razvili Žnidaršič in 
sod. (2012), pri tem smo uporabili enačbe glede na vrsto krme 
in košnje ločeno. Če podatkov o zaporedni košnji nismo poznali, 

Preglednica 2. Povprečna sestava vzorcev mrve (seno in otava)  
na 4 različnih kmetijskih gospodarstvih za dve do tri leta (povprečje in standardna deviacija)
Table 2. Average chemical composition of hay samples (1st and 2nd harvest)  
in 4 different farms for two to three years (average and standard deviation)

Hranljiva snov 
(g/kg SS)
Nutrient (g/kg DM)

1  
(n = 3)

seno
1st harvest

2 
(n = 3)

seno
1st harvest

3 
(n = 2)

seno
1st harvest

4 
(n = 3)

seno
1st harvest

1 
(n = 2)
otava

2nd harvest

2 
(n = 2)
otava

2nd harvest
Suha snov (SS, g/kg)
Dry matter (DM, g/kg)

842,6
25,9

850,1
6,5

857,4
11,9

856,8
47,5

841,4
4,3

854,0
17,4

Surove beljakovine 
Crude protein 

87,0
3,3

83,9
6,8

139,2
0,9

84,1
21,1

139,7
11,2

140,3
0,3

Surove maščobe 
Crude fat

17,2
3,8

11,9
2,9

18,9
0,5

14,6
5,0

21,5
4,2

20,1
5,8

Surova vlaknina 
Crude fibre

316,1
11,6

306,7
2,2

288,5
18,8

342,6
20,5

294,7
42,4

284,4
65,5

Pepel 
Ash 

76,8
0,8

68,1
20,5

93,5
5,8

88,1
32,6

93,9
15,5

84,1
5,3

NELDLG (MJ/kg SS)
NELDLG (MJ/kg DM)

5,06
0,25

4,82
0,10

5,71
0,29

5,22
0,34

5,03
0,32

5,45
0,90

NELregr (MJ/kg SS)
NELregr (MJ/kg DM)

4,89
0,19

4,81
0,07

5,30
0,11

4,66
0,30

5,27
0,51

5,40
0,79

SS- suha snov/DM- dry matter; n = število vzorcev/number of samples; NELDLG - vsebnost NEL, izračunana s pomočjo koeficientov prebavljivosti 
iz DLG preglednic (DLG-Futterwerttabellen, 1997)/Concentration of the NEL calculated by using the digestibility coefficient from DLG tables (DLG-
Futterwerttabellen, 1997); NELregr - vsebnost NEL, izračunana s pomočjo regresijskih enačb (Žnidaršič in sod., 2012)/Concentration of the NEL 
calculated by using regression equations (Žnidaršič et al., 2012)
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energije (NEL), izračunana po regresijski enačbi (Žnidaršič in 
sod., 2012), večja. Vzorce otav na obeh kmetijskih gospodarstvih 
bi lahko uvrstili med dobre in odlične z vrednostmi bližje odlični 
mrvi. Vendar pa so vzorci sena (1. košnje) slabši, razen na enem 
kmetijskem gospodarstvu, kjer jih lahko v povprečju po vsebnosti 
NEL uvrstimo v razreda dobro in odlično, kamor jih lahko uvrsti-
mo tudi po vsebnosti ostalih hranljivih snovi. Na treh kmetijskih 
gospodarstvih mrvo kosijo prepozno, kar je razvidno iz vsebnosti 
surove vlaknine, zaradi česar je kakovost mrve slaba. Verbič in 
sod. (2011) navajajo, da naj bi bila ciljna vsebnost NEL za mrvo 
prve košnje (seno) vsaj 5,6 MJ/kg SS, za otavo pa 5,4 MJ/kg SS. 
Ta kriterij so dosegli v povprečju le na kmetijskem gospodarstvu 
3 pri prvi košnji (NELDLG) in na kmetijskem gospodarstvu 2 pri 
otavi (NELregr). Videti je, da je hranilna vrednost otave boljša od 
hranilne vrednosti sena, vendar pa ju ne moremo neposredno 
primerjati, saj gre za mrvi iz različnih let in površin. Hranilno 
vrednost mrve bi lahko izboljšali z izboljšanjem botanične se-
stave travne ruše ter z gnojenjem, pri prvi košnji pa predvsem z 
zgodnejšo košnjo in izboljšanjem postopkov v pripravi mrve. Ena 
izmed možnosti je vsekakor sušenje materiala v sušilni napravi, 
kar uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu 3, zaradi česar je 
povprečna kakovost sena na tej kmetiji boljša v primerjavi z 
ostalimi analiziranimi vzorci, pa tudi variabilnost med obema 
vzorcema je bila majhna. Vsebnost energije v senu, pridelanem na 
tem kmetijskem gospodarstvu, je v povprečju za 10 % manjša kot 
v travni silaži s tega kmetijskega gospodarstva. Vsebnost energije 

gospodarstva zelo variirajo. Najmanjša vsebnost suhe snovi je 
bila 267 g/kg na kmetijskem gospodarstvu 3, na drugi strani pa 
največja 716 g/kg na kmetijskem gospodarstvu 1. Analizirane 
travne silaže v povprečni vsebnosti surovih beljakovin in NEL na 
posameznem kmetijskem gospodarstvu ne dosegajo niti razreda 
dobro (Verbič in sod., 2011). Na treh kmetijskih gospodarstvih 
je variabilnost med vzorci po vsebnosti surovih beljakovin preko 
20 %, vendar trenda izboljševanja kakovosti skozi leta ne moremo 
razbrati. Če med seboj primerjamo vseh 6 kmetijskih gospodar-
stev, lahko ugotovimo, da na treh (3, 5 in 6) pridelajo nekoliko 
bolj kakovostno travno silažo, ki jo lahko po Verbič in sod. (2011) 
uvrstimo v kakovostni razred zadovoljivo do dobro. Posamezni 
vzorci so bili nekoliko boljši, vendar tudi teh ne moremo uvrstiti 
v višji razred kot dobro. Na ostalih kmetijah pa je kakovost travne 
silaže slaba. Med njimi tudi ni velike variabilnosti v vsebnostih 
hranljivih snovi, razen v vsebnosti surovega pepela, kjer vrednosti 
močno nihajo, od 54,91 g/kg SS do 156,55 g/kg SS (kmetijski 
gospodarstvi 2 oz. 4), kar verjetno pomeni onesnaženje silažne 
mase z zemljo. Ugotovimo lahko, da se kakovost travne silaže ne 
izboljšuje in je v povprečju komaj zadovoljiva.

V preglednici 2 so zbrane povprečne vsebnosti hranljivih sno-
vi v analizirani mrvi. Gre za vzorce prve košnje (seno) in druge 
košnje (otava). Za dve kmetijski gospodarstvi imamo podatke za 
seno in otavo in hitro lahko ugotovimo, da je hranilna vrednost 
mrve druge košnje boljša, saj je vsebnost surovih beljakovin večja 
in vsebnost surove vlaknine manjša, poleg tega pa je vsebnost 

Preglednica 3. Povprečna sestava vzorcev koruzne silaže na 4 različnih kmetijskih gospodarstvih  
za dve do štiri leta (povprečje in standardna deviacija)
Table 3. Average chemical composition of maize silage in 4 different farms for two to four years (average and standard deviation)

Hranljiva snov 
(g/kg SS)
Nutrient (g/kg DM)

2 
(n = 4)

4 
(n = 3)

5 
(n = 3)

6 
(n = 2)

Suha snov (SS, g/kg)
Dry matter (DM, g/kg)

376,0
64,3

330,6
14,9

360,0
44,2

394,5
20,8

Surove beljakovine 
Crude protein 

73,4
16,0

66,2
1,5

74,9
10,6

75,9
11,9

Surove maščobe 
Crude fat

30,1
3,5

30,1
1,3

36,2
8,4

27,2
1,6

Surova vlaknina 
Crude fibre

184,8
9,7

201,6
24,2

193,2
18,0

176,3
15,5

Pepel 
Ash 

37,2
4,9

37,8
4,5

29,8
6,1

35,3
3,9

NELDLG (MJ/kg SS)
NELDLG (MJ/kg DM)

6,59
0,11

6,56
0,09

6,59
0,11

6,61
0,08

NELregr (MJ/kg SS)
NELregr (MJ/kg DM)

6,74
0,14

6,56
0,27

6,68
0,19

6,84
0,18

SS- suha snov/DM- dry matter; n = število vzorcev/number of samples; NELDLG - vsebnost NEL, izračunana s pomočjo koeficientov  
prebavljivosti iz DLG preglednic (DLG-Futterwerttabellen, 1997)/Concentration of the NEL calculated by using the digestibility coefficient  
from DLG tables (DLG-Futterwerttabellen, 1997); NELregr - vsebnost NEL, izračunana s pomočjo regresijske enačbe (Verbič in Babnik, 1999)/
Concentration of the NEL calculated by using regression equation (Verbič and Babnik, 1999)
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tujimi priporočili (Spiekers in Potthast, 2004), ki pravita, da mora 
dobra koruzna silaža vsebovati vsaj 6,5 MJ NEL/kg SS. Razlike 
med leti znotraj istega kmetijskega gospodarstva so bile majhne, 
vsebnosti pa primerljive s slovenskimi rezultati (Stekar in sod., 
1990; Verbič in sod., 2011).

V preglednici 4 so predstavljeni rezultati analize na vsebnost 
posameznih kemijskih elementov. V travnih silažah vsebnosti le-
-teh močno variirajo (spodnji dve številki predstavljata najmanjšo 
in največjo vsebnost). Ca je v povprečju v travnih silažah nekoliko 
več kot 6 g/kg SS (Stekar 1997; Stekar in sod., 1990), pri vzorcu 
z enega izmed analiziranih kmetijskih gospodarstev pa je bila 
vsebnost večja od 10 g/kg SS, pri vzorcu z drugega pa je bila v 
povprečju 9,53 g/kg SS. V obeh primerih tudi najmanjša dolo-
čena vsebnost presega povprečje. Vsebnost Ca (pa tudi drugih 
elementov) je odvisna od gnojenja, intenzivnosti izkoriščanja 
travnikov, vrste rastlin, razvojne faze, rastne sezone, kislosti tal, 
vlage, temperature … (Leskošek, 1983; Golob, 1991; Babnik 
in sod., 1995). Babnik in sod. (1995) ugotavljajo, da je pri bolj 
ekstenzivnem gnojenju in uporabi gnojevke vsebnost Ca v travni 
ruši večja. Na dveh kmetijskih gospodarstvih so bile razlike v 
vsebnosti natrija zelo velike. Lavrenčič (neobjavljeno) ugotavlja, 
da je lahko velika vsebnost Na posledica košnje in spravila travne 
silaže s površin, ki se nahajajo ob magistralnih cestah, ki jih po-
zimi močno solijo, ponekod pa sol dodajajo kot konzervans ob 
spravilu mrve. V slovenskem travinju je natrija malo in običajne 
vsebnosti so okrog 0,5 g/kg SS, kar smo dejansko ugotovili na 3 
kmetijskih gospodarstvih (ni v preglednici). Povprečne vsebno-

pa je še vedno manjša od tiste, ki jo kot cilj navajajo Verbič in 
sod. (2011).

Na enem izmed kmetijskih gospodarstev smo analizirali tudi 
svežo oz. pašno travo, košeno na različnih lokacijah in v dveh 
različnih letih. Tako smo pridobili 7 vzorcev. V povprečju je bila 
vsebnost suhe snovi 232,09 ± 31,15 g/kg. Vsebnost NEL je bila 
med 5,54 in 7,09 MJ NEL/kg SS, kar je primerljivo s podatki, ki 
jih navaja za slovensko krmo Lavrenčič (neobjavljeno). Ker nima-
mo podatkov o času odvzema vzorca za vse vzorce, ne moremo 
z gotovostjo trditi, da je velika variabilnost v vsebnosti surovih 
beljakovin in surove vlaknine (28 % in 23 % za surove beljakovin 
in surovo vlaknino) posledica različne starosti travne ruše, saj na 
vsebnosti vpliva tudi sestava travne ruše. Če je v ruši več metulj-
nic, je tudi vsebnost surovih beljakovin večja. Smo pa primerjali 
dva vzorca sveže trave, odvzeta v dveh zaporednih mesecih (maj 
in junij) na dveh lokacijah, pri katerih se je vsebnost surovih belja-
kovin med mesecema zmanjšala (z 236 na 148 g/kg SS), medtem 
ko sta se vsebnosti surove vlaknine in kalcija povečali (surova 
vlaknina s 163 na 245 g/kg SS, kalcij pa s 7,0 na 10,9 g/kg SS).

Izračunana povprečna vsebnost NEL (izračun s koeficienti 
prebavljivosti) v vzorcih koruzne silaže (pregl. 3) se je na štirih 
kmetijskih gospodarstvih gibala med 6,56 in 6,61 MJ NEL/kg 
SS. Z uporabo regresijske enačbe (Verbič in Babnik, 1999) so te 
vrednosti še nekoliko večje, od 6,56 do 6,84 MJ NEL/kg SS. Pov-
prečne vsebnosti NEL na posameznem kmetijskem gospodarstvu 
so znotraj slovenskih priporočil (Verbič, 2008), ki navajajo, da bi 
morala koruzna silaža vsebovati vsaj 6,6 MJ NEL/kg SS in nad 

Preglednica 4. Povprečna vsebnost kemijskih elementov v travni silaži pridelani na 6 različnih  
kmetijskih gospodarstvih za štiri do pet let (povprečje in standardna deviacija)
Table 1. Average mineral content of grass silage in 6 different farms for four to five years (average and standard deviation)

Element (g/kg SS)
Mineral (g/kg DM)

1 
(n = 5)

2 
(n = 5)

3 
(n = 4)

4 
(n = 4)

5 
(n = 4)

6 
(n = 4)

Kalcij 
Calcium

10,04
7,36

11,87

6,40
5,66
7,07

7,06
5,69
8,69

6,71
5,67
7,46

9,53
7,98

12,73

6,20
5,15
7,49

Fosfor 
Phosphorus

3,50
3,16
4,37

3,28
2,90
3,67

3,45
2,57
4,02

3,05
2,53
3,59

3,46
2,81
3,85

3,41
3,17
3,74

Magnezij 
Magnesium 

3,19
2,61
4,19

2,48
2,23
2,79

2,95
2,24
3,50

2,31
1,89
2,62

4,43
3,00
5,85

2,14
1,56
2,59

Kalij
Potassium 

23,89
20,92
27,88

24,77
22,17
27,30

23,15
9,81

31,56

22,59
13,39
31,59

21,51
14,67
29,20

30,86
25,36
35,31

Natrij 
Sodium

0,32
0,29
0,38

0,51
0,49
0,52

0,60
0,31
0,89

0,95
0,67
1,30

1,34
0,69
1,82

2,12
0,90
4,02

SS- suha snov/DM- dry matter; n = število vzorcev/number of samples; drugi dve številki, zapisani ležeče, sta najmanjša  
in največja vsebnost/the second and third value in italic are the minimum and maximum content
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sti na posameznih kmetijskih gospodarstvih so bile od 0,25 do 
0,55 g/kg SS v senu in od 0,26 do 0,67 g/kg SS v otavi. Kalija je 
relativno veliko in tudi variabilnost v vsebnosti med leti na istem 
kmetijskem gospodarstvu je dokaj velika (od 10 do 43 %). Do 
podobnih ugotovitev smo prišli tudi za vsebnosti drugih minera-
lov v mrvi, katerih vsebnosti so nekoliko manjše, vendar še vedno 
precej variabilne. Vsebnost teh makroelementov v koruzni silaži 
je bila majhna, kar so ugotovili tudi drugi avtorji (Verbič in sod., 
2013; Pirman in sod., 2017). 

4 ZAKLJUČEK

Na podlagi rezultatov kemijske analize doma pridelane vo-
luminozne krme lahko zaključimo, da se hranilna vrednost na 
teh 6 kmetijskih gospodarstvih iz leta v leto spreminja, vendar 
se ne izboljšuje. Še največje razlike med leti so v hranilni vre-
dnosti travne silaže, čeprav lahko le redke vzorce uvrstimo v 
razred dobro (Verbič in sod., 2011). V povprečju na nobenem 
kmetijskem gospodarstvu ne dosegajo najmanjše priporočene 
vsebnosti NEL v travni silaži, ki je 6,1 MJ/kg SS (Verbič, 2006). 
Največje razlike med posameznimi kmetijskimi gospodarstvi so 
bile v hranilni vrednosti mrve, najmanjše pa v hranilni vrednosti 
koruzne silaže, kjer so bile tudi variabilnosti znotraj kmetijskega 
gospodarstva med leti najmanjše. Tudi v vsebnosti posameznih 
kemijskih elementov so bile razlike med vzorci znotraj kmetij-
skega gospodarstva (med leti) velike. Največjo variabilnost smo 
ugotovili v vsebnosti Ca in Na, vsebnosti teh dveh elementov pa 
so se močno razlikovale tudi med kmetijskimi gospodarstvi. Za-
ključimo lahko, da imamo pri pridelavi kakovostne voluminozne 
krme še veliko rezerve.



137ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

RAST PRAŠIČEV V LAKTACIJI IN VZREJI

PIG GROWTH DURING LACTATION AND NURSERY

Darja PREVALNIK1, Janja URANKAR2, Špela MALOVRH3

1 mag., univ. dipl. inž. zoot., KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, SI- 2250 Ptuj, Slovenia
2 univ. dipl. inž. zoot., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenia 
3 doc. dr., univ. dipl. inž. zoot., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, SI-1230 Domžale, Slovenia

IZVLEČEK

Spremljanje rasti v slovenskih rejah še ni samoumevno rejsko 
opravilo, saj rejci le izjemoma spremljajo rast s kontrolnimi teh-
tanji. Namen prispevka je predstaviti poskusa, v katerih smo 
spremljali rast pujskov v laktaciji in vzreji. Z uvedbo kontrolnih 
tehtanj v poskusih smo želeli ugotoviti, v katerih fazah delamo 
napake in pripraviti načrt za izboljšanje pogojev. Izvedli smo dva 
poskusa. V poskusu I smo s kontrolnimi tehtanji spremljali rast 
217 pujskov in tekačev. Starost ob odstavitvi je bila v povprečju 
32 dni, pujski so v povprečju tehtali 8,11 kg. Prirasti v laktaciji so 
bili primerljivi s priporočili, medtem ko so bili dnevni prirasti v 
vzreji le dobrih 280 g/dan. Najbolj kritično je bilo obdobje od 
odstavitve do 1. tehtanja po odstavitvi. V teh 14 dneh so tekači 
povprečno priraščali le 173 g/dan. V poskusu II smo spremlja-
li priraste v vzreji mladic. Svinjke so ob odstavitvi v povprečju 
tehtale 8,95 kg in so bile stare 33,3 dni. Ob zaključku preizkusa 
so bile v povprečju stare 177,9 dni in težke 104,96 kg. Dnevni 
prirast od odstavitve do konca preizkusa je bil 667 g/dan. Obe-
ma rejama smo predlagali spremembe pri krmljenju. Po uvedbi 
sprememb bi bilo smiselno poskusa ponoviti.

Ključne besede: prašiči, rojstna masa, dnevni prirasti, 
konzumacija krme

ABSTRACT

Growth monitoring in Slovenian pig family farms is not a rou-
tine task, because breeders rarely carry out control weights. 
The aim of the paper is to present trials where we observed the 
growth of piglets during lactation and nursery. By implementa-
tion control weighing in trials, we wanted to find out weak points 
in our technology. We performed two trials. In trial I, 217 piglets 
and weaners were included. Piglets weighed 8.11 kg at wean-
ing. Daily gain during suckling period were in agreement with 
recommendation, while daily gain in nursery phase were only 
around 280 g/d. Two weeks after weaning were the most criti-
cal, when weaners gained only 173 g/d. In trial II growth in gilts 
field test was monitored. Gilts weighed 8.95 kg at weaning (33.3 
d). At the end of the trial at 177.9 days they on average weighed 
104.96 kg. The daily gain from weaning to the last weighing was 
667 g/d. In both trials improvements in feeding regime were 
proposed. After the implementation of the changes trials could 
be repeated.

Key words: pigs, birth weight, daily gain, feed intake
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1 UVOD

Vzreja in pitanje sta delovno najmanj intenzivni fazi pri reji 
prašičev, kar pa ne pomeni, da sta enostavni. Strošek krme lahko 
predstavlja tudi do 70 % stroškov proizvodnje. Rejec mora z 
opazovanjem živali prepoznavati morebitne probleme v hlevu 
in s tem odstopanja od pričakovanih prirastov. Spremljanje rasti 
v slovenskih rejah ni samoumevno rejsko opravilo, saj rejci le 
izjemoma spremljajo rast s kontrolnimi tehtanji. 

Na kakovost tekačev vplivajo genotip, tehnologija reje in še po-
sebej prehrana. Tako je pomembno poznavanje osnovnih bioloških 
značilnosti pasem in hibridov prašičev. Preskromna oskrba prašičev 
po rojstvu, zlasti po odstavitvi, lahko zavre normalen razvoj. Na 
rast pujskov v laktaciji pomembno vpliva prehrana in posledično 
kondicija svinj ob odstavitvi, med brejostjo in pred prasitvijo. 
Prirasti mladic v vzreji pa vplivajo tudi na proizvodne rezultate, ki 
jih mladice dosegajo ob vključitvi v plemensko čredo, mladice bi 
naj priraščale med 600 in 700 g/dan (Amaral Filha in sod., 2010).

Kondicija svinje ob prasitvi, tako preskromna kot predobra, 
vpliva na rojstno maso pujskov (Whitmore, 1999). Debele svinje 
imajo v laktaciji manj mleka, kar je lahko posledica slabše ješčno-
sti. Pomembno je, da svinje v vseh fazah reprodukcijskega ciklusa 
krmimo po programu glede na stadij in na individualno oceno 
kondicije svinje. Na ješčnost vpliva tudi temperatura v hlevu. 
Najtežje je vzdrževanje primerne temperature v prasilišču, ker 
imajo svinje in pujski zelo različne potrebe. Svinja potrebuje nižje 
temperature (od 15 do 21 ºC), medtem ko novorojeni pujsek 
potrebuje 32 ºC. S starostjo pujskov se potrebe po temperaturi 
znižujejo in je ob odstavitvi 25 ºC. Toplotno ugodje obeh katego-
rij, pujskov in svinj, lahko zagotovimo z uporabo zaprtih gnezd. 
Uporaba pokritih ležalnih površin je priporočljiva tudi v vzreji.

Za preživetje novorojenega pujska je zelo pomembna njegova 
rojstna masa. Po podatkih v literaturi je cilj, da je pod 10 % pujskov 
v gnezdu lažjih od 1,2 kg (Gadd, 2003). Manj kot 10 % pujskov v 

gnezdu bi naj tehtalo med 1,2 in 1,45 kg. Pujskov, ki so ob rojstvu 
težji od 1,45 kg, pa naj bi bilo v gnezdu več kot 50 %. Rejec o rojstni 
masi pujskov lahko pridobi informacijo le, če pujske tehta. Samo 
tehtanje zahteva nekoliko več dela (približno 15 minut na gnezdo), 
kar predstavlja le 1,25 % več dela ob prasitvi. Ob upoštevanju in pri-
lagoditvi rejskih opravil rojstni masi pujskov se rejcu delo poplača 
že, če 33 % pitancev skrajša čas pitanja za 2,7 dni. Raziskave, ki so 
bile opravljene v ZDA in Evropi, pa kažejo na to, da je rojstna masa 
1,11 kg prelomna (Feldpausch in sod., 2016). Pujski, lažji od 1,11 
kg, so imeli v povprečju 57 % možnosti za preživetje, nad to rojstno 
maso pa so bile povprečne možnosti preživetja 92 %.

Rojstna masa pujskov je odvisna od starosti svinje in števila 
pujskov v gnezdu, ki sta med seboj povezana. Velikost gnezda 
narašča do pete zaporedne prasitve, kasneje začne padati. Pri 
svinjah v višjih zaporednih prasitvah je večja tudi pojavnost mr-
tvorojenih pujskov, več je tudi neizenačenih pujskov. Tako naj bi 
bilo v čredi 16 % mladic, 15 % v drugi, 14 % v tretjem zaporednem 
reprodukcijskem ciklu, v 8 ali višjih zaporednih prasitvah pa naj 
bi bilo do 5 % svinj (Carroll, 1999).

Večji prirasti pujskov v laktaciji so dobra popotnica za vzrejo in 
kasnejše pitanje. Neverka in sod. (2017) so proučevali vpliv rojstne 
mase pujskov na maso ob odstavitvi in ob zakolu. Pujski, ki so bili 
ob rojstvu težji, so imeli boljše priraste v laktaciji, vzreji in pitanju. 
Čas pitanja se je skrajšal, kar ima pozitiven ekonomski učinek. 

Pujski bi naj ob odstavitvi tehtali vsaj 7,5 kg (pri 28 dni dolgi 
laktaciji; tab. 1). Dnevni prirasti od rojstva do odstavitve bi naj 
bili 215 g/dan, od odstavitve do konca vzreje 560 g/dan in od 
začetka do konca pitanja 950 g/dan. Poleg kakovosti in količina 
krme je vseskozi pomembna pitna voda. Ob koncu vzreje pri 
starosti 10 tednov naj bi tekač tehtal 30 kg, zaužil 1,22 kg krme in 
popil do 2,5 l vode na dan (tab. 1). Pitanec s telesno maso 110 kg 
 pa bi naj na koncu pitanja priraščal 1100 g/dan in zaužil 4,0 kg 
krme in popil 6,6 l vode.

Tabela 1. Rast, zauživanje krme in vode od rojstva do zakola (Carr, 1998)
Table 1. Growth, feeding of feed and water from birth to slaughter (Carr, 1998)

Starost / Age TM (kg) DP (g/dan) ZK (kg/dan) ZV (l/dan)
(tedni/weeks) (dni/days)
4  28  7,0  215 0,28 0,9
6  42 12,5  395 0,50 1,9
8  56 21,3  630 0,85 2,5
10  70 30,5  660 1,22 3,0
12  84 40,5  715 1,62 3,6
14  98 51,5  800 2,10 4,2
16 112 65,0  965 2,60 4,8
18 126 80,0 1000 3,20 5,5
20 140 95,0 1100 3,80 6,0
22 154 110,0 1100 4,00 6,6

TM- telesna masa/ body weight, DP- dnevni prirast/ daily gain, ZK- zauživanje krme/ feed intake, ZV- zauživanje vode/ water intake
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Namen prispevka je predstaviti rezultate dveh poskusov. V 
poskusu I smo spremljali rast in izgube pujskov v laktaciji in vzreji. 
Z uvedbo kontrolnih tehtanj v reji smo želeli ugotoviti, v katerih 
fazah delamo napake in pripraviti načrt za izboljšanje pogojev.

V poskusu II smo spremljali rast mladic na vzrejnem središču 
od odstavitve do zaključka preizkusa mladic. Dodatna tehtanja 
ob odstavitvi in naselitvi v preizkus smo uvedli, da bi podrobneje 
spremljali priraste v vzreji plemenskega podmladka in preučili ali 
vmesna tehtanja vključimo med redna rejska opravila.

2 MATERIAL

V poskusu I smo v reji na območja KGZS Zavod Ptuj tehta-
nja opravljali od februarja do aprila 2018. V času poskusa v reji 
nismo ničesar spreminjali, edino dodatno rejsko opravilo je bilo 
tehtanje pujskov prvi teden po rojstvu, ob odstavitvi, med vzrejo 
ter ob koncu vzreje. V poskus je bilo vključenih 217 živali obeh 

Pujske je priporočljivo navajati na krmo v starosti 3 do 5 dni. 
Zelo pomembna je kakovost dodanega krmila, zato pri njegovi 
izbiri ne sme igrati glavne vloge cena. Krmilo dodajamo večkrat 
dnevno v manjših količinah. To na začetku pomeni ena žlička 
krme na dan na pujska, na pladenj v primeru mokrega krmila ali 
kar na tla, če imamo suho krmilo in primerno higieno kotca. Pri 
tem je pomembna njena oblika, pujski najraje zauživajo mokro 
krmo, najmanj primerni zanje pa so peleti. Poleg krme mora biti 
pujskom od rojstva dalje na razpolago tudi pitna voda. Najprimer-
nejše so posode ali korita.

V tabeli 2 so predstavljene ciljne vrednosti za povprečne 
dnevne priraste in povprečno dnevno konzumacijo krme ter 
konverzijo in izgube, ki jih lahko dosežejo pujski od 7 do 25 kg 
telesne mase (Patience in sod., 1995). Prikazani so rezultati za tri 
skupine rej. Dobro pomeni pričakovane priraste do 460g/dan. 
Dnevni prirasti do 520 g/dan predstavljajo boljše, tretji nivo rej 
pa so reje kjer se dosegajo prirasti 585 g/dan ali več. To so reje, 
ki so nadpovprečne. 

Tabela 2. Ciljne vrednosti za rast pujskov od 7 do 25 kg telesne mase (Patience in sod., 1995)
Table 2. Performance targets for pigs from 7 to 25 kg body weight (Patience in sod., 1995)

Lastnost / Trait Dobro / Good Boljše / Better Najboljše / Best
Dnevni prirast (g/dan) / Daily gain (g/dan) 460 520 585
Zaužianje krme (g/dan) / Feed intake (g) 740 780 820
Izkoriščanje krme / Feed conversion 1,6 1,5 1,4
Izgube (umrljivost; %) / Mortality (%) 1,0 0,5 0,2

Tabela 3. Povprečja in standardni odklon (SD) za starost in telesno maso v poskusu I
Table 3. Means with standard deviation (SD) for age and body weight in trial I 

Lastnost / Trait N Povp./Avg. SD
1. tehtanju po rojstvu / 1st weighing after birth

Starost (dni) / Age (days) 217  4,7 1,6
Telesna masa (kg) / Body weight (kg) 217  2,02 0,54

Odstavitev / Weaning
Starost (dni) /Age (days) 163 31,9 4,7
Telesna masa (kg) / Body weight (kg) 163  8,11 2,54

2. odstavitev / 2nd weaning
Starost (dni) / Age (days)  40 40,4 7,5
Telesna masa (kg) / Body weight (kg)  40  9,40 2,20

1. tehtanje po odstavitvi / 1st weighing after weaning
Starost (dni) /Age (days) 128 45,3 7,0
Telesna masa (kg) / Body weight (kg) 128 10,83 2,70

Konec vzreje / End of nursery phase
Starost (dni) / Age (days)  87 77,1 0,9
Telesna masa (kg) / Body weight (kg)  87 21,32 4,32
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Tabela 4. Dnevni prirasti na intervalih v poskusu I 
Table 4. Daily gain on intervals in trial I 

Dnevni prirast (g/dan) / Daily gain (g/day) N Povp. / Avg. SD
Od rojstva do odstavitve / 
Birth to weaning

163 254

Od 1. tehtanja po rojstvu do odstavitve / 
1st weighing afer birth to weaning 

163 220 80

Od odstavitve do 1. tehtanja po odstavitvi / 
Weaning to 1st weighing after weaning

128 173 114

Od 1. tehtanja po odstavitvi do konca vzreje / 
1st weighing after weaning to end of nursery period

 87 323 148

Od odstavitve do konca vzreje /
Weaning to end of nursery period

 87 283 85

Tabela 5. Povprečja in standardni odklon (SD) za starost in telesno maso v poskusu II
Table 5. Means with standard deviation(SD) for age and body weight in trial II 

Lastnost / Trait N Povp. / Avg. SD
Odstavitev / Weaning

Starost (dni) / Age (days)  72 33,3  3,0
Telesna masa (kg) / Body weight (kg)  72  8,95  1,96

Konec vzreje / End of nursery phase
Starost (dni) / Age (days) 254 90,9 17,8
Telesna masa (kg) / Body weight (kg) 254 34,25 11,13

Konec preizkusa / End of field test
Starost (dni) / Age (days) 198 177,9 18,2
Telesna masa (kg) / Body weight (kg) 198 104,96 16,46

spolov (kastrati, svinjke). Živali so pripadale štirim genotipom 
(1122, 1144, 1244 in 1254). Pujski so bili rojeni v gnezdih od 2. 
do 10. zaporedne prasitve. Kastracija pujskov je bila opravljena 
v starosti 3 do 6 dni, vsi pujski so bili vakcinirani po programu 
zdravstvenega varstva, ki ga imajo izdelanega v reji. Ob odstavitvi 
so preventivo dobili v vodo antibiotik in bili glede na koprološko 
preiskavo blata tretirani proti notranjim zajedavcem. 

V prasilišču so pujske dokrmljevali od starosti 5 dni. Pujski 
so imeli pitno vodo od 1. dne dalje na voljo v skodeličastih napa-
jalnikih. Prvi in drugi teden vzreje so bili pujski krmljeni s krmo 
iz prasilišča (preštarter), tretji teden so dobivali kombinacijo 
preštarterja in štarterja (postopen prehod). V sedmem tednu 
vzreje je bil ponoven prehod krme iz štarterja na krmo za pitance. 
Količina krme je bila v prvem tednu 143 g/dan/tekača. Količina 
se je postopno povečevala in je bila v sedmem tednu 1000 g/dan/
tekača. Kasneje so bili krmljeni po volji.

V poskusu II smo spremljali rast 198 mladic na vzrejnem 
središču z območja KGZS Zavod Ptuj. Podatke smo spremljali 
od marca 2017 do avgusta 2018. Mladice so bile pasme slovenski 

landrace - linija 11 in hibrida 12. Tehtali smo jih ob odstavitvi, 
koncu vzreje ter koncu preizkusa.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

V poskusu I so bili pujski ob prvem tehtanju po rojstvu v 
povprečju stari 4,7 dni (tab. 3) in težki 2,02 kg. Ob odstavitvi so 
bili pujski stari 32 dni, v povprečju so tehtali dobrih 8 kg. Tele-
sna masa pujskov do odstavitve je bila primerljiva s priporočili v 
literaturi (Carr, 1998). Kot kaže standardni odklon (0,54 kg), je 
bila variabilnost med pujski zelo velika, razpon med najtežjim in 
najlažjim pujskom ob odstavitvi je bil kar 11,5 kg. 

Odstavljeni pujski so bili preseljeni v vzrejališče s podolgova-
timi kotci, kjer je bil ležalni del kotca pokrit. Podolgovata oblika 
kotcev v vzreji omogoča, da si tekači izberejo prostor za počivanje, 
blatenje in krmljenje. Izbiro posameznih funkcionalnih območij 
prašičem lahko olajšamo s pravilno ureditvijo. V blatilnem delu 
naj bi se npr. prašiči med seboj videli, lahko je tudi nekoliko višje 
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Slika 1. Porazdelitev dnevnih prirastov od odstavitve do 1. tehtanja po odstavitvi 
Figure 1. Distribution of daily gain from weaning o 1st weighing after weaning

Slika 2. Dinamika poginov glede na starost živali ob poginu
Figure 2. Number of losses regarding to age at loss
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prirastu od odstavitve do konca vzreje (422 g/dan; tab. 4), bi po 
priporočilih prašiči pri tej starosti lahko tehtali najmanj 10 kg več 
(Carr, 1998). Mladice so zaključku preizkusa pri starosti 178 dni 
tehtale 105 kg. V celotnem obdobju so v povprečju priraščale 589 
g/dan (tab. 6). Priporočljiv prirast za mladice v preizkusu je med 
600 in 700 g/dan (Amaral Filha in sod., 2010). Prirasti od konca 
vzreje do konca preizkusa so bili 831 g/dan.

Rezultati iz poskusov I in II niso direktno primerljivi, ker 
tehtanja niso bila izvedena v enakem časovnem obdobju. Kljub 
temu lahko potegnemo nekaj vzporednic. Pujski v poskusu I so 
bili odstavljeni pri starosti 31,9 dni, v poskusu II pa pri starosti 
33,3 dni. Od rojstva do odstavitve je bil prirast v poskusu I 254 g/
dan, v poskusu II pa je bil 14 g/dan večji. V poskusu I so bili tekači 
ob koncu vzreje težki le dobrih 21 kg, kar je premalo za naselitev 
v pitališče. V poskusu II je bila telesna masa primernejša (34,25 
kg), vendar so bili tekači ob koncu vzreje stari že 90 dni.

4 ZAKLJUČKI

V poskusu I smo s kontrolnimi tehtanji spremljali rast pujskov 
in tekačev. Pujski so bili ob odstavitvi v povprečju stari 32 dni, in 
so tehtali 8,11 kg. Prirasti v laktaciji so bili primerljivi s priporočili 
v literaturi, kjer avtorji navajajo, da naj bi odstavljeni pujski pri 
starosti 28 dni tehtali vsaj 7 kg.

Potrdili smo, da vzreja v tej reji predstavlja šibko točk, saj je 
bil dnevni prirast od odstavitve do konca vzreje le dobrih 280 g/
dan. Slabši prirasti podaljšajo vzrejo, posledično mora biti v reji 
več kotcev oz. stojišč. Podaljšan čas vzreje poveča tudi skupno 
porabo krme na pitanca in posledično poslabša ekonomiko.

Rejcu smo predlagali spremembe pri krmljenju. Spremembe 
so potrebne pri količini krme, ki jo tekači dobijo v vzreji. V prvem 
tednu je potrebno tekače krmiti restriktivno, vendar mora rejec 
povečati količino krme iz dobrih 140 g na tekača dnevno na vsaj 
400 g na tekača dnevno. Po uvedbi sprememb bi bilo smiselno 
poskus ponoviti.

V poskusu II smo živali prvič stehtali ob odstavitvi. Ob od-
stavitvi so bili pujski v povprečju stari 33 dni in težki skoraj 9 kg. 

od preostalega dela. Tekači so imeli 14 dni po naselitvi v vzre-
jališče omogočen hkraten dostop do krme, saj so krmo dobivali 
v korita. Kasneje so imeli krmo na voljo v nasipnih krmilnikih.

V vzreji smo tekače prvič stehtali pri povprečni starosti 45 dni 
(tab. 3), ko so bili v povprečju težki 10,83 kg. Glede na priporo-
čila naj bi tekači pri 42 dneh tehtali 12,5 kg (tab. 1), kar je dober 
kilogram več, kot so pri starosti 45 dni tehtali prašiči v poskusu I.

Ob koncu vzreje so bili pri 77 dneh tekači težki dobrih 21 kg 
(tab. 3). Tekači v poskusu I so občutno zaostali v rasti do konca 
vzreje, saj naj bi po priporočilih tekači težki 30 kg vzrejo zaključili 
pri 77 dneh (tab. 1), v boljših rejah lahko tudi teden dni prej.

Tudi dnevni prirasti po odstavitvi so bili premajhni (tab. 4). 
Tekači so od odstavitve do konca vzreje priraščali le 283 g/dan 
(slika 2). Glede na priporočila naj bi bili prirasti v tem obdobju 
vsaj 410 g/dan. Tekači dosežejo maso 30 kg šele pri 84 dneh. 
Najbolj kritično je bilo obdobje od odstavitve do 1. tehtanja po 
odstavitvi. V teh 14 dneh so tekači povprečno priraščali le 173 
g/dan (tab. 4), porazdelitev pa kaže na veliko variabilnost med 
pujski (slika 1).

V poskusu I so prašiči dobivali količino krme, ki je bila manj-
ša od priporočil (Carr, 1998). Kljub postopnemu prehodu na 
krmljenje po volji, je bila količina krme premajhna. Rejcu smo 
priporočili, da količino krme na tekača dnevno v prvem tednu 
poveča na 400 g, v drugem tednu na 500 g in v četrtem na 850 
g. Tekači morajo biti 6 tednov po odstavitvi krmljeni z 1,22 kg 
krme dnevno, v poskusu pa so v 7 tednu dobivali samo 1 kg krme.

Težave v poskusu I se kažejo tudi v velikem deležu izgub. V 
celotnem poskusu je poginilo 52 živali. Izgube v času sesanja so 
bile tako 18 %, med vzrejo pa 7 %. Na preživitveno sposobnost je 
vplival spol, saj so imele svinjke boljšo preživitveno sposobnost 
kot kastrati (slika 2). Večina razlik je bila do 12. dne po rojstvu, 
do takrat je poginilo 14 kastratov in samo 2 svinjki. Skupno je v 
poskusu poginilo 38 kastratov in 14 svinjk.

V poskusu II smo živali prvič stehtali ob odstavitvi. Pujski 
so takrat v pri povprečni starosti 33 dni tehtali skoraj 9 kg (tab. 
5). Naslednje tehtanje je bilo ob koncu vzreje, ko so tekači pri 
povprečni starosti 90 dni tehtali dobrih 34 kg. Kljub dobremu 

Tabela 6. Dnevni prirasti na intervalih v poskusu II
Table 6. Daily gain in trial II

Dnevni prirast (g/dan) / Daily gain (g/day) N Povp. / Avg. SD
Od rojstva do odstavitve / 
Birth to weaning

 72 268  50

Od odstavitve do konca vzreje /
Weaning to end of nursery period

 65 422 120

Od odstavitve do zaključka preizkusa /
Weaning to end of field test

 63 667  91

Od konca vzreje do zaključku preizkusa /
End of nursery period to end of nursery period

189 831 106

Od rojstva do zaključku preizkusa /
Birth to end of field test

198 589  70
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Ob zaključku vzreje, so bili tekači v povprečju stari 90 dni in so 
tehtali dobrih 34 kg. Kljub dobremu prirastu od odstavitve do 
konca vzreje (422 g/dan), bi po priporočilih prašiči pri tej starosti 
lahko tehtali najmanj 10 kg več. Tudi temu rejcu smo predlagali 
spremembe pri krmljenju.
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VPLIV PREHRANE NA POŠKODBE GRODNICE PRI KOKOŠIH NESNICAH

THE IMPACT OF NUTRITION ON KEEL BONE DAMAGE OF LAYING HENS
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IZVLEČEK

Poškodbe grodnice pri kokoših nesnicah predstavljajo velik pro-
blem predvsem v farmski prireji kokošjih jajc z vidika dobrobiti 
živali, kar pomembno vpliva na obnašanje živali in tudi na pro-
izvodne lastnosti. Poškodbe lahko nastanejo že v vzreji jarčk ali 
kasneje v obdobju nesnosti. Na poškodbe grodnice vplivajo šte-
vilni dejavniki tako različni sistemi vhlevitev in oprema (gredi), 
kot genetski vplivi, starost živali in tudi prehrana kokoši. Poškod-
be grodnice, tako zlomi kot ukrivljenost, so pogosto povezane 
s pomanjkanjem kalcija. Ne le oskrba s kalcijem, tudi povišana 
vsebnost n-3 maščobnih kislin v krmnih mešanicah in pravilna 
oskrba živali z hranljivimi snovmi lahko vpliva na zmanjšanje 
poškodb grodnice. 

Ključne besede: kokoši nesnice, grodnica, dobrobit, prehrana

ABSTRACT

The keel bone damage in laying hens is a critical issue contem-
porary laying hen production due to the likely pain leading to 
compromised welfare and reduced productivity. The keel bone 
damage can be caused in pullets in prelay period and also in the 
period of laying. Keel bone damage are likely dependent on a 
host of factors, extends to all housing systems (perches), genetic 
lines, ages of hens, management styles and nutrition. Damages 
of keel bone, both deviations and keel fractures, are often associ-
ated with calcium shortage. Not only calcium supply, but also 
the increased content of n-3 fatty acids in feed mixtures and ad-
equate nutrient supply with all nutrients can affect the reduction 
of keel bone damage.

Keywords: laying hens, keel bone, animal welfare, nutrition
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in sod., 2009). Znano je tudi, da poškodbe grodnice naraščajo s 
starostjo živali (Richards in sod. 2012; Petrik in sod. 2015), kar 
bi lahko bilo prav tako povezano z oskrbo živali s Ca. Bolečine, 
ki nastanejo pri poškodbi grodnice so lahko dolgotrajne in so 
odvisne od obsega poškodb. Grodnica je lahko poškodovana na 
dva načina glede na njeno anatomsko zgradbo, lahko je zlomljena 
ali ukrivljena (Fleming in sod., 2004; Käppeli in sod., 2011b), kar 
je lahko za žival zelo boleče in lahko pomembno vpliva na obna-
šanje in dobro počutje kot tudi na proizvodnost (Harlander-Ma-
tauschek in sod., 2015). Problem poškodb grodnice pri kokoših 
nesnicah je dobro raziskan v kar nekaj evropskih državah kot so 
Švica (Käppeli in sod., 2011b), Velika Britanija (Wilkins in sod., 
2011), Nizozemska, Belgija, Nemčija (Rodenburg in sod., 2008; 
Heerkens in sod., 2016) in tudi v Kanadi (Petrik in sod., 2015). 
Pri nas še nismo zasledili objavljenih rezultatov o raziskavah v 
povezavi s poškodbami grodnice.

Glede na dosedanje raziskave bi lahko imela prehrana in 
predvsem oskrba s Ca zelo pomemben vpliv na zmanjšanje 
poškodb grodnice.

2 VRSTA POŠKODB GRODNICE PRI KOKOŠIH 
NESNICAH

Grodnica je neparna ploščata kost, ki leži na sredinski ravnini 
prsnega koša (slika 1). Je izrazita kost na katero so pripete krilne 
letalne mišice kokoši in je glede na anatomsko lokacijo zelo izpo-
stavljena za poškodbe.

Grodnica je lahko poškodovana na dva načina glede na njeno 
anatomsko zgradbo, lahko je zlomljena ali ukrivljena (Fleming 
in sod., 2004; Käppeli in sod., 2011b), še posebej pri kokoših z 
manjšo prsno mišico (Fleming in sod., 2004). Za zlome kosti so 
značilno ostri, ukrivljeni in/ali zlomljeni deli grodnice (slika 2) 
(Wilkins in sod., 2004), ki so vidni na sliki 3.

1 UVOD

Poškodbe grodnice pri kokoših nesnicah predstavljajo ve-
lik problem predvsem v farmski prireji kokošjih jajc (FAWC, 
2010, 2013). Problem ni nov, prvič je bil omenjen že leta 1930 
(Carstens in sod., 1936). Evropska unija je leta 2012 uvedla nov 
sistem vhlevitve kokoši nesnic v obogatene kletke (Directive 
1999/74/EC), s tem pa so znanstveniki začeli ugotavljati po-
večan problem pojava poškodb grodnice. V zadnjem desetletju 
so bile predvsem na območju Evropske unije narejene številne 
raziskave, kjer so ugotavljali prisotnost poškodb grodnice pri 
kokoših nesnicah med 5 % in 97 %, v odvisnosti od sistema 
vhlevitve (tradicionalne kletke, obogatene kletke in tudi vhle-
vitve brez kletk, vključno z organskim sistemom) (Wilkins in 
sod., 2011; Petrik in sod., 2015), opreme (Nasr in sod., 2012) in 
starosti kokoši (Rodenburg in sod., 2008; Wilkins in sod., 2011; 
Petrik in sod., 2015; Riber in Hinrichsen, 2016; Regmi in sod., 
2016), genetske linije (Käppeli in sod., 2011a) in menedžmenta 
(Harlander-Matauschek in sod., 2015). Pri tem pa je potrebno 
poudariti, da je potrebno paziti tudi pri izbiri metode za oce-
njevanje poškodb (Riber in Hinrichsen, 2016). Številni avtorji 
Rodenburg in sod. (2008), Sandilands in sod. (2009), Käppeli in 
sod. (2011b) in Wilkins in sod. (2011) poročajo, da so poškodbe 
grodnice najpogostejše v sistemih reje, kjer so kokoši vhlevljene v 
obogatene kletke in v aviarni sistem. Poškodbe grodnice in s tem 
povezane bolečine naj bi bile velikokrat povezane z spustom živali 
na gredi in tudi z materialom iz katerega so gredi narejene (Nasr 
in sod., 2012; Đukić Stojčić in sod., 2017). Najpogostejši vzrok 
za nastanek poškodb so selekcija živali na zgodnjo spolno zrelost 
in njihova kontinuirana visoka nesnost, s tem pa se povečajo 
potrebe po kalciju (Ca) za formiranje jajčne lupine (Sandilands 

Slika 1. Grodnica pri kokoših nesnicah, obarvana modro, 
levo https://en.wikipedia.org /wiki/Keel_(bird_anatomy) 
in desno, oblika grodnice (Casey-Trott in sod., 2015)
Pricture 1. Keel bone of laying hens, in blue, left, https://
en.wikipedia.org/wiki /Keel_(bird_anatomy) and right, form of 
keel bone (Casey-Trott et al., 2015)

Slika 2. Trije primeri zlomov grodnice kokoši nesnic na 
različnih mestih (Wilkins in sod., 2004)
Picture 2. Three examples of old breaks of the keel in end-of-lay 
hens (Wilkins et al., 2004)

https://en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki
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Zlomi lahko segajo od ventralnega do dorzalnega dela kosti, 
lahko pa so tudi na kranialnem ali kavdalnem delu, ali celo na vseh 
(Casey-Trott in sod., 2015), kar je prikazano na sliki 3. Zlomi 
kosti so pogosto povezani z osteoporozo, pomanjkanjem Ca oz. 
prehrano, medtem ko so ukrivljene kosti največkrat povezane z 
gibanjem živali in dolgim sedenjem na gredeh ter materiala gredi.

3 OCENA POŠKODB GRODNICE

Za ocenjevaje poškodb grodnice se uporablja več metod. 
Najpogosteje ocenjujemo poškodbe grodnice pri živih kokoših 
nesnicah s palpacijo po metodi Wilkins in sod. (2004). Palpacija 
poteka tako, da s prstoma pregledamo grodnico po celotni dolži-
ni, kar prikazujeta sliki 4 in 5. Poškodbe ocenimo z ocenami od 1 
do 4, kjer 1 pomeni nepoškodovano kost, 4 pa zelo poškodovani 
kost, kar prikazuje slika 6 (Wilkins in sod., 2011). Omenjena 

metoda je poceni in hitra, problem palpacije pa je v ponovljivosti 
ocenjevanja, zato je pomembno, da so ocenjevalci ustrezno izo-
braženi in izkušeni (Casy-Trott in sod., 2015), poleg tega je lome 
kosti težje zaznati.

Ena izmed bolj natančnih metod, pri kateri lahko natančno 
razberemo število in mesta prelomov je disekcija (Wilkins in sod., 
2011), pri kateri pa moramo živali žrtvovati in zato pri uporabi te 
metode ne moremo spremljati poškodb živali dlje časa.

Za določitev bolj natančnih poškodb se iz humane medicine 
prenašajo metode za ocenjevanje zlomov tudi v živinorejo, kot 
so npr. ultrazvok (Sandilands in sod., 2010), CT skeniranje 
(Regmi in sod., 2016) in radiografsko slikanje (Richards in 
sod., 2011). Radiografsko slikanje grodnice je metoda, ki nam 
zagotavlja zelo podrobne informacije o zlomu, lokaciji, vrsti, 
smeri zloma in nastali frakciji oz. poškodovanem mestu. Pri 
ocenjevanju poškodb je potrebno paziti, ker so lahko kosti po-
škodovane tudi na večih mestih in zato avtorji predlagajo več 

Slika 3. Fotografije grodnice danskih kokoši nesnic starih 78 tednov z oz. brez zlomov ali ukrivljenosti, fotografirane iz različnih 
perspektiv. Kost spodaj (a, b) in desno (c, d) ni bila zlomljena, je pa ukrivljena. Zlomi, vidni na fotografiji so označeni z rdečimi 
puščicami na obeh poškodovanih kosteh. Različni pogledi na kosti: (a) vertikalni-konica je na desni, (b) dorzalna-konica je na desni, 
(c) desna stran grodnice-konica je na vrhu, in (d) leva stran grodnice-konica je na vrhu (Riber in sod., 2018)
Picture 3. Keel bones from Danish layers aged 78 weeks with and without fractures and deviations. Three keel bones shown from different angles. 
The bone at the bottom in (a, b) and to the right in (c, d) is without fractures, but it has a deviation. Fractures visible on the photos are marked 
with red arrows on the two damaged keel bones. The different angles: (a) the ventral side-the tip is to the right, (b) the dorsal side-the tip is to 
the right, (c) the right side of the keel bones-the tip is at the top, and (d) the left side of the keel bones-the tip is at the top (Riber et al., 2018)
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Slika 4. Nepoškodovana grodnica (foto: V. Rezar)
Picture 4. Not damaged keel bone (photo: V. Rezar)

Slika 5. Poškodovana (ukrivljena) grodnica (foto: V. Rezar)
Picture 5. Damaged keel bone (deviation) (photo: V. Rezar)

Slika 6. Lestvica različno poškodovanih kosti grodnice, nepoškodovana (0), zelo poškodovana (4), od leve proti desni  
(Wilkins in sod., 2011)
Picture 6. Ordinal scale of keel fracture severity, from 0 (no break) to 4 (severe break), from left do right (Wilkins et al., 2011)

točkovno lestvico, ki bi čim bolj natančno opisala poškodbe, 
slika 7 (Rufener in sod., 2018). 

4 VPLIV PREHRANE NA POŠKODBE GRODNICE

Vpliv prehrane na poškodbe grodnice ni najbolje raziskan. 
V reji kokoši nesnic je nujno, da jim ponudimo uravnoteženo 

prehrano z vsemi potrebnimi hranilnimi snovmi. Največkrat 
omenjen problem v povezavi s prehrano in poškodbami kosti je 
osteoporoza, predvsem zaradi oskrbe živali s Ca in vitaminom D 
(Fleming in sod., 2006). Posledica osteoporoze so krhke kosti za 
katere je značilno zmanjšanje kostne mase in zato kosti postanejo 
občutljivejše na zlom (Webster, 2004; FAWC, 2010). Po neka-
terih podatkih osteoporoza prispeva k poškodbam grodnice več 
kot 90 % (Lay in sod., 2011; Käppeli in sod., 2011c). Nekatere 
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vsebnosti pepela in Ca v golenici (prilagojeno po Keshavaz, 1989, 
cit. po Leeson and Summers, 2005).

Kot je razvidno iz omenjene raziskave je oskrba z Ca že v vzre-
ji zelo pomembna, oskrba z minerali pa je nujna tudi pri kokoših 
nesnicah, saj pomembno prispevajo k izgradnji in trdnosti skeleta. 
Do velikih potreb po Ca pri nesnicah pride zaradi formiranja jajč-
ne lupine (Sandilands in sod., 2009). Nesnice pa ne potrebujejo 
samo Ca za vzdrževanje struktur skeleta je pomemben tudi fosfor 
(P). Potrebe nesnic po Ca in P so zaradi intenzivne proizvodnosti 
zelo velike. Za vzdrževanje in nadomestitev izgub potrebujejo 
kokoši na dan 0,1 g Ca in 0,13 g/kg telesne mase P (Simons, 
1986). Izkoristljivost mineralov je različna tudi glede na obdobje 
nesnosti. V prvem delu reprodukcijskega cikla znaša izkoristlji-
vost Ca 50 %, P pa 50 do 60 %, na koncu nesnega obdobja, po 
50. tednu, pa se le-ta zmanjša na 40 % za Ca oz. 50 % za P zaradi 
slabše absorpcijske spodobnosti in manj učinkovite presnove. 
Jajce vsebuje v jajčni masi 35,9 mg/g Ca in 2,0 mg/g P. Glede na 
vsebnost Ca v lupini ima nesnica zelo velike potrebe po Ca. Za 
jajce, ki je težko 63 g potrebuje 2,26 g Ca, kar je približno 10 % 
Ca v telesu. Tako kokoš v višku nesnosti, ko znese skoraj vsak dan 
jajce, potrebuje dnevno od 4 do 5 g Ca (Bar, 2009). Večino Ca za 
tvorbo jajčne lupine mora nesnica dobiti iz prebavil, medtem ko 
ga 20-40 % lahko črpa iz telesnih rezerv v kosteh, ki pa jih mora 

raziskave kažejo, da je genetski vpliv tisti, ki najbolj pomembno 
vpliva na osteoporozo. Vendar sta študiji Bishop in sod. (2000) 
in Fleming (2006) pokazali, da je čvrstot kosti pomembno od-
visna od genetske selekcije v povezavi s proizvodnostjo živali. 
Raziskave tudi kažejo, da so poškodbe grodnice nesnic, ki so 
nameščene v kletkah velikokrat povezane s pomanjkanjem Ca 
(Hester in sod., 2013). Pri tem je potrebno vedeti, da se rast 
skeleta pri vzreji nesnic konča s spolno zrelostjo med 16. in 18. 
tednom starosti (Korver, 2004), vendar se proces okostenitve na-
daljuje do starosti približno 40. tednov (Buckner in sod., 1947). 
Zato pri 16. tednih, ko kokoši začnejo nesti jajca, nekaj cm repa 
konjice grodnice ostane v celoti hrustanec (Casey-Trott in sod., 
2017). Za tvorbo jajčne lupine, še posebej na začetku nesnosti, so 
potrebne velike količine Ca in možno je, da hrustanec grodnice 
visoko produktivnih živali dobi premajhne količine Ca glede na 
potrebe za pravilno okostenitev na začetku nesnosti. O tem pa ni 
veliko znanega (Riber in sod., 2018). Zato je pravilna in zadostna 
oskrba s Ca, ki lahko vpliva tudi na trdnost skeleta pomembna že 
pri vzreji jarčk pred začetkom nesnosti, kar je prikazano v pregle-
dnici 1. Iz preglednice je razvidno, da je zelo pomembna pravila 
oskrba s Ca že v času razvoja jarčk in ne samo v časi intenzivne 
nesnosti. Krma, ki je vsebovala 3,5 % Ca v primerjavi z krmo, ki je 
vsebovala 1 % Ca, že v 14. tednu vzreje je pomembno prispevala k 

Slika 7. Vizualna analogna lestvica poškodb grodnice od 0 (nepoškodovana) do 5 (več zlomov) z označenimi mesti zlomov  
s puščicami. Puščice označujejo mesta enega ali več svežih zlomov v fazi celjenja ali zaceljenih zlomov (Rufener in sod., 2018)
Picture 7. Tagged visual analogue scale ranging from 0 (no fracture) to 5 (extremely severe) with intermediate scores and corresponding 
example images. Arrows indicate the location of one or multiple fresh, healing , or healed fractures (Rufener et al., 2018)
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hidroksiapatita Ca10(PO4)2(OH)2, manjši del pa v amorfni obliki 
(kalcijev fosfat, Ca-karbonat, …), ki ga imenujemo tudi labilno 
vezan Ca in igra pomembno vlogo pri uravnavanju koncentracije 
Ca v krvi. Primerno oskrbo s Ca, tudi v nočnem času, ko živali 
ne zauživajo krme, lahko živalim zagotovimo s pravilno tehniko 
krmljenja in dodatku apnenca v krmne mešanice v različnih ve-
likostih granul. S tem se zmanjša črpanje rezerv Ca iz kosti in s 
tem tudi potrebe po P. Znano je, da večji delci apnenca, kot vir Ca, 
pomembno vplivajo na zdravje kosti (Cheng and Coon, 1990; 
Guinotte in sod., 1995) tudi v povezavi z grodnico (Fleming in 
sod., 1998), kar prikazuje tudi preglednica 2. V raziskavi Fleming 
in sod. (1998) so preučevali kosti z radiografijo in izmerili njiho-

kasneje nadomestiti (Whitehead in Fleming, 2000). Nesnice 
imajo v kosteh vgrajenega cca 20 g Ca, vendar se ga za pokrivanje 
potreb predvsem v nočnem času, ko se tvori jajčna lupina, lahko 
porabi cca 740 mg labilno vezanega v kostem mozgu. V primeru 
premajhnega zauživanja Ca in tudi P lahko pride do pomanjka-
nja Ca v kosteh, tudi v grodnici in v tem primeru so kosti krhke 
in lahko pride tudi do motenj v delovanju jajčnika. Če rezerve 
padejo pod 50 mg kokoš začne razgrajevati kostno maso korteksa.

Glede na potrebe in tvorbo jajčne lupine, ki poteka predvsem 
ponoči, je potrebno nesnicam zagotoviti primerno oskrbo pred-
vsem s Ca in tudi P, še posebej če žival črpa telesne rezerve, kajti 
Ca v kosteh je vezan v obliki kalcijevega fosfata, večino v kristalih 

Preglednica 1. Vpliv dodatka kalcija v krmo jarčk na vsebnost pepela in kalcija v golenici  
(prilagojeno po Keshavaz, 1989, cit. po Leeson in Summers, 2005)
Table 1. Diet calcium and bone characteristic of young layers in response to prelay calcium  
(adapted for Keshavaz, 1989, cit. to Leeson and Summers, 2005)

Čas od začetka oskrbe s 3,5 % Ca (tedni)/
Time of change to 3,5 % Ca (weeks)

Golenica/Tibia

Pepel/Ash (%) Ca (mg/g)

20. 53,5c 182b

18. 55,7b 187b

17. 59,3a 202a

16. 58,9a 199a

15. 58,4a 197a

14. 57,9a 196a

a-c = statistično značilna razlika v stolpcu

Preglednica 2. Vpliv dodatka apnenca v obliki prahu ali v večjih delcih (3 mm)  
na karakteristiko kosti 70 tednov starih kokoši nesnic (prirejeno po Fleming in sod., 1998)
Table 2. Structural and strength characteristics of different bones of 70 weeks old hens fed on diets  
containing limestone in powder or particulate form (adapted for Fleming at al., 1998)

Apnenec/Limestone
p-vrednost/

p-valuePrah/Powder 3 mm, granule/
3 mm particulate

Golenica/Tibia

Radiografija, gostota/ Radiographic 
density (mm Al)

1,96 2,26 < 0,01

Trdnost/ Breaking strength (kg) 19,5 23,6 < 0,05
Nadlaktnica/Humerus

Radiografija, gostota/ Radiographic 
density (mm Al)

0,73 0,78 NS

Trdnost/ Breaking strength (kg) 11,8 12,1 NS
Grodnica/Keel

Radiografija, gostota/ Radiographic 
density (mm Al)

0,61 0,68 < 0,01

NS = ni statistično značilno
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Preglednica 2. Vpliv dodatka apnenca v obliki prahu ali v večjih delcih (3 mm)  
na karakteristiko kosti 70 tednov starih kokoši nesnic (prirejeno po Fleming in sod., 1998)
Table 2. Structural and strength characteristics of different bones of 70 weeks old hens fed on diets  
containing limestone in powder or particulate form (adapted for Fleming at al., 1998)

Apnenec/Limestone
p-vrednost/

p-valuePrah/Powder 3 mm, granule/
3 mm particulate

Golenica/Tibia

Radiografija, gostota/ Radiographic 
density (mm Al)

1,96 2,26 < 0,01

Trdnost/ Breaking strength (kg) 19,5 23,6 < 0,05
Nadlaktnica/Humerus

Radiografija, gostota/ Radiographic 
density (mm Al)

0,73 0,78 NS

Trdnost/ Breaking strength (kg) 11,8 12,1 NS
Grodnica/Keel

Radiografija, gostota/ Radiographic 
density (mm Al)

0,61 0,68 < 0,01

NS = ni statistično značilno

ni prav veliko, je pa pri ljudeh poznano, da n-3 maščobne kisline 
spodbujajo rast in preprečujejo razgradnjo kostnih celic. Zato 
je dodatek n-3 maščobnih kislin v krmo za kokoši nesnice eden 
izmed priporočil, ki lahko vpliva tudi na kakovost grodnice kokoši 
nesnic (Tarlton in sod., 2013). 

Rezultati raziskeve kažejo, da dodatek n-3 maščobnih kislin 
(MK) zmanjša poškodbe grodnice (Tarlton in sod., 2013), verje-
tno zaradi prilagoditve metabolizma kosti (Baird in sod., 2008). 
Tarlton in sod. (2013) so naredili raziskavo v katero so vključili 
kokoši nesnice v prosti reji v komercialnem sistemu vhlevitve. 
Primerjali so vpliv prehrane z dodatkom n-3 MK in iz lanenega 
olja, slika 8. Poškodbe grodnice so merili pri 30, 50 in 70 tednih 
starosti. Rezultati so pokazali statistično značilno zmanjšanje 
poškodb grodnice, od 40 do 60 %, ob dodatku n-3 MK v krmo. 
Dodatek n-3 MK je pri uporabljeni metodi disekcije statistično 
značilno zmanjšal poškodbe grodnice v 50. (**p=0,01) in 70. 
(**p=0,001) tednu starosti kokoši nesnic. Tudi rezultati poškodb 
grodnice pri uporabi metode palpacije so pri 50. tednu starosti 
kokoši pokazali statistično značilno (*p=0,001) zmanjšanje po-
škodb v skupini z dodatkom n-3 MK.

Največ raziskav o vplivu prehrane je zasnovana na kombinaci-
ji različnih dodatkov v krmne mešanice kokoši nesnic z upošteva-
njem tudi drugih vplivov. Tako so Fleming in sod. (2003) v razi-
skavi na kokoših nesnicah od 1. dneva starosti dodajali vitamin K3 
(10 mg/kg), kombinacijo vitamina K3 in natrijevega flourida (10 
mg/kg) in apnenca v velikosti granul 4 mm (pregl. 3). Spremljali 
so tudi vpliv različne osvetlitve. Z radiografsko metodo so merili 
gostoto golenice in grodnice pri različnih starosti kokoši in dveh 
različnih osvetlitvah.

vo gostoto ter merili trdnost kosti. Izmerili so, da je imela grodni-
ca večjo gostoto, če so krmili apnenec v velikosti granul 3 mm, 
v primerjavi s fino mletimi delci, kar je veljalo tudi za golenico.

V raziskavah, v katerih so preučevali vplive prehrane oz. do-
datkov na zmanjšanje poškodbe grodnice so uporabili tudi doda-
tek vitamin D, ki ga avtorji omenjajo tudi v povezavi z zmanjša-
njem osteoporoze pri nesnicah (Whitehead, 2002). Ali dodatek 
vitamina D v krmo za kokoši nesnice lahko vpliva na boljšo 
kakovost grodnice ni dobro poznano. Osnova za raziskave pri 
nesnicah sta dve raziskavi na bojlerjih, ki sta pokazali ugoden uči-
nek dodatka vitamina D, metabolita 25-hidroksikolekalciferola na 
dishodnroplazijo golenice (Soares in sod., 1995; Zhang in sod., 
1997). V študiji Käppeli in sod. (2011c) so ugotovili, da dodatek 
25-hidroksivitamina D3 ni vplival na zmanjšanje poškodb grodni-
ce. Kljub uporabi dodanega vitamina so se v omenjeni raziskavi 
poškodbe grodnice postopno povečevale in na koncu poskusa 65 
oz. 62 teden so izmerili poškodbe grodnice v 35 oz. 43,8 %, med-
tem ko poškodb na začetku nesnosti, v 18. tednu, niso izmerili.

Maščobe so za življenje in zdravje pomembna hranila, je pa 
njihova prehransko fiziološka kakovost različna in njihov vpliv 
na zdravje odvisen od izvora oziroma sestave. Večkrat nenasičene 
maščobne kisline (VNMK) so prekurzor molekul, ki sodelujejo 
pri vnetnih procesih in funkcijah kosti kot so npr. prostaglandi-
ni, levkotrieni, tromboksani, resolvini in lipoksini. Esencialne 
maščobne kisline so tiste, ki jih organizem ne more sintetizirati 
in jih moramo zagotoviti s hrano, to so maščobne kisline iz sku-
pine n-6 (linolna kislina) in n-3 (linolenska kislina). Iz linolne 
in linolenske kisline nastanejo dolgoverižne VNMK, ki so po-
membne sestavine celičnih membran ter služijo kot predstopnja 
eikozanoidov. Raziskav o omenjenem vplivu na kokoših nesnicah 

Slika 8. Poškodbe grodnice v kontrolni skupini (Std) in skupini z dodatkom n-3 maščobnih kislin (n-3) izmerjenih z disekcijo 
(levo) in palpacijo (desno) pri kokoših nesnicah starih 30, 50 oz. 70 tednov (prilagojeno po Tarlton in sod., 2013)
Picture 8. Keel bone fractures detected by dissection (left) and palpation (right) at age 30, 50 and 70 weeks in two experimental groups, 
control (Std) and supplemented with n-3 fatty acids (n-3) (adapted for Tarlton at al., 2013)

* = razlika je statistično značilna
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5 POVZETEK

Poškodbe grodnice pri kokoših nesnicah so posledica šte-
vilnih vplivov, med katerimi je zelo pomembna tudi prehrana. 
O vplivu prehrane na poškodbe grodnice ni veliko znanega, 
največkrat pa je omenjen problem pomanjkanja kalcija, dodatek 
vitamina D3 in dodatek n-3 maščobnih kislin. Dosedanje razi-
skave kažejo, da bi bilo za zmanjšanje poškodb grodnice v krmo 
dodajati predvsem kalcij oz. apnenec v večjih delcih in tudi n-3 
maščobne kisline. V teku so številne raziskave v okviru COST 
projekta »Keel bone damage« (CA 15224), ki ga vodi prof. dr. 
Mike Toscano iz Švicarske univerze v Bernu in združuje stro-
kovnjake iz več evropskih in tudi ostalih držav z namenom najti 
rešitve tako o vplivu prehrane kot drugih vplivih na zmanjšanje 
poškodb grodnice.

Preglednica 3. Radiografija golenice in grodnice kokoši nesnic različnih starosti,  
pri različnem osvetlitvenem programu in uporabi različnih prehranskih dodatkov (prilagojeno po Fleming in sod., 2003)
Table 3. Radiographic trait of tibia and keel bone of hens at different ages under different lightening and dietary treatments  
(adapted for Fleming at al., 2003)

Skupine/Groups F-vrednost/
F-value

Starost (dni)/
Age (weeks)

Osvet./
Light.

Kont./
Control

Vit. K/
Vit. K

Komb./
Comb.

Prehrana/
Diet

Pre.*Osv./ 
Diet*Ligh.

Golenica/
Tibia RD
(mm Al)

15 - 1,52 1,55 1,54 1,98 NS -
25 Slow 2,04 2,04 2,04 0,85 NS 0,73 NS

Fast 2,01 2,08 2,07
70 Slow 2,31a 2,14a 2,40b 4,92 1,32 NS

Fast 2,28a 2,35a 2,54b P=0,008

Grodnica/
Keel RD 
(mm Al)

15 - 0,48 0,47 0,45 0,63 NS -
25 Slow 0,74 0,76 0,77 2,9 NS 1,59 NS

Fast 0,75 0,82 0,76
70 Slow 0,59a 0,61a 0,65b1 7,67 0,19 NS

Fast 0,62a 0,65a 0,71b2 P=0,0006

Različni nadpisi (a,b) pomenijo statistično značilne razlike: črke/vrstice = vpliv prehrane, številke/stolpci = vpliv osvetlitve. RD = 
radiografija, gostota/radiographic density
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KAPACITETI I STRUKTURA STROJEVA ZA SPREMANJE SIJENA I SJENAŽE NA 
NEKIM OBITELJSKIM FARMAMA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ

ZMOGLJIVOST IN USTROJ MEHANIZACIJE ZA SPRAVILO SENA IN SENAŽE NA 
NEKATERIH DRUŽINSKIH KMETIJAH V SEVEROZAHODNI HRVAŠKI

CAPACITIES AND STRUCTURE OF THE MACHINERY FOR HARVESTING HAY 
AND HAYLAGE ON SOME FAMILY FARMS IN NORTHWESTERN CROATIA

Stojnović Miomir1, Marcela Andreata-Koren, Lidija Firšt-Godek, Dražen Čuklić

1 Križevci College of Agriculture, M. Demerca 1, 48260 Križevci, Croatia

SAŽETAK

Sijeno i sjenaža važne su komponente kompletnih dnevnih obro-
ka u hranidbi goveda na obiteljskim farmama u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. Strojevi za spremanje voluminozne krme korišteni na 
tim farmama variraju svojim kapacitetima i strukturom. Linije 
strojeva trebaju odgovarati tipu i veličini farme, razini proizvod-
nje, raspoloživim proizvodnim površinama za krmne kulture, 
klimatskim uvjetima, tipu tla itd…

U radu su analizirani kapaciteti i struktura strojeva za spre-
manje sijena i sjenaže na 6 obiteljskih farmi muznih krava pro-
sječne veličine na području sjeverozapadne Hrvatske. Linije 
strojeva za spremanje sijena i sjenaže na tim farmama uključuju 
bubnjaste ili diskosne kosilice radnog zahvata 1,65 - 1,85 m, ro-
tacijske ili trakaaste okretače zahvata 2,20 - 6,80 m i rotacijske ili 
trakaste grablje radnog zahvata 2,20 - 6,60 m.

Radni učinci strojeva izračunati su na temelju kronometrij-
skog mjerenja vremena potrebnog za spremanje krme na parce-
lama < 0,5 ha i parcelama veličine 0,5 - 1,5 ha, s izuzetkom far-
me 4 na kojoj je učinak strojeva mjeren na parceli < 0,5 ha i na 
parceli veličine 4,5 ha. Radni učinci strojeva na parcelama < 0,5 
ha varirali su u košnji od 0,36 do 0,9 ha/h, u okretanju krme od 
0,36 do 2,8 ha/h, a u sakupljanju krme od 0,31 do 1,2 ha/h. Na 
parcelama veličine 0,5 - 1,5 ha radni učinci u košnji kretali su se 
u rasponu 0,42 - 1,2 ha/h, u okretanju krme 0,38 - 3,53 ha/h, a u 
sakupljanju krme grabljama 0,31 - 1,72 ha/h.

Istraživanje je ukazalo na varijabilnost kapaciteta i strukture 
strojeva za spremanje sijena i sjenaže, pri čemu su velik utjecaj 
na radne učinke strojeva imale razlike u uvjetima rada u polju i 
veličini parcela.

Ključne riječi: sijeno, sjenaža, strojevi, spremanje krme,  
obiteljske farme

ABSTRACT

Hay and haylage are the important components of complete 
daily rations for cattle feeding on family farms in northwestern 
Croatia. Machinery for harvesting forage crops on cattle farms in 
northwestern Croatia vary in their capacities and structure. They 
should match farm type and size, level of production, available 
land for forage crops, climate conditions, soil type etc…

The capacities and structure of the machinery for harvesting 
hay and haylage have been analysed on 6 average sized family 
farms of dairy cows in northwestern Croatia. The machinery for 
harvesting hay and haylage on these farms include drum or disc 
mowers with working width from 1.65 m to 2.80 m, rotary or 
belt tedders with 2.20 - 6.80 m working width and rotary or belt 
rakes with working width from 2.20 - 6.60 m.

Field capacities of the machines were calculated according 
to chronometrically measured time needed for harvesting forage 
crops on land plots less than 0.5 ha in size and land plots sizing 
0.5 - 1.5 ha, with the exception of farm 4 where machine perfor-
mances were measured on the plots < 0,5 ha and on the plot 4.5 
ha in size. The capacities of mowers varied from 0.36 to 0.9 ha/h 
for the plots less than 0.5 ha in size, i.e. 0.42 - 1.2 ha/h for the 
plots 0.5-1.5 ha. The capacities of tedders varied from 0.36 to 2.8 
ha/h for the plots < 0.5 ha, i.e. 0.38 - 3.53 ha/h for the plots sized 
0.5 - 1.5 ha. The capacities of rakes varied from 0.31 to 1.2 ha/h 
for the plots < 0.5 ha, i.e. 0.31 - 1.72 ha/h for the plots 0.5 - 1.5 ha.

The research showed variability of capacities and structure 
of the machines for harvesting hay and haylage. The differences 
in field conditions and land plot size influenced significantly on 
field performance of the machines.

Keywords: hay, haylage, machinery, harvest, family farms
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1 UVOD

Sijeno, sjenaža i silaža važne su komponente u svakodnevnim 
obrocima za hranidbu goveda na farmama u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. Spremanje kvalitetne voluminozne krme za hranidbu 
goveda podrazumijeva upotrebu odgovarajućih linija strojeva 
koje svojom strukturom i kapacitetima moraju odgovarati veličini 
i tipu farme, obimu proizvodnje, raspoloživim površinama za pro-
izvodnju krme, njihovoj veličini i udaljenosti od farme, vrsti krme, 
klimatskim uvjetima, tlu…

Prema Rotzu (2001) dostupni načini konzerviranja krme 
mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije: spremanje suhog 
sijena i siliranje. Osnovna razlika između tih načina je u sadržaju 
vlage. Proizvodnja suhog sijena zahtijeva duže razdoblje sušenja 
krme u polju kako bi se sadržaj vlage reducirao na manje od 20 %. 
Uobičajeni sadržaj vlage kod siliranja krme je između 70 % i 50 
%, ovisno o načinu spremanja silirane mase. Silaža se može dobiti 
košnjom i sjeckanjem krmnih usjeva, ili može uključivati košnju 
i provenjavanje u polju do sadržaja vlage prikladnog za siliranje. 
Direktno sjeckana ili provenuta krma mora se spremiti u silos ili 
omotati plastičnom folijom kako bi se osigurala fermentacija u 
anaerobnom okruženju. 

Uspoređujući sušenje sijena i siliranje, autor navodi da proces 
siliranja omogućava veći stupanj mehaniziranosti u procesu ruko-
vanja i hranidbe, stoga je manji utrošak rada, sjeckana krma lakše 
se miješa u kompletne obroke, no s druge strane, proces siliranja 
zahtijeva više energije za siliranje, spremanje silaže i hranidbu, 
veća su ulaganja u strojeve i skladišne kapacitete, što povećava 
proizvodne troškove.

Brčić (1987) napominje da u spremanju sijena valja osobito 
pripaziti na gubitke hranjivih tvari te navodi da, prema raznim 
autorima, kad se sijeno suši u polju, gubici zbog disanja iznose od 
5 do 15 %, mrvljenja i otpadanja lišća od 5 do 40 % i zbog prokiš-
njavanja od 5 do 10 %. Pri tome su važni činioci spremanje, tok i 
trajanje sušenja, vremenski uvjeti, oborine i mehanizacija.

Ivanković i sur. (2016) navode da govedima u stajama treba 
svakodnevno učiniti dostupnim potrebna im krmiva, voluminozna 
i krepka, te da se u procesu spremanja i konzerviranja krmnog bilja 
upotrebljavaju različiti strojevi i oprema, ovisno o kulturi i načinu 
spremanja i konzerviranja, kao i eksploatacijskim uvjetima.

Havranek i Rupić (2003) navode da obrok za krave mora 
sadržavati dostatne količine ugljikohidrata, bjelančevina (amino-
kiselina), masti, vitamina, minerala i sirovih vlakana te da se obrok 
mora sastojati od voluminozne i koncentrirane krme u povoljnim 
količinskim omjerima.

Prema Pintić i sur. (2016), sijeno se dobije sušenjem biljne 
mase, pri čemu se umanjuje sadržaj vode s oko 80 % na oko 15 %, 
čime se dobije krma koja se može čuvati od kvarenja. Za dobivanje 
sijena najčešće se koriste livadne trave, krmno bilje s oranica (le-
guminoze i druge trave) i još neka vodenasta sočna krmiva.

U Republici Hrvatskoj na oko 80 % travnjačkih površina, 
uglavnom livada, zelena masa se suši i dobiva sijeno (Stjepanović 
i sur., 2008).

Prema Ivanković i sur. (2016), sjenaža predstavlja provenutu 
travu, travno-djetelinsku smjesu ili lucernu sa sadržajem vode oko 
60 %. Zelena masa se pokosi i kraće vrijeme prosuši, te se preokre-

ne da bi se jednakomjerno prosušila i sprema u silos ili se balira i 
omata plastičnom folijom.

Moor-Colier (2018) uspoređuje sjenažu od ranih otkosa i sje-
nažu kasnijih otkosa, pri čemu navodi da je sjenaža iz ranih otkosa 
s većim udjelom lišća, nižim pH i većom hranidbenom vrijednosti 
od sjenaže dobivene od kasnijih otkosa, koja ima više vlaknine. 
Sjenaža od ranih otkosa je obično od jedne vrste trave, kao što je 
talijanski ljulj, te ima veći udio lista i niži sadržaj suhe tvari od 45-55 
%, dok je sjenaža od kasnijih otkosa najčešće od djetelinsko-travnih 
smjesa i s prirodnih travnjaka, s više različitih vrsta trava i legumi-
noza, te ima veći udio stabljike i veći sadržaj suhe tvari od 55-70 %.

Planiranje i odabir strojeva za košnju i spremanje krmnih usjeva 
može uvelike utjecati na proizvodnju i profitabilnost farme. Vrste i 
kapaciteti korištenih strojeva utječu na prinose i nutritivnu vrijed-
nost krmnih kultura, kao i na proizvodne troškove (Rotz, 2001).

Undersander (2008) navodi da se industrija strojeva i opreme 
za spremanje krme mijenja kako bi odgovorila na potrebe farmera. 
Te promjene odnose se na povećanje kapaciteta strojeva, pobolj-
šanje iskoristivosti strojeva i kvalitete proizvoda. Neki od strojeva 
i opreme koristit će se na velikim farmama, a neki će biti korišteni 
za pružanje usluga u spremanju krme.

Stojnović i sur. (2015) istraživali su utjecaj veličine i nagiba 
parcele na radni učinak strojeva za spremanje krme. Rezultati 
istraživanja pokazali su statistički značajan utjecaj veličine i nagiba 
parcele na radni učinak rotacijske kosilice i rotacijskih grablji, dok 
razlike u učinku rotacijskog okretača na parcelama različite veličine 
i nagiba nisu bile statistički značajne.

Izračun radnog učinka, prema Hancock i sur. (1991), dio je 
ukupnog koncepta upravljanja mehanizacijom na farmi. Autori 
razlikuju teoretski i efektivni radni učinak strojeva, pri čemu bi se 
efektivni radni učinak trebao koristiti kod određivanja potrebnih 
kapaciteta strojeva, uzevši u obzir vrijeme raspoloživo za obavljanje 
potrebnih radova u polju.

2 MATERIJAL I METODE

Kapaciteti i struktura linija strojeva za spremanje sijena i sjena-
že istraživani su na 6 obiteljskih farmi muznih krava na području 
sjeverozapadne Hrvatske tijekom 2016. godine. Linije strojeva 
sastojale su se od bubnjastih ili diskosnih kosilica, rotacijskih ili 
trakastih okretača i rotacijskih ili trakastih grablji. Ostali strojevi 
(preše, omotači bala, samoutovarne prikolice), zbog različitog na-
čina spremanja sijena i sjenaže na gospodarstvima, nisu istraživani. 
Radni učinak strojeva određivan je izračunom na osnovi krono-
metrijskog mjerenja vremena pomoću zapornog sata, potrebnog 
za košnju, okretanje i sakupljanje krme na površinama različite 
veličine (površine do 0,5 ha, površine 0,5-1,5 ha i jedna površina 
veličine 4,5 ha). Dobiveni podaci obrađeni su u MS Excellu.

3 REZULTATI I RASPRAVA

Na jednoj istraživanoj farmi linija strojeva za sijeno i sjenažu 
sastoji se od bubnjaste kosilice i univerzalnog trakastog okretača - 
grablji (u daljnjem tekstu tip A). Tri farme imaju liniju sastavljenu 
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Grafikon 1. Prosječni radni učinci linije strojeva, tip A
Figure 1. Average capacities of the machinery, type A

Grafikon 2. Prosječni radni učinci linije strojeva, tip B
Figure 2. Average capacities of the machinery, type B
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Radne brzine u okretanju i rastresanju krme rotacijskim okre-
tačima kretale su se od 12-15 km/h, dok je radni zahvat bio od 4,0 
do 6,85 m. 

Radni učinci na parcelama do 0,5 ha kretali su se od 0,93 - 2,9 
ha/h, a na parcelama 0,5-1,5 ha od 1,13 - 3,53 ha/h (grafikon 2 i 3).

Radne brzine rotacijskih grablji kretale su se u sakupljanju 
krme u rasponu od 7 - 20 km/h, radni zahvat bio je od 2,8 - 6,6 m. 

Ostvareni radni učinci na parcelama manjim od 0,5 ha bili su 
od 0,98 - 1,2 ha/h, a na parcelama 0,5-1,5 ha od 1,33 - 1,72 ha/h 
(grafikon 2 i 3).

 Iz rezultata istraživanja može se uočiti da veličina parcele utje-
če na radni učinak svih strojeva za spremanje sijena i sjenaže. Veći 
radni učinci na većim parcelama rezultat su većeg stupnja iskori-
štenja radnog vremena, odnosno manjih gubitaka na manevriranje, 
okrete i sl., naročito kod strojeva većih radnih zahvata s kojima je 
otežano manevriranje i okretanje na manjim parcelama. Dodatna 
poteškoća u boljem iskorištavanju linija strojeva za spremanje sije-
na i sjenaže je uglavnom velika rascjepkanost i usitnjenost raspolo-
živih proizvodnih površina, što umanjuje mogućnost racionalnijeg 
korištenja linija strojeva za spremanje voluminozne krme.

4 ZAKLJUČAK

Istraživanje kapaciteta i strukture strojeva za spremanje sijena 
i sjenaže na primjeru 6 obiteljskih farmi u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj pokazalo je da gospodarstva uglavnom koriste linije strojeva 
označene u radu kao tip B i C (rotacijske kosilice, diskosne ili 

od bubnjaste kosilice, rotacijskog okretača i rotacijskih grablji 
(tip B), a dvije farme koriste diskosnu kosilicu, rotacijski okretač i 
rotacijske grablje (tip C).

Radne brzine u košnji kretale su se za bubnjaste kosilice, ovisno 
o uvjetima, od 10 -19 km/h, a za diskosne kosilice od 10 -12 km/h. 

Radni učinci bubnjastih kosilica kretali su se na parcelama ma-
njim od 0,5 ha od 0,36 - 0,9 ha/h, a diskosnih kosilica 0,56 - 0,86 
ha/h. Na parcelama veličine 0,5 - 1,5 ha radni učinci bubnjastih 
kosilica iznosili su od 0,42 - 1,2 ha/h, a diskosnih od 0,63 - 1,2 
ha/h (grafikon 1 i 2). 

Radni zahvati bubnjastih kosilica kretali su se od 1,65 - 1,85 
m, a diskosnih od 2,0 - 2,80 m. Kako navodi Buckmaster (2008), 
radni učinak strojeva tijekom rada u polju funkcija je radnog za-
hvata stroja, radne brzine i stupnja iskorištavanja radnog vremena 
(što se odnosi na preklapanje prohoda, okrete na uvratinama i sl.).

Velike razlike u radnim učincima bubnjastih kosilica prven-
stveno su rezultat razlika u radnoj brzini, uvjetovanih različitim 
radnim uvjetima na parceli, dok su kod diskosnih kosilica te razlike 
prvenstveno uvjetovane radnim zahvatom kosilice, dok su radne 
brzine ujednačene. 

Radne brzine u okretanju, rastresanju i sakupljanju krme uni-
verzalnim trakastim okretačem-grabljama bile su u prosjeku 8 
km/h, radni zahvat 2,2 m. 

Radni učinak u okretanju i sakupljanju krme bio je ujednačen 
i na manjoj i na većoj parceli, te je iznosio 0,36 ha/h u okretanju 
na parceli manjoj od 0,5 ha, odnosno 0,38 ha/h na parceli 0,5-1,5 
ha, dok je u sakupljanju krme radni učinak na obje parcele iznosio 
u prosjeku 0,31 ha/h (grafikon 1).
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Figure 3. Average capacities of the machinery, type C



159ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

bubnjaste, rotacijski okretači i rotacijske grablje različitog radnog 
zahvata). 

Samo jedno gospodarstvo koristi, u liniji s bubnjastom kosi-
licom, univerzalne trakaste bočne grablje-okretač manjeg radnog 
zahvata (linija tip A), koje zbog svoje univerzalnosti i lakšeg 
manevriranja na malim i raštrkanim parcelama još uvijek nalaze 
svoje mjesto na obiteljskim gospodarstvima, usprkos manjim 
radnim učincima.

Razlike u radnim učincima istraživanih strojeva u izravnoj su 
funkciji različitih radnih zahvata, radnih brzina i stupnja iskori-
štenja radnog vremena, ovisno o uvjetima rada u polju i veličini 
parcela.
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DOSEŽKI REJCEV PRI REJI PLEMENSKIH SVINJ

THE PIG BREEDERS‘ ACHIEVEMENTS AND THE PIG FEEDERS TASKS
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IZVOD

Obrađeni su podaci o intenzitetu rasta, ispoljavanju rodno-
sti i broju sisa u plotkinja NAÏMA nastalih parenjem krmača 
GALLIA (veliki jorkšir) i nerastova REDONE (francuski lan-
dras) pa korištenih tokom posljednjih pet godina u OPG Goran 
Jančo u Punitovcima, Republika Hrvatska. Ustanovljeno je, da 
je 111 nazimica, vagnutih početkom šestoga mjeseca života bilo 
teško 100,0 ± 0,447 kg, što je od cilja intenzifikacije rasta nazimi-
ca uočenoga 1970. godine bilo više za 9,91 kg ili 11 %. Krmače 
NAÏMA, koje su oprasile tri legla, njih 114 svega 342 legla, dale 
su prva legla od 20.2.2013. do 2.3.2017. Treća su se legla zbila od 
7.1.2014. do 31.12.2017. U tri legla ustanovljeno je, u prosjeku, 
14,34 ± 0,402 oprasenih praščića, što je od 12, prema čemu je 
bilo opravdano usmjeriti gojidbeni rad za poboljšanje rodnosti 
1964. godine, bilo veće za 2,34 ili 19,50 %. U 111 nazimica NAÏ-
MA bilo je nađeno 2-19, prosječno 16,48 ± 0,184 sisa, 18,01 % 
više nego u beljskih jorkšira prije pola stoljeća. Postignuća uzga-
jatelja svinja mogu i bit će nadmašena. Zaključeno je s toga, da 
krmitelji svinja treba da prilagođavaju sastave krmnih smjesa za 
svinje i podavanje krme promijenjenim i promjenljivim doma-
ćim svinjama.

Ključne riječi: svinja, uzgoj, krmljenje

ABSTRACT

The data on the growth intensity, the expression of prolificacy 
and the number of teats of females NAÏMA became from the 
crossing of the sows GALLIA (Large White) with the boars RE-
DONE (French Landrace) and used during last five years at the 
pig farm OPG Goran Jančo in Punitovci, Republic od Croatia, 
were elaborated. It has been found out that 111 gilts NAÏMA, 
weighed on 150-155 days of age had on an average 100.0 ± 0.447 
kg, what was 9.91 kg or 11 % more than the target of intensifica-
tion espied in 1964. The sows NAÏMA, which at the Pig Farm 
OPG Goran Jančo farrowed three litters, 114 of them 342 litters, 
gave the 1st litters from February 20th 2013 till March 2nd 2017. 
They had the 3rd litters from January 7th 2014 till December 31st 
2017. Total born piglets were found, in three litters, on an aver-
age 14.34 TNB per litter, what was 2.34 or 19.50 % more than 12 
justified taken to be the target of the breeding work for the im-
provement of prolificacy in 1964. At 111 NAÏMA gilts 2-19, on 
an average 16.48 ± 0.184 teats were established, 18.01 % more 
than in large whites at Belje pig farm 50 years ago. The achieve-
ments of pig breeders can be and they will be overtopped. There-
fore, it was concluded that pig feeders should accommodate the 
compositions of the feed mixtures for pigs and their deliveries to 
changed and changeable domestic pigs.

Key words: pig , breeding, feeding
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1 UVOD

U priručniku za veterinare, koji je Društvo veterinara NR 
Hrvatske izdalo u Zagrebu 1961. godine, bilo je napisano, da 
rasplodne krmače moraju biti u srednjem hranidbenom stanju, 
jer samo takve donose dovoljan broj prasadi i imaju dobru mliječ-
nost. Zahtijevalo se je, da nazimice pri prvom prispustu u dobi od 
8 do 10 mjeseci budu teške 90-110 kg. Na II skupu svinjogojaca 
Jugoslavije u Novom Sadu bilo je izviješteno o intenzifikaciji rasta 
švedskih bijelih oplemenjenih svinja postupcima masovnoga 
odabiranja (Sviben i sur., 1970). Ustanovljeno je da su nazimice, 
potekle od plotkinja i rasplodnjaka nabavljenih iz Svinjogojskoga 
pogona Agrokombinata “Emona” u Ihanu, u Svinjogojskoj farmi 
PIK-a “Mladen Stojanović” u Novoj Topoli 154. dana života 
bile teške 57-88 kg, prosječno 72,673 ± 0,490 kg. Učesnicima 
Skupa bio je pokazan smjer intenzifikacije rasta nazimica prema 
prosječnoj živoj vazi od 90,090 kg. Toliko su u prosjeku bile 
teške suvremeno uzgojene nazimice pod povoljnim okolnostima 
držanja širom Europe krajem prvoga desetljeća ovoga stoljeća 
(Sviben, 2010). Navedeno je, da nazimice koje rastu napredno 
(po programu krmljenja za poboljšanu izdašnost - Sviben, 2001), 
mogu u dobi od 140 dana biti teške prosječno 119 kg. Radi toga 
da ocijenimo postignuća uzgajatelja svinja odlučili smo provjeriti, 
koliko su početkom šestoga mjeseca života bile teške nazimice 
nastale parenjem odabranih krmača pasmine veliki jorkšir i nera-
stova francuskih landrasa. Zanimalo nas je i ispoljavanje rodnosti 
u prvim, drugim i trećim leglima visokorodnih hibridnih krmača 
posljednjih godina, pola stoljeća nakon što je bilo ustanovljeno, 
da je bilo moguće i opravdano gojidbeni rad usmjeriti na pove-
ćanje rodnosti do 12 i zamisliti cilj od 17,7 praščića oprasenih u 
prosjeku za prva tri legla. (Sviben, 1965) Rast i razvoj prasadi po-
slije rođenja zavise od mljeziva i mlijeka posisanoga iz krmačina 
vimena. Zbog toga je u samom početku uzgoja beljskih jorkšira 
bilo važno ustanoviti broj sisa u prvopraskinja i vezu toga obilježja 
s plodnošću i preživljavanjem prasadi (Ferić i Sviben, 1968). Izvi-
ješteno je, da su plotkinje imale 12-16, prosječno 13,965 ± sisa. U 
prvim prasenjima oprasile su 10,957 ± 0,229 praščića. Da ocijeni-
mo postignuća uzgajatelja, odlučili smo obraditi i podatke o broju 
sisa u nazimica nastalih parenjem odabranih krmača pasmine 
veliki jorkšir i nerastova francuskih landrasa. Rezultati obrade 

podataka o intenzitetu rasta, ispoljavanju rodnosti i broju sisa u 
suvremeno iskorištavanih hibridnih plotkinja, kakve prevladavaju 
širom svijeta, trebalo je da posluži kao podloga za razmatranje 
zadataka krmitelja svinja u vremenu, u kojemu predstoje daljnje 
promjene osobina proizvodno-ekonomski važnih svojstava do-
maćih svinja (Sviben, Jiang Zhihua, Nina Jančo, 2018a, Sviben, 
Z. Jiang, N. Jančo, 2018b, Sviben, 2018).

2 MATERIJAL I METODE RADA

Za ocjenu postignutoga intenziteta rasta nazimica poslužili 
su podaci ustanovljeni vaganjem 111 nazimica NAÏMA, nastalih 
parenjem krmača GALLIA (veliki jorkšir) i nerastova REDONE 
(francuski landras), starih 150-155 dana u OPG Goran Jančo u 
Punitovcima, Republika Hrvatska, tokom godina 2017 i 2018. Za 
ocjenu postignuća u ispoljavanju rodnosti krmača koristili smo 
se podacima o broju praščića oprasenih u prvim, drugim i trećim 
leglima 114 krmača NAÏMA u OPG Goran Jančou Punitovcima, 
Republika Hrvatska od 20.2.2013 do 31.12.2017. Materijal za 
proučavanje broja sisa činili su podaci o obilježju opaženom u 
111 nazimica NAÏMA godine 2017 i 2018 također u OPG Goran 
Jančo u Punitovcima, Republika Hrvatska. Brojidbene podatke 
obrađivali smo statističkim postupcima, utemeljenima poglavito 
na djelima Tavčara (1946) te Snedecora i Cochranea (1968).

3 REZULTATI I RASPRAVA

Rezultati statističke obrade podataka o proučavanim obiljež-
jima upisani su u Tablicu 1.

Početkom šestoga mjeseca života nazimice NAÏMA vagnute 
u OPG Goran Jančo u Punitovcima, Republika Hrvatska, bile 
su prosječno teške 100,0 kg, što je od cilja intenzifikacije rasta 
uočenoga godine 1970 bilo više za 9,91 kg ili 11 %, ali manje od 
107,0 kg, koliko bi bile teške po programu krmljenja za očekivanu 
izdašnost, za 7 kg ili 6,54 %. Za daljnje poboljšanje intenziteta 
rasta krmitelji svinja valjalo bi da razmotre mogućnosti sastava 
većega broja krmnih smjesa različitih po količini energije i na-
ročito udjela sirovih bjelančevina. Značajno je upozorenje za 
potrebu promjena broja i sastava krmnih smjesa najava, da se 

Tablica 1. Mjerila centralne tendencije i promjenljivosti intenziteta rasta nazimica, ispoljavanja rodnosti krmača i broja sisa u 
nazimica NAÏMA

Obilježja n Xmin Xmaks M ± t0,05SM SX V%

Živa vaga u dobi 150-155 dana (kg) 111 95 106 100,0 ± 0,447 2,389 2,39
Dob pri 1. prasenju (dani) 114 269 461 350,8 ± 6,692 36,09 10,29
Broj oprasenih praščića u 1. leglima 114 2 23 13,10 ± 0,608 3,282 25,05
Broj oprasenih praščića u tri legla 114 25 59 43,18 ± 1,241 6,695 15,50
Prosječan broj praščića oprasenih u 
tri legla 114 8,33 19,67 14,34 ± 0,402 2,165 15,10

Broj sisa 111 14 19 16,48 ± 0,184 0,976 5,92
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može očekivati da tovljenici u veletovilištima u Hrvatskoj, pre-
težno hibridi PIC, rastu kao što je bilo predviđeno programom 
krmljenja svinja za poboljšanu izdašnost brzinom od približno 
1100 g/dan i utrošak krme za kilogram prirasta manji od 2 kg go-
dine 2025 (Sviben, 2018). Prosječan broj praščića oprasenih u 1. 
leglima 13,10 bio je za 2,143 ili 19,56 % veći nego što je bio nađen 
u prvopraskinja u tipu beljskih jorkšira prije 50 godina. Prosječni 
broj praščića oprasenih u prvim, drugim i trećim leglima krmača 
NAÏMA u OPG Goran Jančo u Punitovcima, Republika Hrvatska 
od godine 2013 do godine 2017 bio je veći od 12, prema čemu je 
bilo moguće i opravdano usmjeriti gojidbeni rad 1964 godine, za 
2,34 ili 19,50 %, ali od zamišljenoga cilja manji za 3,36 praščića ili 
18,98 %. Promjenljivost ispoljene rodnosti govori da je izgledno 
daljnje povećanje broja oprasenih praščića za što krmitelji trebaju 
promijeniti način hranidbe krmača u prvih 30 dana suprasnosti 
(Seoane i sur., 2018) te tjedan dana prije prasenja i tokom raz-
doblja dojenja (Langedijk i Fleuren, 2018). Valja programirati 
hranidbu odojaka u prvom tjednu života, stavljajući težište na 
arginin i glutamin, kojih je u mlijeku krmače nedovoljno za sin-
tezu bjelančevina u praščićima (Sciascia i Hedges, 2018; Hong i 
sur., 2018). Valja uzeti u obzir i istraživanja učinaka razine fosfora 
na izražaj rasta i stanja minerala u odbijenih odojaka (Schlegel, 
2018) pa tome prilagoditi hranidbene postupke. Nije opravdano 
obavezno provoditi “egalizaciju” legala, jer je nastojanjima uzga-
jatelja povećan broj sisa za nekih 18 % te se može i dalje poveća-
vati tako da prosjek može biti veći nego prosječni broj oprasenih 
praščića. Ugrožena su legla s brojem praščića većim od najvećega 
broja sisa u krmača. Takva su legla lakša u prosjeku i raznorodnija 
(Quinion i sur., 2018). Povećano učešće takvih legala upućuje da 
jest i da će biti potrebno posvetiti posebnu pažnju projektiranju, 
izvedbi i korištenju oporavilišta praščića (Pavlovski, Vrbanac i 
Sviben, 1978; Sviben, Pavlovski, 1983).

4 ZAKLJUČCI

Nastojanja uzgajatelja dovela su do toga, da je povećan in-
tenzitet rasta svinja, broj oprasenih praščića i broj sisa u vimenu 
krmača. Izgledno je, da će se osobine proizvodno-ekonomski 
važnih svojstava svinja i dalje poboljšavati. Krmitelji svinja trebaju 
prilagođavati sastave krmnih smjesa za svinje i podavanje krme 
promijenjenim i promjenljivim domaćim svinjama.

5 SAŽETAK

Radi ocjene postignuća uzgajatelja svinja tokom protekla 
pola stoljeća obrađeni su podaci o intenzitetu rasta, ispoljavanju 
plodnosti i broju sisa u nazimica odnosno krmača NAÏMA, 
poteklih od odabranih krmača GALLIA (veliki jorkšir) parenih 
s nerastima REDONE (francuski landras) pa posljednjih pet 
godina korištenih u OPG Goran Jančo u Punitovcima, Republika 
Hrvatska. Ustanovljeno je da je živa vaga nazimica u dobi 150-155 
dana nadmašila cilj intenzifikacije rasta iz godine 1970 za 9,91 
kg ili 11 %. Broj praščića oprasenih po leglu u prva tri prasenja 

bio je veći od broja, prema kojemu je bilo opravdano usmjeriti 
uzgoj za poboljšanje rodnosti, za 2,34 ili 19,50 %. Godine 2017 i 
2018 nađeno je u nazimica NAÏMA prosječno 16,48 sisa, što je 
18,01 % više nego je bilo ustanovljeno u beljskih jorkšira prije 
pola stoljeća. Pošto postignuća uzgajatelja svinja mogu i bit će 
nadmašena, zaključeno je da krmitelji svinja trebaju prilagođavati 
sastave krmnih smjesa za svinje i prodavanje krme promijenjenim 
i promjenljivim domaćim svinjama.
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EINFLUSS DER TRÄNKEMETHODE (Restriktiv vs. ad libitum) AUF 
FUTTERAUFNAHME, TAGESZUNAHME UND KÖRPERZUSAMMENSETZUNG 
VON KÄLBERN

VPLIV PITJA (Restrictive vs. ad libitum) NA ZAUŽIVANJE KRME, DNEVNE PRIRASTE IN 
SESTAVO TELESA PRI TELETIH

EFFECT OF REARING PROTOCOL (Restrictive vs. ad libitum) ON FEED INTAKE, 
DAILY GAIN AND BODY COMPOSITION OF CALVES
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1 Dipl.-Ing., Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, Raumberg 38, 8952 Irdning-Donnersbachtal, Österreich;  
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ZUSAMMENFASSUNG

An der HBLFA Raumberg-Gumpenstein wurde ein Fütterungs-
versuch mit 40 männlichen Kälbern (Fleckvieh und Holstein 
Friesian) durchgeführt, um die Auswirkungen der Tränkeme-
thode auf die Entwicklung von Kälbern zu untersuchen. Die 
Kälber wurden in den ersten vier Lebenswochen entweder rest-
riktiv oder ad libitum mit Milch versorgt und nach 8 (restriktive 
Fütterung) beziehungsweise 12 Wochen (ad libitum Fütterung) 
abgesetzt. Zusätzlich erhielten die Kälber Kraftfutter, Heu und 
Wasser. Am Ende der 13. Lebenswoche wurden die Kälber ge-
schlachtet und die Schlachtleistung und Körperzusammenset-
zung erhoben. Die ad libitum getränkten Kälber wiesen bereits 
in den ersten beiden Lebenswochen eine höhere Nährstoffauf-
nahme und Tageszunahme auf als die restriktiv getränkten Tiere. 
Die restriktiv gefütterten Kälber fraßen erst nach dem Absetzen 
von der Milch höhere Kraftfuttermengen als die ad libitum ge-
tränkten Tiere, welche während dieser Phase noch Milch erhiel-
ten. In der 13. Lebenswoche nahmen beide Gruppen gleiche 
Mengen an Festfutter (Heu und Kraftfutter) auf. Die ad libitum 
getränkten Kälber wiesen bei der Schlachtung einen höheren 
Muskel- und Fettanteil sowie einen höheren Nährstoffgehalt im 
Schlachtkörper auf als die restriktiv gefütterten Kälber. Die ad 
libitum-Tränkemethode begünstigt die Nährstoffaufnahme, die 
Tageszunahme und die Konstitution der Kälber, was sich auch 
positiv auf das Immunsystem und die Krankheitsresistenz aus-
wirken kann.

Schlagwörter: ad libitum, restriktiv, Tränkemethode, 
Tageszunahme, Nährstoffansatz

ABSTRACT

A feeding experiment examining the effect of the rearing protocol 
on the physical development of calves (Simmental and Holstein 
Friesian) was carried out at AREC Raumberg-Gumpenstein. 
Fourty male calves were fed milk either restrictive or ad libitum 
in the first four weeks of life and weaned at day 56 (restrictive) 
or day 84 (ad libitum). Additionally, calves had access to a calf 
starter, hay and water. At the end of the 13th week of life, calves 
were slaughtered and carcass traits as well as body composition 
were recorded. The ad libitum-fed calves had higher nutrient in-
take and daily gain compared to restrictive-fed calves from the 
beginning of their life. Starter intake was similar until weaning of 
restrictive-fed calves. However, afterwards, restrictive-fed calves 
ate higher amounts of starter than ad libitum-fed calves, which 
were gradually weaned in this period of time. In the 13th week 
of life, solid feed intake (hay and starter) did not differ between 
rearing protocols. Ad libitum-fed calves had a higher percentage 
of muscles and fat as well as a higher dry matter content in the 
carcass at slaughter. The ad libitum rearing protocol promotes nu-
trient intake, daily gain and constitution of calves and may posi-
tively affect the immune system and the resistance to diseases. 

Keywords: ad libitum, restrictive, rearing protocol, daily gain, 
nutrient deposition
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1 EINLEITUNG 

Die optimale Entwicklung der Kälber in den ersten Lebens-
monaten ist die Grundlage für hohe Leistungen von Milchkühen. 
Voraussetzungen dafür sind der Aufbau eines starken Immunsys-
tems in den ersten Lebenswochen und die Förderung der Pan-
senentwicklung, damit sich die die Zuchtkälber möglichst rasch 
zu Wiederkäuern entwickeln (Kunz, 2014, Van Ackeren, 2016). 
Früher wurde deshalb häufig empfohlen, die Tränkemenge der 
Kälber über die gesamte Tränkeperiode zu begrenzen, damit die 
Festfutteraufnahme gefördert wird. Die restriktive Fütterung 
führt jedoch vor allem in den ersten Lebenswochen dazu, dass 
die Kälber ungenügend mit Energie versorgt werden und dadurch 
das Immunsystem geschwächt wird (Kunz, 2014). Ein Energie-
mangel in den ersten Lebenswochen bewirkt einen Rückgang 
der Tageszunahme (Van Ackeren et al., 2014) sowie eine Schwä-
chung des Immunsystems und kann auch das Leistungspotential 
der späteren Milchkuh beeinträchtigen (Van Ackeren, 2016). 
Ein Grund für den Energiemangel ist die geringe Kraftfutter-
aufnahme im ersten Lebensmonat (Kunz, 2014, Van Ackeren 
et al., 2014, Wiedemann et al., 2015). Deshalb wird seit einiger 
Zeit empfohlen, die Kälber in den ersten 3 bis 4 Lebenswochen 
ad libitum zu füttern und erst danach langsam von der Milch zu 
entwöhnen (Kunz, 2014, Van Ackeren, 2016). 

Es gibt bereits Untersuchungen, in welchen die Futteraufnah-
me und Tageszunahme von restriktiv und ad libitum getränkten 
Kälbern verglichen wurde. Allerdings gibt es bis dato kaum Er-
gebnisse zum Einfluss der Tränkemethode auf die Körperzusam-
mensetzung der Kälber. Die höhere Energieaufnahme der ad 
libitum getränkten Kälber lässt vermuten, dass sie beim Absetzen 
einen höheren Fettanteil aufweisen als restriktiv gefütterte Käl-
ber. Dieses Fett stellt für das Kalb eine wichtige Energiereserve 
dar und kann dem Kalb helfen, kritische Situationen (z.B. Krank-
heiten) besser zu überstehen. Ziel eines Versuchs an der HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein war daher, die beiden Tränkemethoden 
(ad libitum und restriktiv) hinsichtlich Futteraufnahme und Ta-
geszunahme sowie Körperzusammensetzung nach dem Absetzen 
zu vergleichen. 

2 TIERE, MATERIAL UND METHODEN

Für den Versuch wurden 40 männliche Kälber der Rassen 
Fleckvieh und Holstein-Friesian verwendet. Die Kälber wurden 
gleichmäßig auf die beiden Tränkemethoden „restriktiv“ (Grup-
pe RES) und „ad libitum“ (Gruppe ADLIB) aufgeteilt.

2.1  Fütterung und Haltung

In der ersten Lebenswoche wurden die Kälber in Einzelboxen 
gehalten und mit Kolostralmilch gefüttert. Die Kälber hatten ab 
der ersten Lebenswoche freien Zugang zu Heu (2. Schnitt) und 
Wasser. Bereits in der ersten Lebenswoche wurden die Kälber 
zufällig einer der beiden Tränkemethoden (RES und ADLIB) 
zugeteilt. Ab der zweiten Lebenswoche wurden die Kälber in 
einer Gruppe gehalten und über einen Tränke- und einen Kraft-
futterautomaten gefüttert. Der Tränkeplan für die beiden Trän-
kemethoden ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Tränkemenge der 
Gruppe RES betrug in den ersten 4 Lebenswochen 6 l und wurde 
anschließend bis zum Ende der 8. Lebenswoche auf 2 l reduziert. 
Ab der 9. Lebenswoche erhielten die Kälber der Gruppe RES nur 
mehr Heu und Wasser zu freien Aufnahme sowie Kraftfutter. Der 
Gruppe ADLIB wurde die Vollmilch in den ersten 4 Lebenswo-
chen ad libitum zur Verfügung gestellt. Anschließend wurde die 
Tränkemenge bis zum Ende der 12. Woche auf 2 l reduziert. Die 
Kraftfuttermenge wurde bei beiden Gruppen ab der zweiten 
Lebenswoche langsam bis auf maximal 1,5 kg pro Tag gesteigert. 
Das Kraftfutter setzte sich aus 36 % Weizen, 35 % Gerste, 17 % 
Sojaextraktionsschrot HP, 10 % Leinsamen und 2 % Mineral-
stoffmischung zusammen. Während der Tränkeperiode wurden 
die tägliche Vollmilch- und Kraftfutteraufnahme sowie einmal 
wöchentlich das Lebendgewicht erhoben. Die Heuaufnahme 
konnte nicht tierindividuell ermittelt werden, da das Heu über 
eine Heuraufe angeboten wurde.

In der 13. Lebenswoche wurde allen Kälbern Heu und Was-
ser ad libitum sowie 1,5 kg Kraftfutter angeboten. In der 13. 
Lebenswoche war auch die Ermittlung der Heuaufnahme mög-
lich, da die Kälber in dieser Woche in Einzelboxen gehalten 
wurden. Von Kraftfutter und Heu wurden wöchentlich Proben 

Tabelle 1. Tränkeplan für restriktiv und ad libitum gefütterte Kälber (verabreichte Vollmilchmenge in l/Tag)
Table 1. Restrictive and ad libitum rearing protocol (amount of whole milk fed to calves in l/day)

Tränke-
methode/
Rearing 
protocol

Lebenswoche/Week of life

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

restriktiv/ 
restrictive 5→6 6 6→4 4→2 –

ad libitum ad libitum →8 8→6 6→2

Der Pfeil (→) steht für eine Steigerung beziehungsweise Reduktion der Tränkemenge/The arrow (→) indicates an increase or decrease  
of milk amount fed to calves
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gezogen. Im Abstand von 4 Wochen wurden Sammelproben 
erstellt, welche für die Ermittlung des Nährstoffgehalts nach 
den Methoden der VDLUFA (2012) verwendet wurden (TM: 
Methode 3.1, Rohprotein (XP): 4.1.2, Rohfett (XL): 5.1.1, Ro-
hasche (XA): 8.1, Neutral-Detergentien-Faser (NDF): 6.5.1, 
Säure-Detergentien-Faser (ADF): 6.5.2, Cellulase: 6.6.1). Der 
Gehalt an metabolischer Energie (ME) wurde mit Hilfe der 
von der Gf E empfohlenen Formeln berechnet (Gf E 2008, Gf E 
2009). Für den Fett- und Eiweißgehalt der Milch wurden die 
Tankmilchproben der Molkerei und für den Laktosegehalt die 
Futterwerttabellen der DLG (1997) herangezogen. Die Milch 
enthielt durchschnittlich 13,3 % TM, 4,4 % Fett und 3,4 % Eiweiß 
(jeweils auf Frischmasse bezogen). Das Kraftfutter enthielt 20,9 
% XP und 13,1 MJ ME und das Heu 12,1 % XP, 51,9 % NDF und 
9,3 MJ ME (jeweils auf TM bezogen).

2.2 Erhebung der Schlachtleistung

Am Ende der 13. Lebenswoche wurden die Kälber im be-
triebseigenen Schlachtraum geschlachtet. Im Zuge der Schlach-
tung wurde der Nierenfettanteil und zwei Tage nach der Schlach-
tung wurden das Schlachtgewicht und die Schlachtausbeute 
ermittelt. Sieben Tage nach der Schlachtung wurden die Schlacht-
körper und das Gewicht der einzelnen Teilstücke erhoben. Die 
Teilstücke Fehlrippe, Brust und Spannrippe, Vorderhesse und 
Hinterhesse wurden anschließend in Muskeln, Fett, Sehnen 
und Knochen zerlegt und deren Anteil am gesamten Teilstück 
bestimmt. Das Fleisch (Muskeln, Fett und Sehnen) und die 
Knochen von Fehlrippe und Schulter wurden nach der Zerlegung 
zerkleinert und homogenisiert. Daraus wurden anschließend 
Proben zur Analyse des TM-, XP-, XL- und XA-Gehalts gezogen.

Tabelle 2. Einfluss der Tränkemethode auf die durchschnittliche Futteraufnahme und Tageszunahme  
in verschiedenen Phasen der Kälberaufzucht 
Table 2. Effect of rearing protocol on average feed intake and daily gain in different phases of calf rearing

Tränkemethode
Rearing protocol

Tägliche Futteraufnahme/Daily feed intake Tages-
zunahme
Daily gainMilch

Milk
Kraftfutter

Starter
Milch und Kraftfutter

Milk and starter

kg TM kg TM kg TM g XP MJ ME g

1.-2. Lebenswoche/1st-12th week of life

restriktiv/restrictive 0,69b 0,02 0,70b 181b 13,5b 476

ad libitum 0,79a 0,02 0,81a 208a 15,5a 606

RSD 0,08 0,04 0,09 24 1,7 287

3.-4. Lebenswoche/3rd-4th week of life

restriktiv/restrictive 0,78b 0,08 0,87b 221b 16,4b 661b

ad libitum 1,09a 0,08 1,18a 301a 22,3a 888a

RSD 0,13 0,10 0,17 40 2,9 240

5.-8. Lebenswoche/5th-8th week of life

restriktiv/restrictive 0,49b 0,39 0,89b 208b 14,7b 565b

ad libitum 0,84a 0,34 1,18a 287a 20,7a 745a

RSD 0,07 0,18 0,19 39 2,6 258

9.-12. Lebenswoche/9th-12th week of life

restriktiv/restrictive 0,00b 0,99a 1,00b 203b 13,1b 757b

ad libitum 0,43a 0,84b 1,27a 281a 19,3a 914a

RSD 0,05 0,25 0,25 50 3,3 321

1.-12. Lebenswoche/1th-12th week of life

restriktiv/restrictive 0,38b 0,50a 0,89b 204b 14,2b 629b

ad libitum 0,66a 0,43b 1,13a 269a 19,1a 801a

RSD 0,18 0,20 0,21 48 3,4 297

TM-Trockenmasse/dry matter; XP-Rohprotein/crude protein; ME-Umsetzbare Energie/metabolisable energy; RSD-Residualstandardabweichung/
residual standard deviation; Unterschiedliche Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Tränkeverfahren (p<0,05)/
Different superscripts indicate significant differences between rearing protocols (p<0.05)
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signifikant höher war als bei den Kälbern der Gruppe RES. Die 
durchschnittliche Kraftfutteraufnahme lag bei beiden Gruppen 
bis zum Ende der 4. Lebenswoche unter 100 g/Tag. Im Abschnitt 
zwischen 5. und 8. Lebenswoche stieg sie auf durchschnittlich 
0,39 kg/Tag (Gruppe RES) beziehungsweise 0,34 kg/Tag (Grup-
pe ADLIB) an. Jedoch erst zwischen 9. und 12. Lebenswoche 
war die durchschnittliche Kraftfutteraufnahme der restriktiv 
gefütterten Kälber mit 0,99 kg/Tag signifikant höher als jene 
der ad libitum gefütterten Kälber (0,84 kg/Tag). In dieser Phase 
waren die Kälber der Gruppe RES bereits abgesetzt, während 
die ad libitum gefütterten Kälber noch Milch erhielten. Über die 
gesamte Tränkeperiode gesehen, war die durchschnittliche, tägli-
che Milchaufnahme der Gruppe ADLIB fast doppelt so hoch wie 
jene der Gruppe RES, was zum einen auf die ad libitum-Fütterung 
in den ersten 4 Lebenswochen und zum anderen auf die länge-
re Tränkedauer zurückzuführen ist. Die Kraftfutteraufnahme 
der restriktiv gefütterten Kälber war zwar signifikant höher, die 
geringere Milchaufnahme konnte jedoch dadurch nicht ausgegli-
chen werden. Die TM-, XP- und ME-Aufnahme aus Milch und 
Kraftfutter war daher bei den ADLIB-Kälbern deutlich höher als 
bei den RES-Kälbern. Deshalb war auch die durchschnittliche Ta-
geszunahme der restriktiv gefütterten Kälber um 172 g niedriger 
als jene der ad libitum gefütterten Kälber. 

In der Woche nach dem Absetzen war die Heuaufnahme der 
Gruppe ADLIB signifikant höher und die Kraftfutteraufnahme 
signifikant niedriger als jene der Gruppe RES (Tab. 3). Die täg-
liche TM-, XP- und ME-Aufnahme unterschied sich daher nicht 
zwischen den Gruppen. Aufgrund des geringeren Lebendge-
wichts wiesen jedoch die Kälber der Gruppe RES eine höhere 
TM-Aufnahme pro kg Lebendgewicht auf als die ad libitum 
gefütterten Kälber. 

2.3 Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit dem 
Statistikprogramm SAS 9.4. Lebendgewicht, Tagezunahme und 
Futteraufnahme wurden mit einem gemischten Modell (MI-
XED) ausgewertet. Als fixe Faktoren wurden Tränkemethode 
und Rasse und als Kovariable das Alter der Tiere (in Wochen) 
verwendet. Wechselwirkungen zwischen den Faktoren wurden 
nicht berücksichtigt, da sie nicht signifikant waren. Weiters wur-
den die wiederholten, wöchentlichen Messungen pro Tier im 
Modell berücksichtigt, wobei die autoregressive Kovarianzstruk-
tur, basierend auf der Anpassungsstatistik, ausgewählt wurde. 

Die Auswertung von Schlachtleistung und Körperzusam-
mensetzung wurde mit einem Allgemeinen Linearen Modell 
(GLM) durchgeführt. Als fixe Faktoren wurden wiederum Trän-
kemethode und Rasse verwendet. Die Wechselwirkung zwischen 
diesen beiden Faktoren war nicht signifikant und wurde daher 
nicht berücksichtigt. Der paarweise Mittelwert-Vergleich wurde 
bei allen ausgewerteten Daten mit dem Tukey-Test durchgeführt. 

3 ERGEBNISSE

3.1 Futteraufnahme und Tageszunahme

Die Kälber der beiden Tränkegruppen waren zu Versuchs-
beginn gleich schwer. Ab der 3. Lebenswoche war jedoch die 
Tageszunahme der ad libitum gefütterten Kälber signifikant hö-
her (Tab. 2), was darauf zurückzuführen ist, dass die Milch- und 
Nährstoffaufnahme bereits ab den ersten beiden Lebenswochen 

Tabelle 3. Einfluss der Tränkemethode auf die tägliche Futteraufnahme und das Lebendgewicht in der 13. Lebenswoche
Table 3. Effect of rearing protocol on daily feed intake and body weight of calves in the 13th week of life

Tränkemethode/Rearing protocol
RSDrestriktiv 

restrictive ad libitum

Heuaufnahme/hay intake kg TM 2,13b 2,34a 0,27

Kraftfutteraufnahme/starter intake kg TM 1,31a 1,24b 0,08

Futteraufnahme gesamt/overall feed intake

Trockenmasse/dry matter kg 3,44 3,58 0,29

Trockenmasse/dry matter g/kg LG 34,7a 31,8b 3,0

Rohprotein/crude protein g 518 537 49

Umsetzbare Energie/ 
metabolisable energy MJ 37,2 38,4 2,9

Lebendgewicht/body weight kg 99b 115a 11

TM - Trockenmasse/dry matter; LG - Lebendgewicht/body weight; RSD - Residualstandardabweichung/ residual standard deviation; 
Unterschiedliche Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Tränkeverfahren (p<0,05)/Different superscripts  
indicate significant differences between rearing protocols (p<0.05)
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In Tabelle 4 ist zu sehen, dass die ad libitum gefütterten Kälber 
ein höheres Schlachtgewicht und eine höhere Schlachtausbeute 
sowie einen höheren Anteil an Nierenfett und wertvollen Teil-
stücken erreichten als die restriktiv gefütterten Kälber. Weiters 
war bei den ad libitum gefütterten Kälbern der Fettanteil in den 
Teilstücken Fehlrippe und Brust und Spannrippe sowie der Mus-

kelanteil in der Hinterhesse signifikant höher als bei den restriktiv 
gefütterten Tieren. Bei allen vier untersuchten Teilstücken wies 
die Gruppe ADLIB jedoch einen deutlich geringeren Knochen-
anteil auf als die Gruppe RES.

Der XL-Gehalt in den Teilstücken Fehlrippe und Schulter 
war bei den Kälbern der Gruppe ADLIB signifikant höher als bei 

Tabelle 4. Einfluss der Tränkemethode auf die Schlachtleistung und grobgewebliche Zusammensetzung verschiedener Teilstücke
Table 4. Effect of rearing protocol on carcass traits as well as tissue composition of different cuts

Tränkemethode/Rearing protocol
RSDrestriktiv 

restrictive ad libitum

Schlachtleistung/Carcass traits

Schlachtkörpergewicht/carcass weight kg 46,9b 57,1a 6,1

Schlachtausbeute/dressing percentage % 45,3b 47,8a 2,0

Nierenfett/kidney fat 1 % 0,37b 0,55a 0,11

Anteil wertvoller Teilstücke/
percentage of valuable cuts 2 % 48,9b 49,5a 0,7

Grobgewebliche Zusammensetzung/Tissue composition3

Fehlrippe/Chuck back rib

Muskeln/muscles % 64,0 65,0 2,2

Fett/fat % 4,2b 5,2a 1,1

Sehnen/sinews % 3,3 3,3 0,6

Knochen/bones % 28,2a 26,8b 1,6

Brust und Spannrippe/Brisket and flat ribs

Muskeln/muscles % 57,6 56,9 2,4

Fett/fat % 10,6b 12,3a 2,4

Sehnen/sinews % 0,8 0,8 0,4

Knochen/bones % 31,2a 29,4b 2,7

Vorderhesse/Fore shank

Muskeln/muscles % 39,7 41,0 2,1

Fett/fat % 2,9 3,2 0,9

Sehnen/sinews % 4,1 3,5 1,1

Knochen/bones % 53,2a 51,7b 2,1

Hinterhesse/Hind shank

Muskeln/muscles % 38,7b 40,3a 1,8

Fett/fat % 3,2 3,6 1,0

Sehnen/sinews % 5,8 6,0 0,8

Knochen/bones % 52,5a 50,7b 2,1

RSD - Residualstandardabweichung/residual standard deviation; Unterschiedliche Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede 
zwischen den Tränkeverfahren (p<0,05)/Different superscripts indicate significant differences between rearing protocols (p<0.05)
1Anteil am Mastendgewicht (Gewicht in der 13. Lebenswoche)/share in final weight (body weight at the end of the 13th week of life)
2Anteil am Schlachtkörpergewicht/share in carcass weight
3Anteil von Muskeln, Fett, Sehnen und Knochen am jeweiligen Teilstück/share of muscles, fat, sinews and bones in the respective cut 
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RES von der Milchtränke abgesetzt wurde. In den Versuchen 
von Wiedemann et al. (2015) und Schäff et al. (2016) traten 
bis zum Alter von rund 2 Monaten ebenfalls keine signifikanten 
Unterschiede hinsichtlich der Kraftfutteraufnahme zwischen 
ad libitum und restriktiv gefütterten Kälbern auf. Jasper und 
Weary (2002), Frieten et al. (2017), Rosenberger et al. (2017) 
und Steele et al. (2017) stellten dagegen bei Kälbern mit nied-
riger täglicher Tränkemenge bereits vor dem Absetzen höhere 
Kraftfutteraufnahmen fest als bei Kälbern mit hoher täglicher 
Tränkemenge. Im Versuch von Jasper und Weary (2002) nahmen 
restriktiv gefütterte Kälber in der Phase vor dem Absetzen auch 
mehr Heu auf. Die höhere Heuaufnahme ist insofern günstig, da 
sie sich positiv auf die Pansenentwicklung auswirkt (Khan et al., 
2016, Meale et al., 2017). Im Gegensatz zum aktuellen Versuch 
stellten Jasper und Weary (2002) jedoch nach dem Absetzen 
keinen Unterschied in der Heuaufnahme zwischen ad libitum 
und restriktiv gefütterten Kälbern fest. Diese Ergebnisse zeigen, 
dass eine restriktive Milchfütterung im ersten Lebensmonat zwar 
zu einer früheren und höheren Festfutteraufnahme führt, das 
Nährstoffdefizit aus dem geringeren Milchangebot kann dadurch 
jedoch nicht ausgeglichen werden.

Im aktuellen Versuch bewirkte die ad libitum-Fütterung der 
Kälber einen höhereren Nährstoff- und vor allem Fettansatz im 
Vergleich zu den restrikitv gefütterten Tieren. Schäff et al. (2016) 
stellten bei ad libitum getränkten Kälbern einen höheren Nieren-
fettanteil und eine stärkere Bemuskelung fest als bei restriktiv 
getränkten Tieren. Im Versuch von Robelin und Chilliard (1989) 
bewirkte eine etwa 40 %ige Reduktion der Milchaustauscher-

den Tieren der Gruppe RES (Tab. 5). Die Schulter der ad libitum 
gefütterten Kälber wies zudem auch einen höheren XP-Gehalt 
auf. Das hatte zur Folge, dass der TM-Gehalt und damit auch 
der Nährstoffansatz in beiden Teilstücken der Gruppe ADLIB 
am Ende der 13. Lebenswoche deutlich höher waren als bei der 
Gruppe RES. 

4 DISKUSSION

Die ab libitum gefütterten Kälber wiesen über die gesamte 
Tränkeperiode gesehen eine höhere Milch- und Nährstoffauf-
nahme sowie eine höhere Tageszunahme auf als die restriktiv 
gefütterten Kälber, was mit den Ergebnissen von früheren Ver-
suchen übereinstimmt ( Jasper und Weary, 2002, Kiezebrink et 
al., 2015, Wiedemann et al., 2015, Chapman et al., 2016, Schäff 
et al., 2016, Frieten et al., 2017, Rosenberger et al., 2017). Nach 
dem Absetzen unterschied sich die Tageszunahme im Versuch 
von Jasper und Weary (2002) jedoch nicht zwischen den Trän-
kemethoden, allerdings wiesen die ad libitum gefütterten Kälber, 
wie im aktuellen Versuch und in der Untersuchungen von Wie-
demann et al. (2012) und Wiedemann et al. (2015), ein deutlich 
höheres Absetzgewicht auf. Diese Ergebnisse zeigen, dass sich 
Tränkemengen von mehr als 6 l in den ersten Lebenswochen 
positiv auf die Entwicklung der Kälber auswirken. 

Ein Grund dafür ist, dass Kälber erst ab dem zweiten Lebens-
monat größere Mengen an Festfutter aufnehmen. Zudem unter-
schieden sich im aktuellen Projekt die beiden Tränkemethoden 
hinsichtlich der Kraftfutteraufnahme erst, nachdem die Gruppe 

Tabelle 5. Einfluss der Tränkemethode auf die Nährstoffzusammensetzung der Teilstücke Fehlrippe und Schulter1

Table 5. Effect of the rearing protocol on nutrient composition of chuck back rib and shoulder1

Tränkemethode/Rearing protocol
RSDrestriktiv 

restrictive ad libitum

Fehlrippe/Chuck back rib

Trockenmasse/dry matter g/kg FM 314b 325a 7

Rohprotein/crude protein g/kg FM 198 200 5

Rohfett/crude lipid g/kg FM 50b 61a 7

Rohasche/crude ash g/kg FM 59 58 7

Schulter/Shoulder

Trockenmasse/dry matter g/kg FM 310b 327a 11

Rohprotein/crude protein g/kg FM 190b 194a 4

Rohfett/crude lipid g/kg FM 64b 80a 7

Rohasche/crude ash g/kg FM 53 51 4

FM-Frischmasse/fresh matter; RSD-Residualstandardabweichung/residual standard deviation; Unterschiedliche Hochbuchstaben  
kennzeichnen signifikante Unterschiede zwischen den Tränkeverfahren (p<0,05)/Different superscripts indicate significant differences  
between rearing protocols (p<0.05)
1Nährstoffzusammensetzung des gesamten Teilstücks (inkl. Knochen und Sehnen)/nutrient composition of whole cut (including sinews and bones)



171ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

Aufgrund der geringen Energieversorgung in den ersten Lebens-
monaten weisen restriktiv gefütterte Kälber im Alter von rund 3 
Monaten einen geringeren Nährstoffansatz auf als die ad libitum 
getränkten Tiere, was auch eine höhere Krankheitsanfälligkeit der 
Kälber zur Folge haben kann. 
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menge einen 68 % niedrigeren Fettansatz zum Zeitpunkt des 
Absetzens (im Alter von rund 3 Monaten). Robelin und Chilliard 
(1989) gaben auch an, dass der Proteinansatz von der Tränke-
menge weniger stark beeinflusst wird, da er im Wachstumsprozess 
eine höhere Priorität hat als der Fettansatz. 

Ein höherer Nährstoffansatz fördert neben der Konstitu-
tion der Kälber auch den Gesundheitsstatus der Kälber. Khan 
et al. (2007) und Wiedemann et al. (2012) stellten im ersten 
Lebensmonat bei einer hohen Tränkemenge (ca. 10 l/Tag) eine 
geringere Durchfall- beziehungsweise Krankheitshäufigkeit fest 
als bei niedrigem Tränkeangebot (ca. 5 l/Tag). Khan et al. (2011) 
empfiehlt Tränkemengen bis zu 20 % des Lebendgewichts, da 
hohe Tränkemengen einen positiven Einfluss auf die Tageszu-
nahme haben und die Krankheitsanfälligkeit der Kälber redu-
zieren können. Dagegen traten in den Versuchen von Jasper und 
Weary (2002), Chapman et al. (2016) und Schäff et al. (2016) 
keine Unterschiede in der Krankheitsanfälligkeit der Kälber bei 
verschieden hoher Tränkemenge auf. Allfällige Krankheiten 
von Kälbern können aber auch die spätere Leistung der Tiere 
beeinträchtigen. Im Versuch von Soberon et al. (2012) führte ein 
Antibiotikaeinsatz während der Tränkeperiode zu einer um 500 
kg reduzierten Milchleistung in der ersten Laktation.

Ein hohes Nährstoffangebot in der Tränkeperiode fördert 
auch die weitere Entwicklung von Kalbinnen (z.B. früheres Erst-
besamungsalter) (Khan et al., 2011). Eine höhere Tageszunahme 
während der Tränkeperiode hat zudem einen positiven Einfluss 
auf die Milchleistung in der ersten Laktation. Eine 1 kg höhere 
Tageszunahme führte in früheren Studien zu einem Anstieg der 
Erstlaktationsleistung um rund 1.000 kg (Soberon et al. 2012) 
beziehungsweise sogar 1.550 kg (Soberon und Van Amburgh, 
2013). Im Versuch von Wiedemann et al. (2015) bewirkte die 
ad libitum gegenüber der restriktiven Tränkemethode eine um 
0,8 kg höhere durchschnittliche Tagesmilchleistung sowie eine 
höhere Futteraufnahme in der ersten Laktation. Wiedemann et 
al. (2015) führten dies auf eine höhere Persistenz der ad libitum 
aufgezogenen Tiere zurück, welche möglicherweise mit einem 
positiven Einfluss der höheren Tränkemenge auf die Bildung des 
Eutergewebes zusammenhängt. Diese Ergebnisse zeigen, dass 
Tränkemethoden mit einem ad libitum-Milchangebot im ersten 
Lebensmonat positive Auswirkungen auf das Kalb selbst und auf 
die spätere Leistung der Tiere haben. Durch eine adäquate Nähr-
stoffversorgung in den ersten Lebenswochen wird also bereits die 
Voraussetzung für hohe Leistungen der Milchkühe geschaffen.

5 SCHLUSSFOLGERUNG

Die ad libitum-Fütterung von Milch in den ersten Lebenswo-
chen hat positive Auswirkungen auf die Energieversorgung und 
die Tageszunahme der Kälber. Auch längere Tränkeperioden (12 
Wochen) sind im Vergleich zu kurzen Tränkeperioden (8 Wo-
chen) zu empfehlen, da die Kraftfutteraufnahme der Kälber bis 
zum Ende des 2. Lebensmonat nicht von der Tränkemenge beein-
flusst wird. Erst wenn die frühentwöhnten Kälber abgesetzt sind, 
fressen sie größere Mengen an Kraftfutter als die spätentwöhnten. 
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IZVLEČEK

Namen prispevka je bil predstaviti dolžino laktacije na slovenskih 
prašičerejskih kmetijah in njeno povezavo s kasnejšo prirejo svinj 
z ozirom na uporabo proizvodnega ritma v reji. V analizo smo 
zajeli podatke o 3781 reprodukcijskih ciklusih svinj od julija 2016 
do julija 2017. Svinje so pripadale sedmim genotipom: slovenski 
landras, slovenski veliki beli prašič, slovenski mesni landras, pi-
etren, hibrid 12 in hibrid 21. Svinje imajo laktacijo v povprečju 
dolgo 31,4 dni z veliki razlikami med rejami. Glede na sistem 
odstavljanja smo reje razdelili v tri skupine: KO (kontinuirano 
odstavljanje), SO (skupinsko odstavljanje) in PR (proizvodni ri-
tem). V skupinah SO in PR z vpeljano sinhronizacijo odstavitev se 
60 % ali več svinj buka 5. dan po odstavitvi. V skupini KO je blizu 
10 % svinj je pripuščenih že 4. dan po odstavitvi, le 40 % jih je bilo 
pripuščenih 5. dan po odstavitvi. V skupinah SO in PR sta interim 
obdobje in poodstavitveni premor krajša kot v skupini KO, boljši 
je bil tudi delež prasitev. V skupini KO so na živorojenega pujska 
porabili 18,31 krmnih dni, medtem ko v skupinah SO in PR 16,10 
oz. 15,80 krmnih dni. Lastna cena živorojenega pujska v skupini 
KO je 7,5 € višja kot v skupinah SO in PR. 

Ključne besede: prašiči, laktacija, proizvodni ritem, velikost gnezda

ABSTRACT

Aim of the study was to evaluate lactation length on Slovenian pig 
family farms and their relation with sow productivity regarding on 
the implementation of batch management in herd. Data of 3781 
reproductive cycles from July 2016 to July 2016 were analysed. 
Maternal breeds (Slovenian Landrace, Slovenian Large White, 
Hybrids 12 and 21), Pietrain and Slovenian Meat Landrace breed 
were included. Average lactation length was 31.4 days with large 
differences among farms. Farms were divided into three groups 
regarding implementation of batch management. The group KO 
combined farms without weaning synchronization, the group 
SO consisted of farms with weaning synchronization, while in 
the group PR there where farms with implemented batch far-
rowing. Weaning-to-oestrus interval was 5 days in more than 
60 % of reproductive cycles in groups SO and PR with weaning 
synchronization implemented. However, in the group KO almost 
10 % of sows was inseminated at 4th day and 40 % at 5th day after 
weaning. Average weaning-to-oestrus interval and weaning-to-
conception interval were shorter in groups SO and PR comparing 
to the group KO, farrowing rate was also better. In the group KO, 
18.31 female days per liveborn piglet were spent, while in group 
SO and PR 15.80 and 18.3 female days were spent, respectively. 
However, the production costs per liveborn piglet in the group 
KO were 7.5 € higher than in groups SO and PR. 

Key words: pigs, lactation length, batch management, litter size
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1 UVOD

Na večini slovenskih kmetij je prireja kontinuirana, kar pome-
ni, da se svinje v posamezni proizvodni fazi naseljuje kontinuira-
no. Z uvedbo proizvodnega ritma posamezna rejska opravila, kot 
so pripust, prasitev in odstavitev, niso več vsakodnevna opravila, s 
čimer si rejec olajša delo (van Engen in Sheepens, 2007). 

Proizvodni ritem je možno vpeljati s skupinskim odstavlja-
njem svinj. Rejska dela, vezana na dogodke, si potem sledijo po 
določenem zaporedju oz. urniku. Posledično se bo več svinj hkrati 
bukalo. Po pripustu 5 dni po odstavitvi bodo svinje istočasno 
prasile, kar bo omogočilo lažje opazovanje svinj pred in med 
prasitvijo, prestavljanje pujskov ter grupiranje pujskov in svinj 
po odstavitvi. Omogočeno bo naseljevanje več kotcev v vzreji 
in pitanju, kotce bo možno naseljevati po metodi “hkrati noter 
- hkrati ven”, vzdrževanje primerne higiene bo lažje (Lurette in 
sod., 2008; Suls, 2009). Na ta način bodo večje tudi primerjalne 
skupine ob zaključku preizkusa mladic na vzrejnih središčih 
(Urankar in sod., 2011). Ob odstavitvi naj bo v skupini dovolj 
svinj, da bo hkrati možno naseliti pododdelek v prasilišču.

Vangroenweghe in sod. (2012) so v rejah, ki so uvedle pro-
izvodni ritem, ugotovili manjšo prisotnost nekaterih patogenih 
mikroorganizmov. V rejah z vpeljanim proizvodnim ritmom so 
ugotovili tudi manjše izgube pujskov ob prasitvi in v prvih dneh 
po njej (White in sod., 1996), ker so rejci opravljali manj rejskih 
opravil v istem dnevu. 

O enotedenskem proizvodnem ritmu govorimo, če odsta-
vljamo le enkrat na teden (Suls, 2009). Pri tem sistemu svinje 
pripuščamo vsak teden. Posledično svinje prasijo 2 do 3 dni v 
vsakem tednu, zato obstaja večja nevarnost, da periodična opra-
vila zopet postanejo dnevna opravila. Enotedenski proizvodni 
ritem je ekonomsko upravičen le v čredah z več kot 500 svinjami 
(Pedersen, 2009). V manjših čredah je priporočljiva uvedba 2-, 3- 
ali 5-tedenskega proizvodnega ritma odvisno od velikosti črede. 

Namen prispevka je predstaviti dolžino laktacije na praši-
čerejskih kmetijah in njeno povezavo s kasnejšo prirejo svinj z 
ozirom na uporabo proizvodnega ritma v reji.

2 MATERIAL IN METODE DELA

V analizo smo zajeli podatke o 3781 reprodukcijskih ciklusih 
svinj s slovenskih kmetij, ki so v kontroli prireje. Podatki so z 49 
vzrejnih središč in vzorčnih kmetij od julija 2016 do julija 2017. 
Svinje so pripadale sedmim genotipom: slovenski landras, slo-
venski veliki beli prašič, slovenski mesni landras, pietren, hibrid 
12 in hibrid 21. 

Glede na izvajanje proizvodnega ritma smo reje razdelili v tri 
skupine. V skupino KO smo uvrstili rejce, ki svinje odstavljajo 
kontinuirano in nimajo vpeljanega proizvodnega ritma. V sku-
pino SO so bili uvrščeni rejci, ki svinje odstavljajo skupinsko, 
vendar še nimajo vpeljanega proizvodnega ritma. V skupini PR 

Slika 1. Porazdelitev za dolžino laktacije
Figure 1. Distribution for lactation length
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Na šestih kmetijah svinje odstavljajo na vsake 3 tedne, na eni 
kmetiji pa so se odločili za 1-tedenski proizvodni ritem. Na sli-
ki 2 prikazujemo porazdelitev za dobo med dvema zaporednima 
odstavitvama in število svinj kot velikost skupine ob odstavitvi. 
Za prikaz porazdelitve smo v vsaki skupini izbrali enega tipičnega 
predstavnika. Rejec v skupini KO svinje odstavlja kontinuirano, 
v več kot polovici primerov je doba med dvema zaporednima 
odstavitvama krajša od 5 dni (slika 2, zgoraj levo). V več kot 70 % 
odstavi le eno svinjo (slika 2, spodaj levo). Rejec iz skupine SO 
več kot polovico svinj odstavi v razmaku 7, 14 ali 21 dni (slika 2, 
sredina). Tudi skupine so večje, vendar je število hkrati odsta-
vljenih svinj zelo različno. Rejec iz skupine PR več kot 70 % svinj 
odstavi v razmaku 21 dni (slika 2, desno). Tudi velikost skupine 
pri njem je enakomerna, največkrat hkrati odstavi 4 do 6 svinj.

Porazdelitev za dolžino laktacije in interim obdobje za po-
samezno skupino prikazujemo na sliki 3. V normalnih pogojih 
lahko pričakujemo, da se bodo svinje bukale v roku enega tedna 

pa so bili rejci, ki svinje odstavljajo v skupinah in imajo vpeljan 
proizvodni ritem, običajno je bil to 3-tedenski ritem.

3 REZULTATI

Laktacija je bila v obravnavanem letu na slovenskih kmetijah 
v povprečju dolga 31,4 dni, standardni odklon pa je znašal 6,5 dni 
(slika 1). Porazdelitev ima dva vrhova, pri 28. in 31. dnevu. Iz-
razito kratke laktacije so posledica bolezni ali pogina svinje ali 
izgube celotnega gnezda ob prasitvi ali v nekaj dneh po prasitvi. 
Med rejami so bile velike razlike v povprečni dolžini laktacije. 
Povprečna laktacija po rejah je bila dolga od 24,7 dni ± 5,8 dni 
do 40,2 dni ± 8,0 dni. 

Rejci v skupini KO svinje odstavljajo kontinuirano, medtem 
ko so rejci v skupinah SO in PR vpeljali sinhronizacijo odstavitev. 
V skupini PR so dodatno tudi že uvedli proizvodni ritem, kar 
pomeni, da svinje odstavljajo v določenem časovnem razmaku. 

Tabela 1. Velikost gnezda in mere reprodukcijskega ciklusa po skupinah rej
Table 1. Litter size and fertility traits by group

Lastnost / Trait Skupina KO /
Group KO

Skupina SO /
Group SO

Skupina PR /
Group PR

Število rejcev / No. of farms 36 6 7
Število prasitev / No. of litters 2267 510 1006
Predhodna laktacije (dni) / 
Lactation length (days)

32,8 32,6 27,2

Število živorojenih pujskov na gnezdo / 
No. of liveborn piglets per litter

11,26 11,61 11,33

Interim obdobje (dni) / 
Weaning-to-oestrus interval (days)

10,9 7,4 8,5

Poodstavitveni premor (dni) / 
Weaning-to-conception interval (days)

22,5 14,0 18,7

Doba med prasitvama (dni) / 
Farrowing interval (days)

169,1 162,7 160,6

Delež prasitev (%) / Farrowing rate (%) 68,1 74,2 75,6
Delež pregonitev (%) / Return rate (%) 22,1 17,5 18,2
Delež prasitev po prvem pripustu (%)  
Farrowing rate after first service (%)

70,4 78,9 78,3

Število izločitev / Number of culled sows 560 123 142
Doba od prasitve do izločitve (dni) / 
Interval from farrowing to culling (days)

126,1 90,3 119,9

KD na gnezdo / Female days per litter 204,7 185,2 179,0
Št. gnezd na svinjo na leto / 
No. of litters per sow per year

1,78 1,98 2,04

KD na živorojenega pujska / 
Female days per liveborn piglet

18,31 16,10 15,80

Št. živorojenih pujskov na svinjo letno / 
No. of liveborn per sow per year

20,08 22,80 23,10
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kontroli prireje kot pomoč pri uvedbi in izvajanju sinhronizacije 
odstavitev pošiljamo dokument ”Predvidene odstavitve in pripo-
ročena parjenja”, s pomočjo katerega je načrtovanje odstavitev, 
pripustov in prasitev lažje. Na seznamu so izpisane tudi fenotip-
ske in plemenske vrednosti, ki so rejcu v pomoč pri odločanju o 
namenu svinje (izločitev da ali ne).
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po odstavitvi. Podaljšani poodstavitveni premor je navadno 
povezan z nezadostno prehrano v času laktacije, kratko laktacijo, 
boleznijo in stresom. Pri predolgi laktaciji so svinje običajno v ne-
primerni kondiciji, pri prekratki laktaciji pa involucija maternice 
še ni zaključena. Interim obdobje pri primerni dolžini laktacije 
in ustrezni prehrani v laktaciji in ne bi smelo biti daljše od 5 dni. 
Pri interim obdobju, daljšem od 6 dni, pri ponovni prasitvi pri-
čakujemo manj pujskov v gnezdu, daljši je reprodukcijski ciklus 
in posledično manjše število gnezd na svinjo letno.

V skupinah SO in PR z vpeljano sinhronizacijo odstavitev 
se 60 % ali več svinj buka 5. dan po odstavitvi (slika 3). Svinj z 
zakasnjenim bukanjem je malo. V skupini KO ima porazdelitev 
za dolžino interim obdobja drugačno obliko. Blizu 10 % svinj je 
pripuščenih že 4. dan po odstavitvi. Hitenje z osemenitvijo pri 
bukanju pred 5. dnem po odstavitvi ni potrebno, saj imajo svinje 
daljši estrus, ovulacija pa se sproži v zadnji tretjini estrusa. 

V velikosti gnezda med skupinami ni razlik, saj so si reje raz-
lične tudi po strukturi črede in izvajanju ostalih rejskih opravil 
(tabela 1). Sta pa v skupinah, kjer odstavljajo več svinj hkrati, in-
terim obdobje in poodstavitveni premor krajša kot v skupini KO. 
V skupinah SO in PR je bil boljši tudi delež prasitev. S stimulacijo 
estrusa in sinhronizacijo bukanja je hkrati prasil večji delež prvič 
pripuščenih svinj. Delež pregonitev je bil nižji, rejci lahko kasneje 
pregled na brejost lažje opravijo pri celotni skupini svinj kot pri 
posameznih živalih v primeru kontinuiranega odstavljanja. Nizek 
delež pregonitev in hitro prepoznavanje pregonitev se ugodno 
kaže v krajši dolžini neproduktivnih faz (poodstavitveni premor). 

V rejah s sinhroniziranim odstavljanjem je na urnik rejskih 
opravil lažje umestiti pregled svinj pred odstavitvijo. Vključuje 
pregled svinje in pujskov, upoštevanje rednosti reprodukcije 
s hlevske kartice svinje in plemenskih vrednosti. Pri pujskih 
ocenjujemo njihovo rast, izenačenost kot celoto in posamezno. 
Na podlagi tega lahko presojamo o mlečnosti in materinskih 
lastnostih svinje. Pri svinji ocenjujemo kondicijo, agresivnost in 
funkcionalne lastnosti - vime, seski, stoja, konstitucija. Na osnovi 
vseh podatkov se odločimo, ali bomo svinjo po odstavitvi vključili 
v nadaljnjo reprodukcijo ali jo bomo izločili. Rejec ima tako večji 
pregled nad skupino svinj, hkrati pa mu skupina služi za primerja-
vo. Le-to se ugodno izraža pri krajši dobi od prasitve do izločitve.

Število krmnih dni na živorojenega pujska prikazuje go-
spodarnost rej. Združuje dolžino reprodukcijskih ciklusov ter 
velikost gnezda. Dosledno izvajanje rejskih opravil se pozitivno 
odraža v lastni ceni pujska. V skupini KO porabijo na živorojene-
ga pujska 18,31 krmnih dni (tab. 1), kar preračunano v denarno 
valuto pomeni 54,9 €. V skupinah SO in PR pa so porabili 16,10 
oz. 15,80 krmnih dni, kar pomeni tudi do 7,5 € manj na živoroje-
nega pujska v primerjavi s skupino KO. 

4 ZAKLJUČKI

V skupini KO, kjer imajo kontinuirano prirejo, so neproduk-
tivne faze daljše, posledično je slabša gospodarnost prireje. Vsem 
rejam predlagamo uvedbo proizvodnega ritma, saj se s tem skrajša 
čas za pripravo in izvajanje posameznih rejskih opravil. Rejcem v 

http://www.pig333.om/
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POVEZAVE MED STAROSTJO, SREDNJO RAZVOJNO FAZO, PRIDELKOM, 
VSEBNOSTJO SUROVIH BELJAKOVIN IN ENERGIJSKO VREDNOSTJO 
LUCERNE

RELATIONSHIPS BETWEEN AGE, MEAN DEVELOPMENT STAGE, YIELD, 
CONCENTRATION OF CRUDE PROTEIN AND ENERGY VALUE OF ALFALFA

Jože VERBIČ1, Tomaž ŽNIDARŠIČ1, Jure ČOP2

1 Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
2 Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

IZVLEČEK

Da bi preučili rast, razvoj ter vsebnosti surovih beljakovin (SB), 
presnovljive energije (ME) in neto energije za laktacijo (NEL), 
smo zasnovali triletni poskus z lucerno. Spremljali smo pet ra-
stnih ciklusov (spomladanski ciklus (C1), zgodnje poletni ciklus 
(C2), pozno poletni ciklus (C3), zgodnje jesenski ciklus (C4) in 
pozno jesenski ciklus (C5)). Razvoj lucerne smo opisali s pov-
prečno razvojno fazo (SFT), ki smo jo določili na podlagi ute-
žnih delov posameznih razvojnih faz v sestoju. Znotraj vsakega 
rastnega ciklusa smo opravili devet meritev v tedenskih inter-
valih. Pridelki lucerne so se z razvojem in staranjem na splošno 
povečevali, najhitreje pri C1 in C2. Pri C3 in C4 se je pri starosti 
35 do 40 dni, ko je lucerna dosegla fazo začetka cvetenja (SFT 
5), povečevanje pridelka ustavilo. Vsebnost SB se je z razvojem 
in staranjem lucerne zmanjševala, sprva hitreje, nato počasneje. 
Za enake starosti in enake SFT so bile za prve štiri rastne cikluse 
značilne podobne vsebnosti SB, nekoliko so odstopali le vzorci 
C1, ki so vsebovali pri enakih SFT nekoliko manj beljakovin. 
Vsebnosti ME in NEL so se s staranjem bolj ali manj linearno 
zmanjševale. Povezava med ME in NEL na eni strani ter SFT na 
drugi je bila pri vseh rastnih ciklusih podobna. Povezave ME in 
NEL s starostjo so bile manj univerzalne, krma C1 in C5 sta imeli 
pri enaki starosti večje vsebnosti ME in NEL. Ciklus C5 je v veči-
ni značilnosti zelo odstopal od prvih štirih. Med 9. oktobrom in 
20. novembrom se lucerna ni razvijala (SFT je ostala na ravni pri-
bližno 0,1), pridelek lucerne se ni povečeval in tudi vsebnosti ME 
in NEL so ostale na podobni ravni. Napovedne enačbe za oceno 
pridelka, vsebnosti SB, ME in NEL na podlagi SFT ali starosti 
ob košnji so razmeroma zanesljive. Za napovedovanje pridelka 
sušine so bile bolj točne enačbe na podlagi SFT, za napovedova-
nje ME in NEL pa enačbe na podlagi starosti lucerne ob košnji. 
Pri napovedovanju vsebnosti SB je bila točnost obeh nizov enačb 
podobna. Enačbe na podlagi SFT so bile nekoliko bolj univerzal-
ne, dobro so se izkazale tudi pri napovedovanju beljakovinske in 
energijske vrednosti izstopajočega C5. Na podlagi povezav smo 
zaključili, da je lucerno prvega rastnega ciklusa smiselno pokositi 
ob prehodu iz srednje vegetativne (SFT 1) v pozno vegetativno 

ABSTRACT

A three-year experiment was conducted to study growth, devel-
opment and concentrations of crude protein (CP), metaboliz-
able energy (ME) and net energy for lactation (NEL) in alfalfa. 
Five growth cycles (spring cycle (C1), early summer cycle (C2), 
late summer cycle (C3), early autumn cycle (C4) and late au-
tumn cycle (C5)) were monitored. The development of alfalfa 
was described by the mean development stage (MSW) being de-
termined on the basis of weight ratios of individual development 
stages in a stand. In the course of each growth cycle nine mea-
surements in weekly intervals were done. Herbage yields gener-
ally increased as the result of the development and aging. The 
increase was the fastest in the C1 and C2. In the C3 and C4 the 
increase in yield stopped at the age of 35 to 40 days, when alfalfa 
reached the early flower stage (MSW 5). With the development 
and aging of alfalfa the concentration of CP declined, initially 
faster and later slower. For the same age and MSW, the first four 
growth cycles were characterized by similar concentration of CP. 
Only the samples of the C1 which contained at the same MSW 
lower concentration of CP, deviated slightly. The ME and NEL 
concentrations decreased more or less linearly with the aging 
process. The relationship between ME and NEL on one side and 
MSW on the other was similar in all growth cycles. The relation-
ships of ME and NEL with age were less universal. At the same 
age herbage of the C1 and C5 had higher ME and NEL concen-
trations than other cycles. The C5 deviated considerably from 
the other cycles in majority of characteristics. Between October 
9 and November 20 alfalfa did not develop (SFT remained at a 
level of about 0.1), the yield did not increase, and the ME and 
NEL concentrations remained at a similar level. The predictive 
equations for estimating yield and concentrations of CP, ME 
and NEL on the basis of MSW or age were relatively reliable. To 
predict the yield, the equations based on MSW were more accu-
rate while ME and NEL were more accurately predicted with the 
equations based on the age. In predicting the CP concentration, 
the accuracy of both sets of equations was similar. MSW based 
equations were slightly more universal, and they also proved to 
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fazo (SFT 2) ali v pozni vegetativni fazi (SFT 2), lucerno nasle-
dnjih rastnih ciklusov, pomembnih za prakso, pa v pozni vegeta-
tivni fazi (SFT 2) ali v začetku brstenja (SFT 3).

Ključne besede: lucerna, pridelek, surove beljakovine,  
energijska vrednost, morfološki razvoj, starost 

be good in predicting the protein and energy values of the ex-
treme C5. On the basis of the relations, it was concluded that 
the alfalfa of the C1 is suitable for mowing in transition from 
the mid-vegetative (MSW 1) to the late vegetative stage (MSW 
2) or in the late vegetative stage (MSW 2), while the alfalfa of 
the subsequent growth cycles with practical relevance is suitable 
for mowing in the late vegetative (MSW 2) or early bud stage 
(MSW 3).

Key words: alfalfa, yield, crude protein, energy value,  
morphological development, age
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1 UVOD 

Za optimalno izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev 
je ključna pravilna odločitev o času košnje. Pri tem si pomagamo 
z razvojnimi fazami sestojev, kar velja tudi za druge trave in me-
tuljnice ter večvrstno travno rušo. Za lucerno je značilno, da se 
v sestoju istočasno nahajajo poganjki v zelo različnih razvojnih 
fazah. Zaradi tega sta Kalu in Fick (1981) predlagala ocenjevanje 
kakovosti lucerne na podlagi srednje razvojne faze sestoja, ki jo 
določimo matematično na podlagi masnih deležev poganjkov, 
razporejenih glede na njihovo razvojno fazo v 10 razredov. Na 
podlagi teh povezav, objavljenih v literaturi, je mogoče določiti 
optimalen čas košnje z vidika kakovosti pridelka, ne pa tudi z 
vidika količine pridelane krme (npr. Kalu in Fick, 1983; Hintz 
in Albrecht, 1991; Sanderson, 1992; Božičković in sod., 2013). 
Namen tega prispevka je prikazati povezave med starostjo, sre-
dnjo razvojno fazo, pridelkom, vsebnostjo surovih beljakovin in 
energijsko vrednostjo lucerne in na podlagi teh povezav izdelati 
priporočilo za optimalen čas košnje. Povezave temeljijo na trile-
tnem spremljanju rasti in razvoja, kemijske sestave in energijske 
vrednosti zelinja lucerne v petih rastnih ciklusih. 

2 MATERIAL IN METODE DELA

2.1 Opis poskusa

Poljski poskus v split-plot zasnovi z dvema ponovitvama smo 
izvedli na poskusnem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
Setev je bila opravljena 10. aprila 2015, posejano je bilo seme 
sorte ‚NS Mediana ZMS V‘. Razen ob setvi, lucerne nismo gnojili 
z dušikovimi gnojili. Podrobnejše informacije o setvi, pedoloških 
lastnostih zemljišča in rezultatih analiz tal so predstavili Čop in 
sod. (2018). V letu setve smo preučevali tri rastne cikluse, v letih 

2016 in 2017 pa štiri rastne cikluse. Začetki rastnih ciklusov so 
predstavljeni v preglednici 1. Začetka spomladanskih rastnih 
ciklusov (C1) sta bila določena s temperaturnim pragom (5 °C), 
začetki naslednjih ciklusov (C2-C5) pa z datumi predhodnih 
košenj. Glede na čas rasti v sezoni smo cikluse poimenovali: 
spomladanski ciklus (C1), zgodnje poletni ciklus (C2), pozno 
poletni ciklus (C3), zgodnje jesenski ciklus (C4) in pozno je-
senski ciklus (C5). V letu setve smo meritve lahko začeli izvajati 
po pozni prvi košnji lucerne, kar je časovno sovpadalo s tretjim 
ciklusom v naslednjih dveh letih glavne rabe.

Poskus je bil razdeljen na štiri glavne parcele, za vsak rastni 
ciklus ena. V okviru vsakega rastnega ciklusa smo na podparcelah 
(1,32×5 m) praviloma opravili devet meritev količine pridelka. 
Razmik med dvema zaporednima meritvama je bil praviloma 7 
dni. Ob vsakokratni košnji smo opravili dve vzorčenji zelinja, eno 
za določitev srednje razvojne faze in eno za določitve vsebnosti 
sušine, energijske vrednosti in vsebnosti surovih beljakovin. 

2.2 Analiza razvoja sestoja in kemijska analiza

Srednjo razvojno fazo sestoja (SFT) smo ugotavljali na pod-
lagi svežih vzorcev lucerne po metodi Kaluja in Ficka (1981), kot 
so jo modificirali Božičković in sod. (2013). V osnovi analiza po-
teka tako, da vzorec lucerninih poganjkov razdelimo na skupine 
glede na njihovo morfološko razvitost. Pri tem se uporabi lestvico 
z desetimi razvojnimi fazami, ki so označene s številkami od 0 do 
9 (pregl. 2). Mase poganjkov po skupinah nato uporabimo za 
izračun SFT po formuli:

 

kjer so SFT = srednja razvojna faza na podlagi tehtanja,  
F = številka razvojne faze (0-9), MF = masa poganjkov v fazi F in 
M = masa vseh poganjkov v vzorcu.

Preglednica 1. Pregled datumov začetka rastnih ciklusov in datumov vzorčenja  
(v oklepajih) po letih in posameznih rastnih ciklusih (C1-C5)
Table 1. Review of the starting dates of growth cycles and sampling dates  
(in brackets) according to the years and individual growth cycles (C1-C5)

Ciklus; Cycle 2015  
(leto setve; year of sowing)

2016 2017

C1 Spomladanski ciklus
Spring cycle

Vznik, zgodnja rast  
in pozna prva košnja;

Emergence, early growth  
and late first mowing

24.3.
(8.4.-3.6.)

30.3.
(13.4.-8.6.)

C2 Zgodnje poletni ciklus
Early summer cycle

6.5.
(27.5.-22.7.)

18.5.
(1.6.-28.7.)

C3 Pozno poletni ciklus
Late summer cycle

2.7.
(17.7.-4.9.)

17.6.
(1.7.-26.8.)

22.6.
(5.7.-31.8.)

C4 Zgodnje jesenski ciklus
Early autumn cycle

7.8.
(14.8.-9.10.)

29.7.
(12.8.-7.10.)

31.7.
(10.8.-5.10.)

C5 Pozno jesenski ciklus
Late autumn cycle

18.9.
(9.10.-20.11.) / /

SFT= ∑
F =0

9

(F × M F)/ M ,
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so prikazane na slikah 1 do 4, regresijske enačbe pa v preglednici 
3. V analizo povezav so bili vključeni podatki triletnih meritev. 
Po pričakovanju so se pridelki lucerne z razvojem na splošno 
povečevali, najhitreje pri prvem in drugem ciklusu (slika 1). Pri 
tretjem ciklusu se je s SFT 5 povečevanje pridelka ustavilo, pri 
zgodnje jesenskem ciklusu (C4) se je začel pridelek po SFT 5 celo 
zmanjševati. Zmanjševanje pridelka pri večjih SFT povezujemo z 
odmiranjem in odpadanjem listov na spodnjih delih poganjkov, 
kot so ju za ta poskus v letu 2016 opisali Čop in sod., (2018). 
Posebnost je bil poznojesenski ciklus (C5), ki smo ga spremljali 
v oktobru in novembru leta 2015 (slika 1, simboli v levem spo-
dnjem kotu). Med 9. oktobrom in 20. novembrom se je SFT 
gibala med 0,03 in 0,13, pridelki pa med 0,29 in 0,51 t sušine na 
ha. Videti je, da sta se rast in razvoj lucerne v tem poznem rastnem 
ciklusu praktično ustavila po 21. dneh (9. oktober), ko smo začeli 
z meritvami. Ob podobni razvojni fazi dosežemo največje pridel-
ke v prvem razvojnem ciklusu, pri vsakem naslednjem ciklusu so 
pridelki nekoliko manjši (slika 1). 

Vsebnost surovih beljakovin se je z razvojem rastlin zmanjše-
vala, sprva hitreje, v poznih razvojnih fazah pa počasneje (slika 
2). V zelo zgodnjih razvojnih fazah so vrednosti presegle 300 g na 
kg sušine, pri poznih pa so se ustalile pri vrednostih od približno 
120 do 150 g na kg sušine. Ugotovili smo, da lahko pri enaki SFT, 
ne glede na rastni ciklus pričakujemo podobne vsebnosti surovih 
beljakovin. Nekoliko so odstopali le vzorci prvega rastnega ciklu-

Vzorce smo analizirali z metodo bližnje infrardeče spektrosko-
pije (NIRS). Določili smo vsebnosti surovih beljakovin, surove 
vlaknine, surovih maščob, surovega pepela in vlaken, netopnih v 
kislem detergentu. NIRS metoda nam je omogočila tudi oceno 
količine plina, ki se razvije pri inkubaciji vzorcev z vampovim so-
kom. Podatki o vsebnostih kemijskih snovi in količini plina so nam 
omogočili uporabo nedavno razvitih specifičnih enačb za oceno 
vsebnosti presnovljive energije (ME) in neto energije za laktacijo 
(NEL) v lucerni (Gf E, 2016). Med vzorci za izdelavo NIRS ume-
ritvenih enačb, je bilo tudi 11 vzorcev s tega poskusa.

2.3 Statistična obdelava

Regresijske enačbe smo izračunali z enofaktorsko polinom-
sko regresijsko analizo. Uporabili smo program STATGRAPHI-
CS Centurion XVI.

3  REZULTATI IN RAZPRAVA

3.1 Povezave med SFT, pridelkom  
in kazalci kakovosti lucerne

Povezave med srednjo razvojno fazo lucerne in pridelkom, 
vsebnostjo surovih beljakovin, vsebnostjo ME in vsebnostjo NEL 

Preglednica 2. Razvojne faze lucerne (Kalu in Fick, 1981)
Table 2. Development stages of alfalfa (Kalu and Fick, 1981)

Koda Ime razvojne faze
Stage name

Opis razvojne faze
Stage definition

0 Zgodnja vegetativna
Early vegetative

Dolžina stebla ≤ 15 cm, brez brstov
Stem length ≤ 15 cm; no buds, flowers, or seed pods

1 Srednja vegetativna
Mid-vegetative

Dolžina stebla 16–30 cm, brez brstov, cvetov ali strokov
Stem length 16–30 cm; no buds, flowers, or seed pods

2 Pozna vegetativna
Late vegetative

Dolžina stebla ≥31 cm, brez brstov, cvetov ali strokov
Stem length, ≥ 31 cm; no buds, flowers, or seed pods

3 Začetek brstenja
Early bud

1 do 2 nodija z brsti, brez cvetov ali strokov
1–2 nodes with buds; no flowers or seed pods

4 Konec brstenja
Late bud

≥3 nodiji z brsti, brez cvetov ali strokov
≥ 3 nodes with buds; no flowers or seed pods

5 Začetek cvetenja
Early flower

1 nodij z enim odprtim cvetom (odprto jadro) brez strokov
One node with one open flower (standard open); no seed pods

6 Konec cvetenja
Late flower

≥2 nodija z odprtimi cvetovi, brez strokov
≥ 2 nodes with open flowers; no seed pods

7 Začetek zorenja
Early seed pod

1 do 3 nodiji z zelenimi stroki
1–3 nodes with green seed pods

8 Konec zorenja
Late seed pod

≥4 nodiji z zelenimi stroki
≥ 4 nodes with green seed pods

9 Zreli stroki
Ripe seed pod

Nodiji s skoraj povsem rjavimi in zrelimi stroki
Nodes with mostly brown mature seed pods
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sa, ki so ob enakih SFT vsebovali manj beljakovin od naslednjih 
ciklusov. Bilanca dušika v vampu se izravna, če vsebujejo obroki 
približno 140 g surovih beljakovin na kg sušine (INRA, 2018). 
Za krmne obroke, ki vsebujejo pretežno lucerno ali drugo vo-
luminozno krmo z veliko vsebnostjo beljakovin (npr. travniška 
krma) potreb po večjih vsebnostih beljakovin v lucerni ni. Večina 
vzorcev (tudi tistih v kasnejših razvojnih fazah) je temu kriteriju 
(> 140 g surovih beljakovin na kg sušine) zadostila. V kolikor v 
obroke vključujemo krmo z majhno vsebnostjo beljakovin, kot je 
koruzna silaža, so tudi potrebe po vsebnosti beljakovin v lucerni 
večje. Pri obrokih, ki vsebujejo lucerno in koruzno silažo v raz-

merju 1:1 (preračunano na sušino), bi morala lucerna vsebovati 
prek 200 g surovih beljakovin na kg sušine, to pa je v tem poskusu 
dosegala do SFT 2 oziroma 3.

Vsebnosti ME in NEL so se z razvojem zmanjševale. Pove-
zave med SFT in vsebnostmi ME in NEL so na splošno pri vseh 
ciklusih podobne, nekoliko odstopa le prvi rastni ciklus (C1) 
pri zgodnejših fazah (do SFT 2; sliki 3 in 4). Prvi ciklus je imel v 
tem primeru pri enaki vrednosti SFT nekoliko boljšo energijsko 
vrednost kot ostali ciklusi. Med razvojem (od SFT 0 do SFT 8) 
se je vsebnost ME zmanjšala od približno 11 MJ na 7 MJ na kg 
sušine, vsebnost NEL pa od približno 6,5 na 4,0 MJ na kg sušine.
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Slika 1. Povezava med srednjo razvojno fazo lucerne (SFT) in pridelkom zelinja po rastnih ciklusih
Figure 1. Relationship between mean development stage of alfalfa (MSW) and herbage yield according to growth cycles

Slika 2. Povezava med srednjo razvojno fazo lucerne (SFT) in vsebnostjo surovih beljakovin (SB) v zelinju po rastnih ciklusih
Figure 2. Relationship between mean development stage of alfalfa (MSW) and crude protein concentration (CP) in herbage according  
to growth cycles
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3.2 Povezave med starostjo, pridelkom  
in kazalci kakovosti lucerne

Povezave med starostjo in pridelkom zelinja, vsebnostjo 
beljakovin, vsebnostjo ME in vsebnostjo NEL so prikazane na 
slikah 5 do 8, regresijske enačbe pa v preglednici 4. V analizo 
povezav so bili vključeni podatki triletnih meritev. Starost lucerne 
smo izrazili v dneh od spomladanskega temperaturnega praga (5 
°C; C1) ali v dneh od predhodne košnje (C2-C5). Ker se z rastjo 
lucerna tudi razvija, so si povezave med starostjo in SFT na eni 
strani ter pomembnimi lastnostmi lucerne (pridelek, vsebnost 

surovih beljakovin, energijska vrednost) v splošnem podobne, 
ne pa enake. K razlikam prispevajo razlike v dinamiki razvoja 
lucerne. Ugotovili smo, da je bil razvoj lucerne med prvim ra-
stnim ciklusom veliko počasnejši kot pri naslednjih ciklusih. Pri 
prvem rastnem ciklusu je v sedemdesetih dneh rasti SFT dosegla 
vrednost 3, pri naslednjih pa od 7 do 8. Časovna poteka pridelka 
zelinja sta si bila pri prvih dveh rastnih ciklusih podobna. V 70 
dneh rasti sta dosegla 5 do 6 ton pridelka sušine na ha (slika 5). 
V povprečju so bili prirasti sušine pri C1 54 kg, pri C2 pa 81 kg 
na ha na dan. Lucerna tretjega rastnega ciklusa je do približno 
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Slika 3. Povezava med srednjo razvojno fazo lucerne (SFT) in vsebnostjo presnovljive energije (ME) v zelinju po rastnih ciklusih 
Figure 3. Relationship between mean development stage of alfalfa (MSW) and metabolizable energy concentration (ME) in herbage 
according to growth cycles
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Slika 4. Povezava med srednjo razvojno fazo lucerne (SFT) in vsebnostjo neto energije za laktacijo (NEL) v zelinju po rastnih ciklusih
Figure 4. Relationship between mean development stage of alfalfa (MSW) and concentration of net energy for lactation (NEL) in herbage 
according to growth cycles
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(do 35. dne) so bili prirasti C3 in C4 (v povprečju 136 in 84 kg 
sušine na ha in na dan) podobni prirastom v prvih dveh rastnih 
ciklusih.

Vsebnost surovih beljakovin v lucerni se je s staranjem zmanj-
ševala, sprva hitreje, nato vedno počasneje (slika 6). Največ 
beljakovin je vsebovalo zelinje pozno jesenskega ciklusa (C5). 
Tudi zmanjševanje vsebnosti surovih beljakovin je bilo pri tem 
ciklusu najpočasnejše. Zelinje ostalih ciklusov je vsebovalo ob 
enakih starostih podobne količine surovih beljakovin. V obdobju, 
ko je lucerna primerna za košnjo (do 40. dne), so se vsebnosti 

štiridesetega dne rasti sledila prvima dvema ciklusoma, zatem se 
je rast v glavnem ustavila. Po rasti sta zelo odstopala C4 in C5. 
Zelo velike razlike med C4 in prvimi tremi ciklusi so se pojavile 
predvsem pri meritvah starejše lucerne (nad 35 dni), ko se je pri-
raščanje lucerne četrtega ciklusa ustavilo in so se začeli pridelki 
celo zmanjševati. Pri C5 se pridelek v obdobju opazovanja ni 
povečeval, se je pa ohranil pridelek, ki je bil dosežen v 21 dneh 
pred začetkom meritev. V splošnem lahko trdimo, da sta C3 in C4 
zaostajala za C1 in C2 predvsem zaradi prekinitve povečevanja 
pridelka ob določeni starosti rastlin. V zgodnjem obdobju rasti 

Slika 5. Časovni potek pridelka zelinja lucerne po rastnih ciklusih
Figure 5. Time pattern of alfalfa herbage yield according to growth cycles

Slika 6. Časovni potek vsebnosti surovih beljakovin (SB) v zelinju lucerne po rastnih ciklusih
Figure 6. Time pattern of crude protein concentration (CP) in alfalfa herbage according to growth cycles
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surovih beljakovin pri C1, C2, C3, C4 in C5 dnevno v povprečju 
zmanjševale za 1,8, 4,0, 3,7, 4,7 in 1,5 g na kg sušine.

Vsebnosti ME in NEL so se s staranjem zmanjševale bolj ali 
manj linearno (sliki 7 in 8). Izjema je bil pozno jesenski rastni 
ciklus (C5), pri katerem se je energijska vrednost, ki je bila dose-
žena 9. oktobra, ohranila do 20. novembra. Pri ciklusih, ki so po-
membni za pridelovanje lucerne v praksi (C1 do C4), je ob enaki 
starosti najboljšo energijsko vrednost (ME in NEL) dosegla krma 
prvega ciklusa, naslednji so si bili podobni (sliki 7 in 8). Ob enaki 
starosti je vsebovala lucerna prvega rastnega ciklusa približno 0,8 

do 1,6 MJ na kg sušine več ME in 0,6 do 1,0 MJ na kg sušine več 
NEL kot lucerna naslednjih ciklusov. Pri starejših vzorcih so bile 
razlike večje kot pri mlajših, kar je posledica razlik v dinamiki 
zmanjševanja energijske vrednosti lucerne s staranjem. Linearni 
regresijski koeficienti kažejo, da se je vsebnost ME pri C1, C2, C3 
in C4 dnevno zmanjšala za 0,042, 0,050, 0,053 in 0,063 MJ na kg 
sušine, vsebnost NEL pa za 0,030, 0,034, 0,036 in 0,046 MJ na kg 
sušine. Kot že omenjeno, je zelo odstopal C5, pri katerem je bilo 
povprečno dnevno zmanjševanje vsebnosti ME in NEL 0,003 in 
0,002 MJ na kg sušine.
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Slika 7. Časovni potek vsebnosti presnovljive energije (ME) v zelinju lucerne po rastnih ciklusih
Figure 7. Time pattern of metabolizable energy concentration (ME) in alfalfa herbage according to growth cycles

Slika 8. Časovni potek vsebnosti neto energije za laktacijo (NEL) v zelinju lucerne po rastnih ciklusih.
Figure 8. Time pattern of concentration of net energy for lactation (NEL) in alfalfa herbage according to growth cycles.
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Preglednica 3. Enačbe za napovedovanje pridelka, vsebnosti surovih beljakovin  
in energijske vrednosti v lucerni na podlagi srednje razvojne faze (SFT) 
Table 3. Equations for the prediction of yield, crude protein concentration  
and energy value in alfalfa on the basis of mean development stage (MSW)

Št. enačbe 
Equation No.

Rastni ciklus 
Growth cycle

Enačba
Equation

SEE R2

Pridelek sušine (PSS, t/ha); Dry matter yield (PSS, t/ha)

En 1* C1 PSS = -0,13+2,352×SFT-0,224235×SFT2 0,33 0,92

En 2 C2 PSS = 1,15+0,779×SFT-0,012375×SFT2 0,61 0,89

En 3 C3 PSS = -0,23+1,465×SFT-0,116100×SFT2 0,57 0,80

En 4* C4 PSS = 0,44+0,951×SFT-0,124099×SFT2 0,42 0,63

En 5 C2, C3, C4 PSS = 0,72+0,725×SFT-0,026573×SFT2 1,12 0,53

En 6* C2, C3 PSS =0,21+1,264×SFT-0,081888×SFT2 0,84 0,72

En 7 C1, C2, C3, C4 PSS = 0,98+0,868×SFT-0,051977×SFT2 1,21 0,40

Vsebnost surovih beljakovin (SB, g/kg sušine); Crude protein concentration (SB, g/kg dry matter)

En 8* C1 SB = 318-77,63×SFT+8,6763×SFT2 14 0,85

En 9 C2 SB = 299-44,83×SFT+3,1649×SFT2 18 0,87

En 10 C3 SB = 288-34,82×SFT+2,0495×SFT2 19 0,83

En 11 C4 SB = 324-56,48×SFT+4,0407×SFT2 28 0,81

En 12* C2, C3, C4 SB = 312-50,12×SFT+3,6251×SFT2 23 0,82

En 13 C2, C3 SB = 293-39,03×SFT+2,5017×SFT2 18 0,84

En 14 C1, C2, C3, C4 SB = 304-50,42×SFT+3,8349×SFT2 23 0,78

Vsebnost presnovljive energije (ME, MJ/kg sušine); Metabolizable energy concentration (ME, MJ/kg dry matter)

En 15* C1 ME = 12,98-2,14×SFT+0,2527×SFT2 0,38 0,82

En 16 C2 ME = 10,38-0,54×SFT+0,0201×SFT2 0,45 0,82

En 17 C3 ME = 10,71-0,65×SFT+0,0294×SFT2 0,51 0,79

En 18 C4 ME = 10,81-0,81×SFT+0,0455×SFT2 0,91 0,53

En 19* C2, C3, C4 ME = 10,72-0,73×SFT+0,0385×SFT2 0,66 0,68

En 20 C2, C3 ME = 10,57-0,60×SFT+0,0250×SFT2 0,47 0,80

En 21 C1, C2, C3, C4 ME = 11,01-0,83×SFT+0,0480×SFT2 0,64 0,70

Vsebnost neto energije za laktacijo (NEL, MJ/kg sušine); Concentration of net energy for lactation (NEL, MJ/kg dry matter)

En 22* C1 NEL = 8,10-1,54×SFT+0,1827×SFT2 0,27 0,83

En 23 C2 NEL = 6,23-0,40×SFT+0,0165×SFT2 0,31 0,82

En 24 C3 NEL = 6,46-0,48×SFT+0,0234×SFT2 0,36 0,78

En 25 C4 NEL = 6,53-0,58×SFT+0,0345×SFT2 0,63 0,54

En 26* C2, C3, C4 NEL = 6,47-0,52×SFT+0,0293×SFT2 0,46 0,68

En 27 C2, C3 NEL = 6,36-0,44×SFT+0,0201×SFT2 0,33 0,79

En 28 C1, C2, C3, C4 NEL = 6,68-0,60×SFT+0,0361×SFT2 0,45 0,70

* Priporočene enačbe za uporabo v praksi/ Recommended equations for practical use
Okrajšave/ Abbreviations: SFT = MSW; SEE = standardna napaka ocene/standard error of estimate



188 ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

vrednosti tako ali tako ne moremo doseči in da se moramo pri 
določanju optimalnega časa ozirati predvsem na pridelek krme 
ob košnji. Kot referenčen pridelek za košnjo sejanih travnikov bi 
lahko upoštevali 3,5 t sušine na ha, s ciljem izboljšanja energijske 
vrednosti krme bi lahko kosili tudi pri pridelku 3,0 t sušine na ha 
(Van Middelaar in sod., 2014). Ob danem pridelku, doseže naj-
boljšo energijsko vrednost lucerna prvega rastnega ciklusa, sledijo 
ji naslednji (slika 9). Pri pridelku 3,5 t sušine na ha lahko priča-
kujemo v krmi C1 9,9 MJ ME in 5,9 MJ NEL, v krmi C2 8,9 MJ 
ME in 5,2 MJ NEL in v krmi C3 8,4 MJ ME in 4,8 MJ NEL na kg 
sušine. Pri zgodnejši košnji (3,0 t sušine na ha) lahko pričakujemo 
v krmi od približno 0,25 do 0,35 MJ več ME in od približno 0,20 
do 0,25 MJ več NEL kot pri nekoliko kasnejši košnji (3,5 t sušine 
na ha) (velja za cikluse C1 do C3). Podatki triletnega poskusa so 
pokazali, da je za C4 pridelek 3,5 t sušine na ha nedosegljiv in da 
je treba košnjo opraviti pri precej manjšem pridelku.

Na podlagi ciljnih pridelkov in regresijskih enačb iz pregle-
dnic 3 in 4, smo pripravili priporočila za optimalen čas košnje 
lucerne (pregl. 5). Lucerno prvega rastnega ciklusa je smiselno 
pokositi ob prehodu iz SFT 1 v SFT 2 ali pri SFT 2, naslednje pa 
pri SFT 2 ali SFT 3. Za C1 je v navedenih fazah pričakovana vseb-
nost NEL od 5,8 do 6,2 MJ na kg sušine, za naslednje pa 5,2 do 5,5 
MJ na kg sušine. Za prve tri rastne cikluse priporočamo košnjo pri 
starosti 30 do 35 dni, pri četrtem (zgodnji jesenski) pa pri starosti 
35 do 40 dni. Če ne razpolagamo s podatkom o precizno določeni 
SFT se lahko o primernosti za košnjo odločamo tudi na podlagi 
videza lucerne. Pri SFT 1 je lucerna prvega rastnega ciklusa visoka 
približno 40 cm in je glede na višino videti primerna za košnjo. 
Pri SFT 2 ob pregledu poganjkov od blizu opazimo prve brste. 
Lucerna prvih dveh rastnih ciklusov je pri SFT 2 visoka približno 

3.3 Enačbe za napovedovanje pridelka  
in kakovosti lucerne

Napovedne enačbe za oceno pridelka, vsebnosti surovih be-
ljakovin, ME in NEL na podlagi SFT (pregl. 3) ali starosti sestoja 
ob košnji (pregl. 4) so razmeroma zanesljive. Na podlagi koefici-
entov determinacije in standardnih napak ocene ugotavljamo, da 
so za napovedovanje pridelka sušine točnejše enačbe na podlagi 
SFT, za napovedovanje ME in NEL pa enačbe na podlagi starosti 
lucerne ob košnji. Pri napovedovanju vsebnosti surovih beljako-
vin je točnost pri obeh nizih enačb podobna. Enačbe na podlagi 
SFT so nekoliko bolj univerzalne kot enačbe na podlagi starosti 
sestoja ob košnji. Tako so na primer ob podobni SFT vsebnosti 
ME ali NEL pri vseh ciklusih podobne (sliki 3 in 4) pri enakih 
starostih pa so vsebnosti ME in NEL pri prvem ciklusu večje kot 
pri drugem, tretjem in četrtem (sliki 7 in 8). Univerzalnost enačb 
na podlagi SFT pride še posebej do izraza pri pozno jesenskem 
ciklusu (C5). Pri enakih SFT je imel ta ciklus zelo podobne 
značilnosti kot ostali ciklusi (slike 1 do 4), pri enakih starostih 
pa je od ostalih ciklusov v vseh spremljanih značilnostih izjemno 
odstopal (slike 5 do 8). 

3.4 Priporočila za optimalen čas košnje lucerne

Pri oblikovanju priporočil za optimalen čas košnje upošteva-
mo načelo, da naj bo le ta opravljena v času, ko ima krma še dovolj 
dobro energijsko vrednost, hkrati pa doseže sestoj že dovolj velik 
pridelek krme, ki omogoča gospodarno spravilo. Krave molznice 
morajo dobiti v določenih fazah laktacije obroke z večjo vsebno-
stjo energije, kot jo vsebuje najkakovostnejša voluminozna krma 
(> 7 MJ NEL na kg sušine). To pomeni, da optimalne energijske 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6

N
EL

(M
J/

kg
 su

ši
ne

; M
J/

kg
 D

M
)

Pridelek (t sušine/ha); Yield  (t DM/ha)

C1 C2 C3

C4 C5

Slika 9. Povezava med pridelkom sušine in vsebnostjo neto energije za laktacijo (NEL)  
v zelinju po rastnih ciklusih. Povezava temelji na podatkih triletnih meritev
Figure 9. Relationship between dry matter yield and concentration of net energy for lactation (NEL)  
in herbage according to growth cycles. Relationship is based on three-year measurements
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Preglednica 4. Enačbe za napovedovanje pridelka, vsebnosti surovih beljakovin  
in energijske vrednosti v lucerni na podlagi starosti rastlin ob košnji (S, dnevi)
Table 4. Equations for the prediction of yield, crude protein concentration  
and energy value in alfalfa on the basis of plant age at cutting time (S, days)

Št. enačbe 
Equation No.

Rastni ciklus 
Growth cycle

Enačba
Equation

SEE R2

Pridelek sušine (PSS, t/ha); Dry matter yield (PSS, t/ha)

En 29* C1 PSS = 1,02+0,081×S-0,000331×S2 0,51 0,81

En 30* C2 PSS = -0,60+0,152×S-0,000783×S2 0,86 0,79

En 31* C3 PSS = -1,64+0,211×S-0,001886×S2 0,45 0,87

En 32* C4 PSS = -0,72+0,141×S-0,001634×S2 0,31 0,79

En 33 C2, C3, C4 PSS = -0,37+0,122×S-0,000814×S2 1,25 0,41

En 34 C2, C3 PSS = -0,78+0,157×S-0,001012×S2 0,85 0,71

En 35 C1, C2, C3, C4 PSS = -0,14+0,116×S-0,000739×S2 1,17 0,44

En 36* C1, C2, C3 PSS = -0,22+0,133×S-0,000799×S2 0,78 0,71

Vsebnost surovih beljakovin (SB, g/kg sušine); Crude protein concentration (SB, g/kg dry matter)

En 37 C1 SB = 292-3,17×S+0,0184×S2 11 0,89

En 38 C2 SB = 349-6,04×S+0,0430×S2 20 0,84

En 39 C3 SB = 320-5,12×S+0,0391×S2 27 0,67

En 40 C4 SB = 362-5,63×S+0,0338×S2 21 0,90

En 41 C2, C3, C4 SB = 349-5,83×S+0,0410×S2 24 0,80

En 42 C2, C3 SB = 325-5,14×S+0,0364×S2 24 0,73

En 43* C1, C2, C3, C4 SB = 339-5,39×S+0,0376×S2 23 0,79

Vsebnost presnovljive energije (ME, MJ/kg sušine); Metabolizable energy concentration (ME, MJ/kg dry matter)

En 44* C1 ME = 12,07-0,077×S+0,000416×S2 0,35 0,85

En 45 C2 ME = 10,80-0,056×S+0,000069×S2 0,33 0,90

En 46 C3 ME = 11,28-0,083×S+0,000362×S2 0,49 0,81

En 47 C4 ME = 11,74-0,082×S+0,000214×S2 0,37 0,92

En 48* C2, C3, C4 ME = 11,51-0,084×S+0,000324×S2 0,42 0,87

En 49 C2, C3 ME = 11,09-0,071×S+0,000231×S2 0,42 0,84

En 50 C1, C2, C3, C4 ME = 11,60-0,082×S+0,000339×S2 0,60 0,74

Vsebnost neto energije za laktacijo (NEL, MJ/kg sušine); Concentration of net energy for lactation (NEL, MJ/kg dry matter)

En 51* C1 NEL = 7,45-0,055×S+0,000305×S2 0,24 0,86

En 52 C2 NEL = 6,56-0,043×S+0,000094×S2 0,23 0,90

En 53 C3 NEL = 6,88-0,061×S+0,000295×S2 0,34 0,81

En 54 C4 NEL = 7,20-0,061×S+0,000194×S2 0,25 0,93

En 55* C2, C3, C4 NEL = 7,04-0,062×S+0,000268×S2 0,29 0,87

En 56 C2, C3 NEL = 6,75-0,053×S+0,000203×S2 0,29 0,84

En 57 C1, C2, C3, C4 NEL = 7,11-0,060×S+0,000273×S2 0,42 0,74

* Priporočene enačbe za uporabo v praksi/ Recommended equations for practical use
SEE = standardna napaka ocene/standard error of estimate
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sestoja zmanjševale bolj ali manj linearno. Povezava med ME in 
NEL na eni strani ter SFT na drugi, je bila pri vseh rastnih ciklusih 
podobna. Povezave ME in NEL s starostjo so bile manj univerzalne, 
krma prvega in petega ciklusa je imela pri enaki starosti večje vseb-
nosti ME in NEL. Pozno jesenski ciklus je v večini značilnosti zelo 
odstopal od prvih štirih. Med 9. oktobrom in 20. novembrom se 
lucerna ni razvijala (SFT je ostala na ravni približno 0,1), pridelek 
lucerne se ni povečeval in tudi vsebnosti ME in NEL so ostale na 
podobni ravni. Napovedne enačbe za oceno pridelka, vsebnosti 
surovih beljakovin, ME in NEL na podlagi SFT ali starosti ob košnji 
so razmeroma zanesljive. Na podlagi povezav smo ugotovili, da je 
lucerno prvega rastnega ciklusa smiselno pokositi ob prehodu iz 
srednje vegetativne v pozno vegetativno fazo ali v pozni vegetativni 
fazi, lucerno naslednjih rastnih ciklusov, ki so pomembni za prakso, 
pa v pozni vegetativni fazi ali v začetku brstenja.

5 ZAHVALA

Delo sta v okviru projekta Tehnološke rešitve za boljše izko-
riščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev (V4-1414) financirala 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

60 cm, lucerna tretjega rastnega ciklusa 50 cm in lucerna četrtega 
rastnega ciklusa približno 45 cm. Pri SFT 3 v posevku opazimo 
prve cvetove, približne višine rastlin pri C1, C2, C3 in C4 pa so 
80, 70, 65 in 55 cm. Priporočene višine lucerne ob košnji so za 
spomladanski ciklus 45 do 60 cm, za zgodnje poletni ciklus od 
60 do 70 cm, za pozno poletni ciklus 50 do 65 cm in za zgodnje 
jesenski ciklus 45 do 55 cm. Vsa zgoraj navedena priporočila ve-
ljajo za lucerno, ki je rastla v ugodnih razmerah. Za lucerno, katere 
rast ni bila optimalna, je treba čas košnje prilagoditi stanju sestoja.

4 SKLEPI

Pridelki lucerne so se s časom rasti in razvojem sestoja na splo-
šno povečevali, najhitreje pri prvem in drugem rastnem ciklusu. 
Pri tretjem in četrtem rastnem ciklusu se je pri starosti 35 do 40 
dni, ko je lucerna dosegla SFT 5, povečevanje pridelka ustavilo. 
Vsebnost surovih beljakovin se je s časom rasti in razvojem sestoja 
lucerne zmanjševala, sprva hitreje, nato počasneje. Za enake starosti 
in enake SFT so bile za prve štiri rastne cikluse značilne podobne 
vsebnosti surovih beljakovin, nekoliko so odstopali le vzorci prve-
ga rastnega ciklusa, ki so vsebovali pri enakih SFT nekoliko manj 
beljakovin. Vsebnosti ME in NEL so se s časom rasti in razvojem 

Preglednica 5. Pričakovani pridelki lucerne, njena neto energijska vrednost (NEL)  
in vsebnost surovih beljakovin (SB) ob različnih srednjih razvojnih fazah (SFT)*
Table 5. Expected yields of alfalfa, its net energy value (NEL) and concentration of crude protein (CP)  
at various mean development stages (MSW)*

C1 C2, C3, C4
Starost 
(dni)**

Age 
(days)

Pridelek 
sušine 
(t/ha)

DM yield 
(t/ha)

SB; CP 
(g/kg 

sušine; g/
kg DM)

NEL 
(MJ/kg 
sušine; 
MJ/kg 
DM)

Starost 
(dni)**

Age 
(days)

Pridelek 
sušine (t/

ha)
DM yield 

(t/ha)

SB; CP 
(g/kg 

sušine; g/
kg DM)

NEL (MJ/
kg sušine; 

MJ/kg 
DM)

SFT 1: srednja vegetativna
MSW 1: mid-vegetative

15 2,0 250 6,7 C2: 20
C3: 15
C4: 30

C2: 1,9
C3: 1,1
C4: 1,3

265 6,0

SFT 2: pozna vegetativna
MSW 2: late vegetative

40 3,7 200 5,8 C2: 30
C3: 30
C4: 35

C2: 2,7
C3: 2,2
C4: 1,8

225 5,5

SFT 3: začetek brstenja
MSW 3: early bud

60 4,9 165 5,1 C2: 35
C3: 40
C4: 40

C2: 3,4
C3: 3,1
C4: 2,2

195 5,2

SFT 4: konec brstenja
MSW 4: late bud

70 5,7 145 4,9 C2: 40
C3: 45
C4: 40

C2: 4,1
C3: 3,8
C4: 2,3

170 4,9

* Vrednosti temeljijo na enačbah 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 19, 22 in 26; Values are based on equations 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 19, 22 and 26
** Groba ocena na podlagi regresijskih povezav s pridelkom sušine; Rough estimate on the basis of regression relations to dry mater yield

Opomba: Razvojne faze, v katerih je lucerna primerna za košnjo, so označene zeleno
Note: Development stages in which alfalfa is suitable for cutting are marked in green 
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IZVLEČEK

Lucerna je kot krmna rastlina pomemben vir energije in beljako-
vin za prežvekovalce. V zadnjih letih pridelava lucerne pridobiva 
na pomenu, kar se kaže v povečanju zasejanih površin. V študiji 
z naslovom »Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v 
prehrani prežvekovalcev« so raziskali optimalno starost lucer-
ne ob košnji glede na pridelek in vsebnost NEL, pri čemer so 
bile na podlagi številnih rezultatov izračunane tudi regresijske 
zveze. Zaradi pomena, ki ga imata količina in kakovost pridelka 
na ekonomiko pridelave krme in živinorejo, nas je zanimal tudi 
ekonomski vidik pridelave lucerne. Podlaga za ocene stroškov 
s pomočjo modelnih kalkulacij so bila priporočila navedene 
študije. Na splošno se stroški na enoto sušine kot tudi stroški na 
enoto NEL s starostjo ob košnji spreminjajo, njihovo gibanje pa 
je tesno povezano s pridelkom sušine oziroma NEL. Ugotovili 
smo, da so stroški pridelave sena med 5 in 7 % večji kot pri pri-
delavi silaže in da je njihovo gibanje zelo podobno kot pri silaži. 
Tako stroški na kg sušine (LC SS) kot tudi stroški na MJ NEL 
(LC NEL) se pri starosti od 30 do 35 dni začno umirjati, njihovo 
spreminjanje pa je, razen izjemoma (v jesenskem ciklusu, C4), pri 
večjih starostih manjše. V spomladanskem (C1) in poletnih (C2 
in C3) rastnih ciklusih se LC SS s starostjo ves čas zmanjšuje, v 
jesenskem ciklusu pa se LC SS zaradi zmanjševanja pridelka od 
starosti 50 dni dalje povečuje. LC NEL se zaradi zmanjševanja 
NEL pri večjih starostih povečuje (od 50 dni naprej v C1 in od 
40 dni naprej pri C2–C4). Upoštevaje priporočila za optimalen 
čas košnje (pri starostih od 25 do 40 dni) je v celotni rastni dobi 
zaradi največjega pridelka sušine in najmanjšega števila košenj 
strošek pridelave na kg sušine najmanjši pri starosti lucerne ob 
košnji 40 dni (4 košnje), največji pa pri starosti ob košnji 25 dni (7 
košenj). Podobne ugotovitve veljajo tudi za LC NEL, pri čemer 
pa so razlike med obravnavanimi kombinacijami košenj majhne. 
LC NEL je najmanjši pri starosti lucerne ob košnji 35 dni (5 ko-
šenj), največji pa pri starosti lucerne ob košnji 25 dni spomladi in 
poleti ter 35 dni jeseni (7 košenj).

Ključne besede: lucerna, pridelek, energijska vrednost, starost, 
stroški pridelave, ekonomika pridelave

ABSTRACT

Alfalfa is an important source of energy and proteins for ru-
minant. In recent years, the production of alfalfa has increased 
significantly, which has been reflected in growth of sown areas. 
In a study titled »Technological solutions for better utilization 
of alfalfa in ruminant nutrition« the optimal period for alfalfa 
harvesting was studied, regarding to yield and NEL content. On 
the basis of plant age at cutting time equations for the prediction 
of yield and energy value was determined. Using these equations 
and model calculations, we estimated economic efficiency of al-
falfa production. We found that the production costs of alfalfa hay 
are between 5 and 7 % higher than the production costs of alfalfa 
silage. In general, costs per unit of dry matter as well as costs per 
unit of NEL are changing due to alfalfa age at cutting time, and 
those changes are closely related to yield of dry matter and NEL. 
Thus, reduction of costs per unit of dry matter as well as costs per 
unit of NEL become less intensive after the age of 30 to 35 days 
with one exception (growing cycle in autumn, C4). In the spring 
(C1) and summer (C2 and C3) growing cycles costs per unit of 
dry matter are decreasing with aging of alfalfa. In autumn grow-
ing cycle costs per unit of dry matter are increasing after the age 
of 50 days because of yield reduction. Costs per MJ of NEL are 
increasing due to reducing concentration of NEL with aging of 
alfalfa (after 50 days at C1 and after 40 days at C2–C4). Taking 
into account the recommendations for optimal cutting time (ages 
from 25 to 40 days), the total production costs per kilogram of 
dry matter are the lowest at alfalfa age of 40 days (4 cuttings) due 
to largest yield of dry matter and the lowest number of cuttings, 
and the highest at age of 25 days (7 cuttings). Similar findings also 
apply to costs per unit of NEL, but differences between analysed 
cases are small. Production cost per unit of NEL are the lowest at 
alfalfa age of 35 days (5 cuttings), and the highest at age of 25 days 
in spring and summer and at age of 35 days in autumn (7 cuttings).

Key words: alfalfa, yield, energy value, age, production costs, 
economics of production
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1  UVOD 

Lucerna je pomembna krmna rastlina, ki v zadnjem času do-
biva vse pomembnejše mesto v strukturi pridelave zelene krme na 
njivah. V letih 2015-2017 je bilo v strukturi površin zelene krme 
na njivah 9 % posevkov lucerne, na njivah pa jo je bilo približno 
3 % oziroma 5.000 ha. To je glede na desetletje pred tem kar 
3-krat več (SURS, 2018, Zagorc, 2018). Lucerna je pomembna 
kot vir beljakovinsko bogate krme za prežvekovalce, vendar je 
njena energijska vrednost v primerjavi s sejanim travami in trav-
no-deteljnimi mešanicami manjša. Čas košnje ima, podobno kot 
pri drugih koševinah, pomemben vpliv na količino in kakovost 
pridelka lucerne in njeno izkoriščanje v prehrani prežvekovalcev 
(DLG, 1997, Verbič in Babnik, 1998, 1999, Verbič in sod., 2001, 
Žnidaršič in sod., 2015).

Ekonomika pridelave krme in s tem tudi živinoreje je zelo 
odvisna od količine in kakovosti krme, ki jo je mogoče pridelati 
in pospraviti na tehnološko enostaven način (Kramberger, 1999, 
Moljk in Repič, 2008). Moljk (2016) med drugim ugotavlja, da se 
pozitivni učinki zgodnejše košnje in s tem večjega števila košenj 
lahko odražajo tudi negativno na ekonomiki pridelave krme, v 
kolikor so razlike v pridelku in kakovosti majhne. Za sejane trave 
velja, da jih je smiselno kositi najkasneje pri pridelku 3,5 t sušine/
ha, ko je ta že dovolj velik, energijska vrednost pa tudi še v okviru 
priporočil za molznice (Van Middelaar in sod., 2014).

Raziskave o vplivu časa košnje na pridelek, morfološki razvoj 
in spreminjanje kakovosti krme lucerne je mogoče zaslediti zlasti 
v tuji literaturi (npr. Min, 2016, Brink in sod., 2010), medtem 
ko so v slovenskih pridelovalnih razmerah vpliv časa košnje na 
pridelek in kakovost lucerne prvič zelo natančno proučevali v 
okviru projekta Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne 
v prehrani prežvekovalcev (V4-1414). Verbič in sod. (2018) so 
na podlagi rezultatov triletnega spremljanja rasti, kemijske sestave 
in energijske vrednosti zelinja lucerne določili regresijske zveze 
med starostjo, srednjo razvojno fazo, pridelkom, vsebnostjo su-
rovih beljakovin in energijsko vrednostjo lucerne. Izdelali so tudi 
priporočila za optimalen čas košnje, ki upoštevajo načelo, da naj 
bo le ta opravljena v času, ko ima krma še dovolj dobro energij-

sko vrednost, hkrati pa je pridelek krme tako velik, da omogoča 
gospodarno spravilo.

Namen raziskave predstavljene v tem prispevku, je bil oceniti 
stroške pridelave lucerne na enoto sušine in na enoto neto energije 
za laktacijo pri različnih starostih ob košnji v različnih rastnih ciklu-
sih (C1–C4). Upoštevaje priporočila za optimalen čas košnje smo 
ocenili tudi povprečne letne stroške pridelave lucerne pri različnih 
starostih ob košnji v spomladanskem ciklusu (C1), v dveh poletnih 
ciklusih (C2 in C3) in v zgodnje jesenskem ciklusu (C4). 

2  MATERIAL IN METODE DELA

V raziskavi smo s pomočjo modelnih kalkulacij analizirali 
gibanje stroškov pridelave na enoto pridelka sušine in na enoto 
neto energije za laktacijo glede na starost lucerne ob košnji za 
vsak rastni ciklus posebej. Ocenili smo tudi letne stroške pride-
lave lucerne glede na različne intervale med košnjami, oziroma 
število košenj na leto. Količino in kakovost pridelka lucerne pri 
različnih starostih ob košnji smo določili s pomočjo enačb za na-
povedovanje pridelka in energijske vrednosti na podlagi starosti 
rastlin ob košnji (pregl. 1), ki so jih razvili Verbič in sod. (2018). 
Podlaga za določitev regresijskih zvez med starostjo ob košnji na 
eni strani in pridelkom ter energijsko vrednostjo lucerne na drugi 
strani so bili podatki triletnega poljskega poskusa, ki so ga Čop 
in sod. (2018) izvedli na  poskusnem polju Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. V letu setve so preučevali tri rastne cikluse, 
v naslednjih dveh letih pa po štiri rastne cikluse, ki so zajeli celo 
rastno sezono. Začetki spomladanskih rastnih ciklusov (C1) so 
bili določeni s temperaturnim pragom (5 °C), začetki naslednjih 
ciklusov (C2–C5) pa z datumi predhodnih košenj. Glede na 
čas košnje so cikluse poimenovali: spomladanski ciklus (C1), 
zgodnje poletni ciklus (C2), pozno poletni ciklus (C3), zgodnje 
jesenski ciklus (C4) in pozno jesenski ciklus (C5). 

Pri izbiri intervalov med košnjami smo izhajali iz priporočil za 
optimalni čas košnje, ki so jih na podlagi analize potekov pridelka 
in energijske vrednosti po rastnih ciklusih pripravili Verbič in sod. 
(2018). Za analizo letnih stroškov pridelave lucerne smo predvi-

Preglednica 1. Enačbe za napovedovanje pridelka in energijske vrednosti na podlagi starosti rastlin ob košnji (S, dnevi)
Table 1. Equations for the prediction of yield and energy value of alfalfa on the basis of plant age at cutting time (S, days)

Rastni ciklus 
Growth cycle

Enačba
Equation

Pridelek sušine (t SS/ha); Dry matter yield (t DM/ha)
C1 PSS= 1,02+0,081×S-0,000331×S2

C2, C3 PSS= -0,78+0,157×S-0,001012×S2

C4 PSS= -0,72+0,141×S-0,001634×S2

Vsebnost NEL (MJ/kg SS); Concentration of NEL (MJ/kg DM)
C1 NEL= 7,45-0,055×S+0,000305×S2

C2, C3, C4 NEL= 7,04-0,062×S+0,000268×S2

SS=suha snov; DM=dry matter, PSS=pridelek sušine; PSS=dry matter yield, NEL=neto energija za laktacijo;  
NEL=net energy for lactation, MJ= megajoul; MJ=megajoul, S=starost rastlin (dnevi); S=plant age (days)
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Preglednica 2. Število košenj, pridelek in energijska vrednost lucerne glede na starost ob košnji
Table 2. Number of cuttings, yield and energy value of alfalfa according to the age at cutting time

Skupno število in režim košenj; Total number and regime of cuttings

7 6 5 4 7 6 6 5 5

25
_K

7

30
_K

6

35
_K

5

40
_K

4

25
-3

5_
K

7

25
-4

0_
K

6

30
-3

5_
K

6

30
-4

0_
K

6

35
-4

0_
K

5

Število košenj po rastnih ciklusih; Number of cuttings according to growth cycles

C
1

25 1 1 1
30 1 1 1
35 1 1
40 1

C
2 

in
 C

3

25 4 4 4
30 3 3 3
35 3 3
40 2

C
4

25 2
30 2
35 1 2 2
40 1 1 1 1

Pridelek (t SS/ha); Yield (t DM/ha)

C1–C4 14,6 14,7 13,7 11,7 14,7 12,9 14,8 14,3 13,8
Pridelek NEL (MJ/ha/leto); NEL yield (MJ/ha/year)

C1–C4 78.262 75.452 67.672 56.193 77.117 68.055 75.775 71.848 67.638
Vsebnost NEL (MJ/kg SS); NEL concentration (MJ/kg DM)

C1–C4 5,36 5,14 4,95 4,79 5,24 5,27 5,11 5,03 4,92

SS=sušina; DM=dry matter, NEL=neto energija za laktacijo; NEL=net energy for lactation, MJ= megajoul; MJ=megajoul,  
K=število košenj; K=number of cuttings

Legenda; Legend:

• 25_K7: košnja na 25 dni v rastni dobi; 7 košenj, cutting at age of 25 days during growth season; 7 cuttings

• 30_K6: košnja na 30 dni v rastni dobi; 6 košenj, cutting at age of 30 days during growth season; 6 cuttings

• 35_K5: košnja na 35 dni v rastni dobi; 5 košenj, cutting at age of 35 days during growth season; 5 cuttings

• 40_K4: košnja na 40 dni v rastni dobi; 4 košnje, cutting at age of 40 days during growth season; 4  cuttings

• 25-35_K7: košnja na 25 dni spomladi in poleti ter na 35 dni jeseni; 7 košenj,  
cutting at age of 25 days in spring and summer and at age of 35 days in autumn ; 7 cuttings

• 25-40_K6: košnja na 25 dni spomladi in poleti in na 40 dni v jeseni ; 6 košenj,  
cutting at age of 25 days in spring and summer  and at age of 40 days in autumn ; 6 cuttings

• 30-35_K6: košnja na 30 dni spomladi in poleti in na 35 dni v jeseni ; 6 košenj,  
cutting at age of 30 days in spring and summer  and at age of 35 days in autumn; 6 cuttings

• 30-40_K6: košnja na 30 dni spomladi in poleti in na 40 dni v jeseni; 6 košenj,  
cutting at age of 30 days in spring and summer  and at age of 40 days in autumn; 6 cuttings

• 35-40_K5: košnja na 35 dni spomladi in poleti in na 40 dni v jeseni; 5 košenj,  
cutting at age of 35 days in spring and summer  and at age of 40 days in autumn; 5 cuttings
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Neto pridelek lucerne v skladišču smo ocenili s pomočjo 
enačbe za napovedovanje pridelka sušine glede na starost (pregl. 
1), pri čemer smo upoštevali 10 % izgub na polju pri spravilu 
sena in 5 % pri pridelavi silaže (Verbič in sod., 2016). Upošte-
vali smo tudi 5 % povprečne izgube, ki nastanejo med poljem 
in skladiščem. Pri določitvi neto pridelka NEL smo upoštevali 
enačbe za napovedovanje energijske vrednosti lucerne pri raz-
lični starosti, navedene v preglednici 1, in zmanjšanje energijske 
vrednosti med košnjo in skladiščem za 0,4 MJ/kg sušine pri senu 
in za 0,1 MJ/kg sušine pri silaži (Verbič in sod., 2016, Verbič in 
sod., 2017; neobjavljeno). 

deli košnjo pri starosti 25, 30, 35 in 40 dni v vseh rastnih ciklusih 
ter pri starosti 25, 30 in 35 v spomladanskem in poletnih ciklusih 
ter pri starosti 35 in 40 dni v jesenskem ciklusu. Obravnavanja s 
številom košenj po rastnih ciklusih so prikazana v preglednici 2. 

Pri opredelitvi tehnologije pridelave lucerne smo upoštevali 
tudi ključna pridelovalna izhodišča navedena v prispevku Čopa 
in sod. (2018). Predvideli smo tri letno rabo, gnojenje z N ob 
setvi (30 kg N/ha) in letno gnojenje s P in K glede na predvideni 
odvzem s pridelkom. Predvideli smo dve različici spravila, sušenje 
na tleh z dosuševanjem na seniku s prevetrovanjem s hladnim 
zrakom (seno) in spravilo ovele lucerne v koritasti silos (silaža).
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Slika 1. Gibanje stroškov pridelave lucerne na enoto sušine (LC SS) in NEL (LC NEL)  
v rastnem ciklusu C1 glede na starost rastlin ob košnji
Figure 1. Trend in production costs of alfalfa per unit of DM (PP DM) and NEL (PP NEL)  
in the growth cycle C1 according to the plant age at cutting time

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Pr
id

el
ek

; Y
ie

ld
 (

t S
S/

ha
; t

 D
M

/h
a)

In
de

ks
; I

nd
ex

 (3
5

dn
i=

1;
35

da
ys

=1
)

Starost (dni); Age (days)

C2-C3

LC SS; PP DM

1,0

1,8

2,6

3,4

4,2

5,0

5,8

6,6

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

N
E

L
 (M

J/
kg

 S
S;

 M
J/

kg
 D

M
)

In
de

ks
; I

nd
ex

 (3
5

dn
i=

1;
35

da
ys

=1
)

Starost (dni); Age (days)

C2-C3

LC NEL; PP NEL

Slika 2. Gibanje stroškov pridelave lucerne na enoto sušine (LC SS) in NEL (LC NEL)  
v rastnih ciklusih C2 in C3 glede na starost rastlin ob košnji
Figure 2. Trend in production costs of alfalfa per unit of DM (PP DM) and NEL (PP NEL)  
in the growth cycles C2 and C3 according to the plant age at cutting time
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Stroški pridelave lucerne na kg sušine (LC SS) se spreminjajo 
skladno s poteki pridelka. Na splošno je opazno večje zmanjše-
vanje stroškov pridelave do starosti od 30 do 35 dni kot kasneje 
(slike 1 do 3). Stroški pridelave so spomladi do starosti 25 dni 
manjši, od starosti 25 dni naprej pa nekoliko večji (2 % pri sta-
rosti 30 dni in 6 % pri starosti 60 dni) kot poleti in pomembno 
manjši kot v jesenskem času (15 % pri starosti 30 dni in 30 % pri 
starosti 60 dni). Zaradi pomembno manjših pridelkov v prvih 
25 dneh v poletnem času (C2 in C3) in jeseni (C4) v primerjavi 
z doseženimi pridelki spomladi (C1) je zmanjševanje LC SS v 
C1 do starosti 30 oziroma 35 dni manj intenzivno kot v rastnih 
ciklusih C2, C3 in C4. V spomladanskem ciklusu se do starosti 
35 dni LC SS glede na starost 15 dni zmanjša za približno petino, 
v poletnih in jesenskem ciklusih pa za dobro tretjino. Od starosti 
35 do 60 dni se LC SS lucerne v spomladanskem in poletnih 
ciklusih zmanjša od 11 do 12 %, nasprotno pa se v jesenskem 
ciklusu zaradi zmanjševanja pridelka poveča za 10 %. 

Energijska vrednost  lucerne se s starostjo zmanjšuje, časov-
ne spremembe pa so na splošno manj intenzivne od sprememb 
pridelka. Lucerna prvega rastnega ciklusa je vsebovala pri enakih 
starostih več NEL od lucerne naslednjih ciklusov. Stroški na enoto 
NEL (LC NEL) pa so zato v primerjavi s spomladanskim ciklusom 
večji tako v poletnem (pri starosti 30 dni za 10 %) kot v jesenskem 
(pri starosti 30 dni za 32 %) obdobju. Stroški na enoto vsebno-
sti NEL se spreminjajo različno intenzivno po rastnih ciklusih. 
Podobno kot pri LC SS se je do starosti 35 dni LC NEL najmanj 
spremenil v C1 (približno -7 % v primerjavi s starostjo 15 dni, slika 
1), v kasnejših rastnih ciklusih pa je bil do te starosti za približno 
četrtino manjši (sliki 2 in 3). Proti koncu rastnih ciklusov se LC 
NEL zaradi hitrega zmanjševanja vsebnosti NEL v krmi povečuje, 
ponovno najmanj v C1, nekoliko bolj v C2 in C3 ter najbolj v C4. 

Stroške pridelave lucerne smo ocenili s pomočjo modelnih 
kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije (Splošna metodološka 
izhodišča…, 2017), ki na podlagi izbranih vhodnih tehnoloških 
parametrov (različna obratoslovno-tehnološka izhodišča) omo-
gočajo oceno porabe inputov in s tem oceno skupnih stroškov 
proizvodnje pri posameznih pridelkih, kakor tudi na ravni raz-
ličnih agregatov (kmetija, usmeritev, intenzivnost). Na podlagi 
tehnoloških izhodišč in enačb za napovedovanje pridelka (pregl. 
1) smo izdelali kalkulacije za pridelavo lucerne za seno in silažo 
ter ju vgradili v sistem modelnih kalkulacij. Stroške pridelave lu-
cerne smo ocenili ločeno po posameznih košnjah in jih skladno 
z različnimi obravnavanji (pregl. 2) združili v skupne stroške pri-
delave na letni ravni. Pri izračunu stroškov lucerne smo upoštevali 
cene inputov za leto 2018 (brez DDV). 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

3.1 Stroški pridelave lucerne po rastnih ciklusih

Stroške pridelave lucerne smo zaradi razlik v dinamiki razvoja 
in rasti lucerne v rastni dobi in s tem razlik v gibanju količine in 
kakovosti pridelka (Verbič in sod., 2018) ocenili ločeno po ra-
stnih ciklusih (C1, skupaj za C2 in C3 ter C4) in pri starostih ob 
košnji od 15 do 60 dni, po 5 dnevnih intervalih. Stroške pridelave 
lucerne smo ocenili ločeno za seno in silažo. Primerjava stroškov 
pridelave lucerne na kg sušine za različne rastne cikluse in raz-
lične starosti ob košnji je pokazala, da so stroški pridelave sena 
med 5 in 7 % višji kot pri pridelavi silaže in da je njihovo gibanje 
zelo podobno kot pri silaži. Na podlagi tega smo se odločili, da 
prikažemo le ekonomske rezultate pridelave lucerninega sena.
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Figure 3. Trend in production costs of alfalfa per unit of DM (PP DM) and NEL (PP NEL) in the growth cycle C4  
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Pri pridelovanju krme na kmetijskih gospodarstvih je poleg 
stroškov še bolj pomembno zagotavljanje zadostne količine in ka-
kovosti pridelka. V proučevanih različicah je bil največji hektarski 
pridelek sušine krme dosežen pri košnji na 30 dni v vseh obdobjih 
rastne dobe ter pri košnjah na 30 dni spomladi in poleti ter pri 
35 dneh jeseni. Največji pridelek NEL na ha je bil pričakovano 
dosežen pri košnjah na 25 dni v vseh obdobjih rastne dobe, za 
dober odstotek pa je bil manjši pridelek NEL pri košnjah na 25 
dni spomladi in poleti ter pri 35 dneh jeseni, zelo dober (približno 
-4 %) pa je bil tudi pridelek NEL pri košnjah na 30 dni v vseh 
obdobjih rastne dobe in pri košnjah na 30 dni spomladi in poleti 
ter pri 35 dneh jeseni. Mnogo slabši (približno -15 %) pa je bil pri-
delek NEL pri košnjah na 35 dni v vseh obdobjih rastne dobe. Ob 
količini pridelane krme, količini pridelane NEL in stroških NEL, 
je pomembna tudi vsebnost energije v krmi. Boljša energijska 
vrednost krme omogoča večjo mlečnost/prirast pitancev in s tem 
boljše izkoriščanje energije za prirejo. Teh prednosti pri izračunu 
stroškov pridelovanja NEL ne moremo ekonomsko ovrednotiti, 
saj se izkažejo šele prek intenzivnosti reje. Če upoštevamo stroške 
pridelave na enoto sušine in vsebnosti NEL ter količino pridelane 
krme in količino NEL bi lahko zaključili, da je nekoliko zgodnejša 
košnja (na 30 dni oziroma na 30 dni spomladi in poletni ter na 35 
dni jeseni) primernejša od košnje pri starosti 35 dni. Ekonomsko 
učinkovitost pridelave lucerne smo preverili tudi v primerjavi s 
ceno krme na trgu. Nakupne cene sena lucerne na slovenskem 
trgu so trenutno med 200 in 270 EUR/t, kar je pomembno več 
kot znašajo največji stroški pridelave lucerninega sena, ugotovlje-
ni v naši raziskavi. Primerjava stroškov pridelave 1 MJ NEL pri 
lucerni in cene 1 MJ NEL izračunanega iz nabavne cene koruze 
za zrnje (190 EUR/t) pa pokaže, da so stroški pridelave NEL z 

3.2 Ekonomska učinkovitost pridelave lucerne

Optimalne energijske vrednosti krme za krave molznice pri 
pridelavi lucerne ne moremo doseči, zato se moramo pri dolo-
čanju optimalnega časa ozirati predvsem na pridelek krme ob 
košnji. Za spomladansko in poletne košnje zato Verbič in sod. 
(2018) priporočajo košnjo pri starosti od 30 do 35 dni, v jeseni pa 
pri starosti od 35 do 40 dni. Na sliki 4 zato prikazujemo ekonom-
ske kazalnike pri starosti lucerne ob košnji 25, 30, 35 in 40 dni v 
vseh rastnih ciklusih, pri starosti 25, 30 in 35 v spomladanskem in 
poletnih ciklusih ter pri starosti 35 in 40 dni v jesenskem ciklusu. 

Na podlagi ocen stroškov je razvidno, da večje vsebnosti NEL 
pri pogosti košnji skoraj v celoti kompenzirajo dodatne stroške, 
ki nastanejo s pogostejšimi košnjami. Razlike v stroških na enoto 
energije (LC NEL) so bile bistveno manjše od razlik v stroških 
na enoto sušine (LC SS; slika 4). Stroškovno najugodnejša razli-
čica pridelave lucerne na MJ NEL je pri starosti ob košnji 35 dni, 
kar pomeni 5 košenj letno (slika 4). Vendar so razlike v stroških 
pridelave na MJ NEL pri različnih starostih ob košnji majhne. 
Nasprotno od tega so razlike v stroških pridelave na kg sušine 
(LC SS) velike, kar je pričakovano. Zaradi najmanjšega pridelka 
sušine na košnjo (povprečno 2,1 t SS/ha na košnjo) in večjega 
števila košenj je LC SS največji pri lucerni, ki je košena na 25 dni 
skozi celo rastno sezono ali na 25 dni spomladi in poleti ter na 35 
dni v jesenskem času (7 košenj). Najmanjši med proučevanimi 
različicami pa je strošek na kg sušine pri košnji na 40 dni skozi 
celo rastno sezono. Pri najnižjih stroških na MJ NEL (35 dni in 
5 košenj) so stroški na kg sušine za približno 10 % manjši kot pri 
košnji na vsakih 25 dni (7 košenj). Ob tem velja ponovno opozo-
riti na pomen števila košenj in stroškov, ki stopničasto naraščajo 
z vsako dodatno košnjo. 
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lucerninim senom večji (med 3 in 9 %) kot je cena NEL iz ko-
ruze. Pri ekonomiki pridelave lucerne pa ne smemo zanemariti 
njene primernosti za pridelovanje v razmerah vse pogostejših 
suš, njenega pomena pri zagotavljanju strukturnosti obrokov in 
njene dobre beljakovinske vrednosti, ki pride še posebej do izraza 
v razmerah velikih cenovnih nihanj beljakovinske krme na trgu.

4 ZAKLJUČKI

Stroški pridelave na enoto sušine pridelka (LC SS) in NEL 
(LC NEL) se med rastno dobo spreminjajo skladno s poteki pri-
delka sušine in vsebnosti NEL po rastnih ciklusih (C1–C4). Na 
splošno je opazna večja intenzivnost spreminjanja stroškov pride-
lave do starosti 30 oziroma 35 dni kot kasneje. Zaradi pomembno 
manjših pridelkov v prvih 25 dneh v poletnem času in jeseni v 
primerjavi z doseženimi pridelki spomladi je zmanjševanje LC 
SS v C1 do starosti 30 oziroma 35 dni počasnejše kot v rastnih 
ciklusih C2, C3 in C4. Nasprotno od pridelka se kakovost lucerne 
s starostjo zmanjšuje, na splošno pa je spreminjanje energijske 
vrednosti manj intenzivno od spreminjanja pridelka. Najbolj 
podobni so LC NEL spomladi, ko so tudi najmanjši v rastni dobi. 
Ekonomsko učinkovitost pridelave lucerne smo ocenjevali na 
podlagi ocen stroškov pri različnih starostih ob košnji v celotni 
rastni dobi. Ugotavljamo, da večje vsebnosti NEL pri pogosti 
košnji skoraj v celoti kompenzirajo dodatne stroške, ki nastanejo 
s pogostejšimi košnjami. Vpliv pogostnosti košnje na LC NEL je 
bil zaradi tega razmeroma majhen. Na drugi strani so pričakovano 
zaradi najmanjšega pridelka sušine na košnjo (povprečno 2,1 t 
SS/ha na košnjo) in večjega števila košenj LC SS največji pri lucer-
ni, ki je košena na 25 dni. Strošek na enoto NEL je najmanjši pri 
starosti lucerne ob košnji 35 dni (5 košenj), največji pa pri starosti 
lucerne ob košnji 25 dni spomladi in poleti ter na 35 dni jeseni (7 
košenj). Če upoštevamo stroške pridelave na enoto sušine in NEL, 
količino pridelane krme in NEL ter vsebnost NEL v krmi ugoto-
vimo, da je nekoliko zgodnejša košnja (na 30 dni oziroma na 30 
dni spomladi in poletni ter na 35 dni jeseni) primernejša od košnje 
pri starosti 35 dni in več. Primerjava stroškov pridelave lucerne in 
nabavnih cen lucerninega sena na slovenskem trgu je pokazala, da 
so stroški pridelave lucerninega sena nižji od nabavnih cen, med-
tem ko je strošek pridelane energije z lucerninim senom višji od 
cene energije, izračunane na podlagi nabavne cene koruze za zrnje.

5 ZAHVALA

Podatki za ekonomsko raziskavo so del rezultatov projekta 
Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani 
prežvekovalcev (V4-1414). Modelne kalkulacije uporabljene 
kot simulacijski model za oceno ekonomskih rezultatov pa so 
bile posodobljene v projektu Razvoj celovitega modela kmetij-
skih gospodarstev in povezanih podatkovnih zbirk za podporo 
pri odločanju v slovenskem kmetijstvu (V4-1423). Projekta sta 
financirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
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PRIREJA MESA IN KLAVNA KAKOVOST GOVED V POGOJIH EKOLOŠKE REJE
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IZVLEČEK

Analizirali smo klavno kakovost in ocenili priraste bikov starej-
ših od 1 leta vzrejenih v pogojih ekološke in konvencionalne reje 
po letu 2006 v Sloveniji. Biki rejeni v ekoloških pogojih reje so 
bili v povprečju zaklani pri malenkost manjši starosti (22 vs. 23 
mesecev), imeli manjšo telesno maso ob zakolu (596 vs. 643 
kg), imeli enake priraste (0,87 kg na dan), mesnatost (R) in za-
maščenost (3- vs. 2+) kot biki rejeni v konvencionalnih pogojih. 
Največja razlika med ekološko in konvencionalno vzrejenimi 
biki se kaže v najmanjših čredah (< 6 živali) in največji intenziv-
nosti rasti pri telesni masi (608 vs. 707 kg) in prirastih telesne 
mase (1185 vs. 1111 g/dan). Analiza je pokazala, da se v zadnjih 
10 letih pri intenzivno rejenih bikih v ekoloških pogojih reje 
prirasti in mesnatost izboljšujejo, pri bikih iz konvencionalnih 
pogojev reje pa nismo zasledili sprememb. Velikost črede nima 
večjega vpliva na trende v prirastih in kakovosti, značilno se z leti 
povečuje le telesna masa ob zakolu bikov v velikih čredah (≥ 34 
živali) ter zmanjšujejo prirasti in zamaščenost v manjših čredah 
(6 do 16 živali) v ekoloških pogojih reje.

Ključne besede: biki, klavna kakovost, ekološka reja

ABSTRACT

In the present study we analyzed the carcass quality and assessed 
live gain of bulls (age > 1 year) raised in organic and conven-
tional production systems after 2006 in Slovenia. In organic pro-
duction system, bulls were slaughtered at similar age (22 vs. 23 
months), had lower live weight (596 vs. 643 kg) and the same 
daily gain (0.87 kg per day), conformation (R) and fatness (3- 
vs. 2+) compared to bulls from conventional production system. 
The biggest difference between organically and conventionally 
reared bulls was observed in small herds (<6 animals) and the 
highest growth intensity for live weight (608 vs. 707 kg) and dai-
ly gain (1185 vs. 1111 g/day). Analysis demonstrated improve-
ment of daily gain and conformation in intensively reared bulls 
from organic production systems in the last 10 years; however, 
no differences were observed in conventional production sys-
tems. Herd size had no important effect on the trends in live gain 
and carcass quality. Over the years, significant increase was ob-
served only for slaughter weight of bulls in large herds (≥ 34 ani-
mals) and significant decrease in live gain and fatness in smaller 
herds (6-16 animals) in organic production system.

Key words: bulls, carcass quality, organic production system
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1 UVOD 

Po navajanju uredbe ES (št. 834/2007) je ekološka pridelava 
celotni sistem upravljanja kmetijskega gospodarstva in pridelave 
hrane, ki združuje najboljšo okoljsko prakso, visoko raven biot-
ske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov, uporabo visokih 
standardov dobrega počutja živali in način pridelave v skladu 
s preferencami nekaterih potrošnikov za proizvode, pridelane 
z uporabo naravnih snovi in postopkov. Nadalje še navaja, da 
postopek ekološke pridelave po eni strani oskrbuje specifičen 
trg in s tem zadošča povpraševanju potrošnikov po ekoloških 
proizvodih, po drugi strani pa zagotavlja javne dobrine in s tem 
prispeva k varovanju okolja, dobremu počutju živali in razvoju 
podeželja. Predvsem je pomembno, da ohranjamo zdravje živali s 
spodbujanjem naravne imunološke zaščite živali, da omogočimo 
rejnim živalim stalen dostop do površin na prostem (po možnosti 
do pašnika), izbiramo primerne pasme za rejo, se prilagajamo 
lokaciji in zemlji. Za govedo je navedeno, da mora vsaj 60 % suhe 
snovi dnevnega obroka biti sestavljeno iz voluminozne krme, 
sveže ali posušene krme ali silaže. Uporaba GSO je prepovedana. 
Prav tako je prepovedano neupravičeno privezovanje ali osamitev 
rejnih živali za daljše obdobje.

Ekološko kmetijstvo doživlja velik vzpon tako v svetu kot pri 
nas. Glavni razlog je v vse večjem ozaveščanju in želji ljudi po 
zdravem načinu življenja, prenatrpanosti trga s konvencionalno 
hrano ter vladnih subvencijah. Pričakovati je, da se bo ekološko 
kmetijstvo v prihodnjih letih še širilo, saj temelji na dinamični 
interakciji med tlemi, rastlinami, živalmi, človekom, ekosistemom 
in okoljem ter je usmerjeno v še višjo aktivacijo naravnega krogo-
toka. Kamihiro in sod. (2015) poročajo, da je meso prirejeno v 
ekoloških pogojih reje bogatejše z n-3 maščobnimi kislinami. Gle-
de na to, da so živali v ekoloških pogojih reje krmljene v glavnini 
s travo oziroma travno silažo, je barva in okus mesa za marsikate-
rega potrošnika odbijajoča (Bjorklund in sod., 2014), a je ozave-
ščanje in želja po zdravem načinu življenja za potrošnika bistvena; 
celo tako zelo, da je pripravljen za meso prirejeno v ekoloških 
pogojih reje plačati tudi 40 % več, kot je cena mesa prirejenega v 
konvencionalnih pogojih reje (García-Torres in sod., 2016). Zato 
lahko upravičeno rečemo, da ekološki način kmetovanja prispeva 
k boljši kakovosti okolja in k manjšim obremenitvam narave na 
eni strani ter spodbuja dobro počutje živali in daje večjo težo 
standardom kakovosti hrane (visoko hranilno vrednostjo, bogato 
z vitamini, minerali in antioksidanti) na drugi strani. 

Glede na vse večje ozaveščanje potrošnikov o uporabi eko-
loško pridelane hrane, se vsako leto več pridelovalcev odloči 
za vstop v sistem ekološke pridelave, tako tistih, ki pridelujejo 
proizvode rastlinskega izvora, kot tistih, ki pridelujejo proizvode 
živalskega izvora. Tako se je v Sloveniji v zadnjih desetih letih 
(SURS) število ekoloških kmetij povečalo za 55 %, predvsem je 
opazen izrazit trend naraščanja po letu 2011. Število goved se je 
v zadnjih letih povečalo za 61 %. V zadnjem letu je opaziti, da se 
daje večji poudarek reji krav dojilj in prireji mesa kot prireji mleka. 
To potrjuje podatek o 5 % povečanju količine prirejenega mesa 
in 17 % zmanjšanju količine mleka v letu 2017 glede na preteklo 
leto v Sloveniji na omenjenih kmetijskih gospodarstvih (SURS). 

Glede na dejstvo, da se količina ekološko prirejenega mesa 
povečuje, nas je zanimalo kakšna je klavna kakovost zaklanih 
živali. Analizirali smo klavno kakovost bikov, vzrejenih v pogojih 
ekološke reje, ocenili priraste bikov ter podrobneje prikazali 
rezultate glede na hitrost rasti ter velikost čred. Naredili smo tudi 
primerjavo med ekološko in konvencionalno vzrejenimi biki. 

2 MATERIAL IN METODE DELA

Material. V analizo so zajeti podatki o zakolu in klavni ka-
kovosti bikov, ki so bili vzrejeni v Sloveniji v pogojih ekološke 
reje po letu 2006. Podatke o klavni kakovosti smo pridobili od 
pooblaščene organizacije za klasifikacijo goved na klavni liniji 
in zajemajo toplo maso trupa, oceno za mesnatost in oceno 
za zamaščenost. V analizo so tako zajete le tiste živali, ki imajo 
znane vse parameter klavne kakovosti oz. ki so bile zaklane v 
klavnici z računalniškim zajemom podatkov. Podatke o kmetijah, 
ki so vključene v ekološko rejo, nam je posredovala Agencija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Pridobljene podatke smo v 
Centralni podatkovni zbirki Govedo povezali s poreklom živali. 
Ocenili smo tudi telesno maso goved ter na osnovi pridobljene 
telesne mase in upoštevajoč povprečno rojstno maso telet (42 
kg) izračunali prirast telesne mase. Intenzivnost pitanja smo 
definirali na podlagi povprečnih prirastov v celotnem obdobju 
pitanja v ekoloških pogojih reje in sicer tako, da smo bike razvrstili 
po četrtinah/kvartilih (Q1 - 25 % bikov z najmanjšimi prirasti, 
Q4 - 25 % bikov z največjimi prirasti). Prav tako smo po četrtinah 
razvrstili tudi velikosti čred v ekoloških pogojih reje (Q1= < 6, Q2 
= 6 do 16, Q3 = 17 do 33, Q4 = ≥ 34 živali). Intenzivnost pitanja 
in velikost čred v konvencionalni reji smo prav tako razdelili na 
četrtine in sicer smo jih definirali na osnovi vrednosti pridoblje-
nih iz ekoloških pogojev reje.

Statistična analiza: Statistično obdelavo smo opravili s stati-
stičnim programom SAS STAT (2002), in sicer, smo za določitev 
osnovnih statističnih parametrov uporabili proceduro PROC 
MEANS. Za razvrstitev bikov glede na intenzivnost pitanja in 
velikostjo čred v ekoloških pogojih reje smo uporabili proceduro 
PROC UNIVARIATE. S proceduro PROC GLM ter metodo 
najmanjših kvadratov (LSMEANS) smo določili razlike med 
velikostjo čred in intenzivnostjo rasti ter letom zakola.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

V preglednici 1 prikazujemo osnovne statistike za kategorijo 
bikov, ki so ob zakolu dosegli starost več kot eno leto in so bili 
vključeni v sistem ekološke reje. Primerjalno podajamo tudi 
povprečne vrednosti za vse parametre klavne kakovosti, ki so jih 
dosegli biki v pogojih ekološke in konvencionalne reje. Vidimo 
lahko, da so v povprečju biki priraščali podobno (870 g/dan) v 
obeh načinih reje. Biki iz konvencionalne reje so bili zaklani pri 
rahlo višji starosti (1 mesec) ter dosegli slabih 50 kg višjo telesno 
maso ob zakolu kot biki iz pogojev ekološke reje. Ocene za me-
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snatost in zamaščenost bikov so bile primerljive z ocenami bikov 
iz ekoloških pogojev reje. Do podobnih rezultatov so prišli tudi 
Voljč in sod. (2016) ter Russo in Preziuso (2005). Večje razlike 
med obema načinoma reje lahko pričakujemo le v primerih ko je 
intenzivnost reje v konvencionalnih pogojih bistveno večja. Tako 
Esterhuizen in sod. (2008) navajajo od 130 g/dan (v primeru 
konvencionalna stalna paša) do 610 g/dan (konvencionalna 

prosta reja) slabše priraste volov v ekoloških pogojih reje. Glede 
na nizke povprečne priraste v Sloveniji so majhne razlike med 
obema načinoma reje pričakovane. 

V preglednici 1 prikazujemo parametre klavne kakovosti po 
četrtinah (kvartilih) glede na intenzivnost rasti in velikost čred v 
ekoloških pogojih reje. Iz rezultatov je razvidno, da so biki, ki so 
priraščali najhitreje (Q4), dosegli v povprečju dobrih 100 kg ve-

Preglednica 1. Osnovni statistični parametri za rastnost in  
lastnosti klavnega trupa glede na razred prirasta telesne mase in velikosti čred
Table 1. Basic statistical parameters for growth and carcass traits  
according to the quartile of the live daily gain for analyzed animals and herd size

Konvencionalna
Convetional

Povprečje±std
Means±std

Ekološka
Organic

Povprečje±std
Means±std

Ekološka/Organic - Kvartili/Quartiles

Q1 Q2 Q3 Q4

Intenzivnost rasti/Growth intensity

<716 716-844 845-1019 ≥1020
Število 
Number 703687 3291 813 817 822 821

Telesna masa, kg 
Live weight 643±100 596±102 527 600 625 630

Topla masa trupa, kg 
Hot carcass weight 359±68 327±69 279 329 348 354

Prirast telesne mase, g/d 
Live daily gain 871±169 872±213 614 783 924 1163

Starost, m 
Age 23±4 22±5 26 23 21 17

Mesnatost, 1-15 
Conformation 8±2 8±2 O+ R R R+

Zamaščenost, 1-15 
Fatness 6±2 7±2 2 2+ 3- 3

Velikost čred/Herd size

< 6 6-16 17-33 ≥ 34
Število 
Number / / 954 802 723 812

Telesna masa, kg 
Live weight / / 597 597 587 600

Topla masa trupa, kg 
Hot carcass weight / / 330 327 320 330

Prirast telesne mase, g/d 
Live daily gain / / 1042 788 774 840

Starost, m 
Age / / 18 23 24 22

Mesnatost, 1-15 
Conformation / / R+ R R R

Zamaščenost, 1-15 
Fatness / / 3 3- 2+ 2+

Mesnatost/Conformation (1 = P-,…, 15 = E+); Zamaščenost/Fatness (1 = 1-, …, 15 = 5+)
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čjo telesno maso ob zakolu kot biki, ki so priraščali najpočasneje 
(Q1). Biki z največjo intenzivnostjo rasti (Q4) so priraščali 2-krat 
hitreje od ekstenzivne skupine (Q1) in bili zaklani 9 mesecev prej, 
kot tisti z najnižjo intenzivnostjo. Pričakovano je bila boljša tudi 
mesnatost trupov (O+ vs. R+) pri intenzivneje rastočih bikih 
ter večja zamaščenost (2 vs. 3). Kljub večji zamaščenosti bikov 
v razredu Q4, le-ta v povprečju ne presega razreda 3. Struktura 
zakola glede na velikost čred pa kaže, da so najvišje priraste (1042 
g/dan) dosegali biki, ki so bili vzrejeni v manjših čredah (< 6), 
medtem ko so v ostalih večjih čredah v povprečju dosegali od 
790 do 840 g/dan. V manjših čredah so zaklali bike pri starosti 18 
mesecev, v ostalih večjih čredah pa do starosti dveh let. Tu velja 

izpostaviti, da so bili biki kljub različnim prirastom zaklani pri po-
dobni telesni masi. Je bila pa mesnatost pri bikih iz manjših čred 
nekoliko bolje ocenjena kot pri tistih iz večjih čred. Zamaščenost 
je bila večja pri bikih iz manjših čred.

Na sliki 1 prikazujemo razlike med biki vzrejenimi v ekoloških 
in konvencionalnih pogojih reje glede na razdelitev intenzivnosti 
(dnevnih prirastov) in velikosti čred po kvartilih. Biki so v pov-
prečju priraščali precej podobno in bili zaklani pri približno isti 
starosti. Najbolj izrazite razlike opažamo pri ekološko vzrejenih 
bikih, ki so najhitreje priraščali (≥ 1020 g/dan) in bili vzrejeni v 
manjših čredah (< 6), saj so bili ob zakolu v povprečju od 50 do 
100 kg lažji in od 2 do 4 mesece mlajši od bikov iz konvencional-
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Slika 1. Razlike v rastnih in klavnih lastnostih bikov (ekološka-konvencionalna)
Figure 1. Difference in growth and carcass traits (organic-conventional)
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nih pogojev reje. Razlike v masi se posledično odražajo v 
oceni EUROP klasifikacije. V primeru bikov vzrejenih v 
ekoloških pogojih reje je bila mesnatost večja v primeru 
nižje intenzivnosti rasti (< 845 g/dan) ne glede na velikost 
črede, zamaščenost bikov vzrejenih v ekoloških pogojih 
reje pa večja pri manjših čredah (< 17 živali) ne glede na 
intenzivnost rasti. Predvidevamo lahko, da je pitanje v 
majhnih ekoloških rejah najbrž specializirano predvsem 
za prodajo na domu. Pri znanem kupcu, ki želi mlajše in 
kakovostnejše meso in je pripravljen plačati meso po višji 
ceni, je doseganje večje intenzivnosti prirastov in nekoliko 
boljša zamaščenost smiselna in ekonomsko upravičena 
tehnologija, kljub večji porabi ekološko pridelanih dra-
gih krmil (žit). V velikih čredah, ki pitajo za trg, ki ne 
prepozna dodane vrednosti ekološko prirejenega mesa 
in cenovno tega ne nagradi, je tehnologija pitanja očitno 
usmerjena v zmanjševanje stroškov prireje in minimalno 
dokrmljevanje močne krme.

Rezultati pitanja v ekoloških pogojih reje, ki se obi-
čajno izvajajo na območjih z omejenimi dejavniki so po 
mnenju Verbiča (2008) verjetno povezana predvsem z 
omejenimi možnostmi za pridelovanje krme z visoko 
vsebnostjo energije. Izostanek le te je mogoče na obmo-
čjih absolutnega travinja sicer vsaj deloma nadomestiti s 
krmnimi mešanicami in žiti, ki so v ekoloških pogojih reje 
dovoljeni. A tu ne smemo prezreti dejstva, da so le-ta tudi 
do 5-krat dražja kot ostala žita in krmila in so za nekatere 
rejce zaradi tega nedostopna.

Analizirali smo tudi trende po letih glede klavne ka-
kovosti in prirastov bikov (slika 2). Ugotavljamo, da biki 
v kvartilih Q3 in Q4 (intenzivno rastoči biki) v pogojih 
ekološke reje v zadnjih 10 letih izboljšujejo priraste, kar pa 
ne velja za ekstenzivno vzrejene bike (Q1 in Q2). Priča-
kovano se pri intenzivneje rastočih bikih skupaj s prirasti 
izboljšuje tudi mesnatost trupov. Pri bikih iz pogojev kon-
vencionalne reje se parametri klavne kakovosti razlikujejo 
glede na intenzivnost rasti, vendar posebnega izboljšanja 
ali poslabšanja klavne kakovosti tekom analiziranih let, 
podobno kot smo jih zasledili v pogojih ekološke reje, ni 
opaziti. V primerjavi z biki iz ekoloških pogojev reje glede 
na intenzivnost pitanja dosegajo enake priraste telesne 
mase in so zaklani pri podobni starosti v celotnem anali-
ziranem obdobju. Dosegajo tudi nekoliko večjo telesno 
maso pri vseh intenzivnostih rasti, razen pri Q4, kjer je 
trend pri bikih iz ekoloških pogojev reje izrazitejši. So 
pa biki iz konvencionalnih pogojev v primerjavi z biki 
iz ekoloških pogojev reje bolj mesnati, razen pri Q1, kjer 
mesnatost v zadnjih letih izrazito narašča. Zamaščenost 
bikov v obeh načinih reje pa se z leti rahlo zmanjšuje. 

Glede na velikost čred se po letih (slika 3) bistveno 
ne spreminja klavna kakovost ali intenzivnost pitanja 
(večino trendov ni statistično značilnih). Značilni trendi 
po letih se kažejo le pri naraščanju telesne mase v velikih 
čredah ekološke reje (Q4; črede s 34 ali več živali) ter pri 
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zmanjševanju prirastov in zamaščenosti v ekoloških 
čredah velikih od 6 do 16 živali (Q2). 

Na splošno lahko povzamemo, da so trendi pre-
cej pričakovani, saj v velikih ekoloških čredah, kjer 
je intenzivnost rasti razmeroma nizka, večino obro-
ka predstavlja paša in travna silaža. Verbič (2008) 
ugotavlja, da bi bilo smiselno za doseganje boljših 
rezultatov pitanja na teh območjih v prvi vrsti pitan-
cem ponuditi več kakovostnejše paše, zelene krme 
in travne silaže, ki bi morala vsebovati vsaj 10,2 MJ 
ME na kg sušine, osnovne obroke s travniško krmo 
pa tudi dopolniti z ustreznimi količinami žit oz. 
krmnih mešanic.

4 ZAKLJUČKI

Pri primerjavi klavne kakovosti in prirastov te-
lesne mase zaklanih bikov smo ugotovili, da biki v 
ekoloških pogojih reje v povprečju priraščajo enako 
kot v konvencionalnih pogojih, dosegajo podobno 
mesnatost in zamaščenost ter nižjo telesno maso 
ob zakolu. 

Biki razdeljeni v skupine po četrtinah glede pri-
rastov se med sabo zelo razlikujejo. Najhitreje (Q4) 
rastoči biki v ekoloških pogojih reje priraščajo 2 
krat hitreje kot najpočasneje rastoči (Q1), imajo 
večjo telesno maso, so ob zakolu mlajši, imajo boljšo 
mesnatost ter malenkost večjo zamaščenost. Izrazita 
razlika med ekološko in konvencionalno vzrejenimi 
biki se kaže v majhnih čredah (<6 živali) pri telesni 
masi (100 kg) in dnevnih prirastih (70 g/dan). 

Trendi po letih glede klavne kakovosti in pri-
rastov bikov kažejo, da biki v kvartilih Q3 in Q4 
(intenzivno rastoči biki) v ekoloških pogojih reje 
v zadnjih 10 letih izboljšujejo priraste, ekstenzivno 
rejeni biki (Q1 in Q2) pa ne. Skupaj s prirasti se iz-
boljšuje tudi mesnatost trupov. Pri bikih iz pogojev 
konvencionalne reje se parametri klavne kakovosti 
razlikujejo glede na intenzivnost rasti, vendar po-
sebnega izboljšanja ali poslabšanja klavne kakovosti 
tekom analiziranih let nismo opazili. 

Velikost črede nima večjega vpliva na trende v 
prirastih in klavni kakovosti v zadnjih 10 letih. V 
pogojih ekološke reje se z leti statistično značilno 
povečuje le telesna masa bikov v velikih čredah ter 
zmanjšujejo prirasti in zamaščenost v čredah velikih 
od 6 do 16 živali (Q2).

eko - ekološki pogoji reje/Organic production system;  
konv- konvencionalni pogoji reje/Conventional production system

Slika 3. Klavna kakovost bikov glede na velikost čred  
in leto zakola (LSM)
Figure 3. Carcass quality of bulls according to herd size  
and slaughter year (LSM)
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INFLUENCE OF SOW BACK FAT AT FARROWING  
AND WEANING ON THEIR PRODUCTIVITY RESULTS

VPLIV DEBELINE HRBTNE SLANINE OB PRASITVI  
IN ODSTAVITVI NA REZULTATE PRODUKTIVNOSTI

Vlado Vuković1, S. Andonov2, S. Amstutz3, M. Amstutz4

1 University of St”Cyril and Methodius” - Faculty of agricultural Sciences and Food Skopje, Republic of Macedonia
2 Swedish University of Agricultural Sciences – Department of Animal breeding and Genetics
3 “Topigs Norsvin Central Europe LTD”, Republic of Hungary
4 “Amstutz švýcarský chov s.r.o.”, Czech Republic

ABSTRACT

Influences of several important factors on the productivity of 
Topigs Norsvin sows in one pig farm near city of Pisek in Czech 
Republic were investigated. In the used linear models, depending 
of the analysed variables, there were included: 4 genetic lines of 
sows (TAAAA, TBBBB, TLLAA, TNNBB), their cycle number 
from 2 to 9, number of their functional teats at reproductive start 
(from 14 to 17 teats), two season (cold and hot) in combination 
with five years (from 2013 to 2017) expressed as effect of year 
x season (YS), back fat at farrowing/weaning and difference 
between back fat from farrowing to weaning, used as linear regres-
sion. The traits of sow productivity in this herd that were investi-
gated were: total born piglets (TB) and litter weight at farrowing 
based on number of total born piglets (TB_W), live born piglets 
(BA) and litter weight at farrowing based on number of live-born 
piglets (BA_W), weaned piglets (WEAN) and litter weight at 
weaning based on number of weaned piglets (WEAN_W), sow 
productive index as summary of produced kilograms of live weigh 
at farrowing and weaning based on total born (INDEX 1) and 
sow productive index as summary of produced kilograms of live 

weigh at farrowing and weaning based on live-born (INDEX 2). 
The investigation showed significant influence of used factors on 
almost all tested variables (P>0.01). The influence of back fat 
at farrowing on BA_W and cycle number on WEAN were not 
significant (P<0.05) and the influence of genetic line on BA and 
YS on TB_W were on the almost non-significant, too (P=0.065 
and P=0.050 respectively). Collected records were evaluated 
using the standard General Linear Model analysis of variances 
under highly valid models (adjusted R squared variate from 0.961 
to 0.983). Productivity results were significantly influenced by 
the back fat of sows at farrowing and weaning. The investigation 
emphasizes the importance of proper breeding, parity structure, 
feeding management and microclimate when it comes to the sow 
productivity level. The number of functional teats as preselection 
criteria is supporting life time sow productivity. Body condition 
of sows, judged by body fat reserves (BF at P2) can be considered 
as a very potential tool in modern pig husbandry. 
 
Key words: breeding, pigs, back fat of sows, sow productivity
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KLAVNIŠKI ODPADKI V SLOVENIJI IN MOŽNOSTI NJIHOVE PREDELAVE

SLAUGHTERING WASTE IN SLOVENIA AND THE OPPORTUNITIES  
OF THEIR PROCESSING

Matjaž ČERVEK1

1 dr., dipl. ing. zooteh., Emona razvojni center za prehrano d.o.o., Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana

IZVLEČEK

Mineva 18 let odkar je Evropska komisija, zaradi bolezni norih 
krav, prepovedala uporabo predelanih živalskih beljakovin v 
prehrani domačih živali. Čeprav so kasnejše raziskave dokazale, 
da uporaba predelanih živalskih beljakovin v prehrani prašičev 
in perutnine ne predstavlja nevarnosti prenosa prionov, prepo-
ved uporabe tudi za ta dva sektorja še vedno velja. S tem so rejci 
domačih živali prikrajšani za kvaliteten in poceni prehranski vir. 
Dovoljena pa je uporaba klavniških odpadkov v prehrani rib in 
živali, ki niso namenjene humani prehrani - hišnih ljubljenčkov in 
kožuharjev. V prispevku bomo predstavili trenutno stanje na tem 
področju v Sloveniji, obseg klavniških odpadkov ter možnosti 
njihove predelave v proizvode z večjo dodano vrednostjo.

Ključne besede: živalski stranski proizvodi, predelava, krma, 
bioaktivne molekule

ABSTRACT

18 years have been passed since European comission has for-
biden use of animal  processed animal protein (PAP) because of 
bovine spongiform encepghalopaty. Despite the fact that  later 
trials proved that use of PAP in poultry and pigs feed does not 
represent threat to animal healthban is still valid. The farmers 
are anable to feed PAP, excelent protein source to monogastric 
animals. On the other side PAP is widely use fish and pet food 
production. In the article we will describe situation in Slovenia, 
extentof meat industry byproducts and possibilities of processing 
them in products with aded value.

Key words: animal byproducts, processing , feed, bioactiv moleculs
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1 UVOD

Posledica rasti svetovne populacije in istočasnega višanja ži-
vljenjskega standarda je vedno večje povpraševanje po mesu. Po 
drugi strani pa so kmetijske površine omejujoč dejavnik pri širitvi 
živinoreje. Zato postaja maksimalno izkoriščanje obstoječih virov 
hrane vedno bolj pomembno.

Mesna industrija zavzema, v svetovnem merilu, največji de-
lež znotraj prehranske industrije. V zadnjih 30 letih se je proizvo-
dnja mesa na svetovni ravni podvojila. Leta 1986 smo priredili 
132,6 milijonov ton mesa, v letu 2016 pa že 258,2 milijonov 
ton mesa. S tem se povečuje tudi količina stranskih proizvodov 
mesne industrije. 

Ogromne količine stranskih proizvodov, ki nastajajo se v dr-
žavah z pomanjkljivim nadzorom enostavno zavrže, kar povzroča 
okoljske probleme in tudi zdravstveno tveganje za ljudi in živali. 

Živalske stranske proizvode (ŽSP) predstavljajo cela telesa 
ali deli živali, proizvodi živalskega izvora ali drugi proizvodi, 
pridobljene iz živali, ki niso namenjeni prehrani ljudi, vključno 
z jajčnimi celicami, zarodki in živalskim semenom. V primeru 
nepravilne rabe ali odstranitve, lahko predstavljajo tveganje za 
zdravje ljudi in živali ter okolja, zato so pravila za ravnanje z ŽSP 
predpisana tako v zakonodaji Evropske unije kot tudi v sloven-
ski nacionalni zakonodaji - Uredba (ES) št. 1069/2009. Brez 
ustrezne predelave so lahko ŽSP nevaren odpadek v okolju, zato 
je predelovanje ŽSP natančno določeno in poteka pod strogim 
veterinarskim nadzorom. 

Evropska zakonodaja določa najvišje standarde in regulative v 
svetovnem merilu, ki vključujejo 
- varen prevzem okolju nevarnih surovin (ali surovin, za katere 

obstaja sum, da bi lahko bile nevarne), 
- skrb za popolno sledljivost in varnost v predelovalni verigi z 

upoštevanjem HACCP  sistema,
- stroga merila pri ponovni uporabi predelanih surovin.

S predelavo ŽSP prispevamo tudi k trajnostnemu razvoju, saj na 
tak način poskrbimo za uresničevanje krožne ekonomije; pre-
delani ŽSP so tako lahko ponovno uporabljeni  tudi kot gorivo, 
gnojilo ali pa surovina v industriji krme za hišne ljubljenčke, ribe 
in kožuharje.

Ločimo jih v tri kategorije glede na raven tveganja za javno 
zdravje in zdravje živali: ŽSP kategorije 1, ŽSP kategorije 2 in 
ŽSP kategorije 3.

ŽSP kategorije 1 so snovi, ki predstavljajo predvsem snovi 
in mešanice snovi in vsebujejo potencialno rizičen material za 
prenos bolezni, zato jih predelamo in odstranimo kot odpadek s 
sežigom v sežigalnici.

ŽSP kategorije 2 predstavljajo predvsem snovi in mešanice 
snovi, kot so blato, vsebina prebavnega trakta ipd. Predelajo se v 
surovine primerne za organsko gnojilo in bioplin.

ŽSP kategorije 3 predstavljajo predvsem snovi ali mešanice 
snovi živalskega izvora, ki jih ljudje iz komercialnih razlogov ne 
uporabimo in jih zavržemo. To so npr. kože, kopita, parklji, rogo-
vi, ščetine prašičev, ptičje perje in kri in deli zaklanih živali, ki so 

ocenjeni kot neustrezni za prehrano ljudi, a ne kažejo nobenih 
znakov bolezni. Ti odpadki gredo v predelavo.

ŽSP imajo ogromen potencial pridobivanja različnih or-
ganskih molekul, ki imajo tudi dobro tržno vrednost. Vendar, 
v primerjavi z predelavo drugih stranskih produktov živilske 
industrije (mlečne proizvodnje, sadja, zelenjave, olja…), mesna 
industrija zaostaja v recikliranju stranskih proizvodov. Vzrok 
temu so pogosto slaba kvaliteta stranskih proizvodov mesne indu-
strije, zdravstveni vidik in nenazadnje višji standard prebivalstva, 
ki vse manj uporablja mesne stranske proizvode. V grobem jih 
delimo na tiste, ki so in tiste ki niso primerni za prehrano ljudi. 
Med primerne sodijo jetra, ledvica, srce, kri…. Med neprimerne 
pa rogovi, parklji , kosti, vsebina prebavil… Rogovi, parklji, ko-
pita in kosti vsebujejo veliko strukturnih proteinov - keratina in 
kolagena. Ti proteini in njihovi hidrolizati so primerni za različno 
industrijsko uporabo. Na molekulskem nivoju zadržujejo vodo in 
jih lahko uporabljamo kot nosilne delce pri kromatografiji (Mori-
mura in sod., 2002). Stranske proizvode živilske industrije lahko 
uporabljamo v sorodnih ali popolnoma različnih industrijah. 
Tako na primer kri in kosti uporabimo v obliki moke za živalsko 
krmo, medtem ko kože uporabi industrija usnja. 

Notranji organi
10-15% žive teže

Kri 
3-9% žive teže

Glava, parklji
6-8% žive teže

Koža/dlaka
6-10% žive teže

Maščoba
3-4% žive teže

Kosti
15-20% žive teže

Izkrvavitev

Odstranitev glave, parkljev

Živa žival

Izkoženje

Odstranitev maščobe

Odstranitev drobovine

Trup

Izkoščičenje

Mesni kosi

Slika 1. Okvirni deleži stranskih proizvodov, ki nastanejo  
v procesu klanja večjih živali (goveda, prašičev, drobnice)
Picture 1. Estimated  byproducts share in sloughterhouse  
(cattle, pigs, sheep)
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Razpis za koncesijo se izvaja vsakih pet let. Poleg kafilerije 
KOTO je član Evropskega združenja za predelavo maščob in ži-
valskih stranskih proizvodov tudi Perutnina Ptuj, ki ima kafilerijo 
za interne potrebe. 

2 PROIZVODI Z DODANO VREDNOSTJO IZ 
STRANSKIH PROIZVODOV MESNE INDUSTRIJE

Ena od možnih tehnologij konzerviranja stranskih proi-
zvodov mesne industrije je fermentacija. Uporabljajo jo za 
konzerviranje rib in stranskih proizvodov perutnine. Navadno 
substratu dodajo fermentabilne ogljikove hidrate in inokulirajo 
z laktobacili. Zaradi fermentacihje se zniža pH na približno 4, 
kar uniči, oz. preprečuje rast ne željeni mikroflori. Tako obde-
lane stranske proizvode krmijo kožuharjem, ponekod, kjer je to 
dovoljeno tudi prašičem. 

Bioaktivni peptidi so kratko verižni peptidi 2-20 aminokislin 
ki imajo ugodne fiziološke učinke na organizem (Bernardini in 
sod., 2011). Cela vrsta bioaktivnih peptidov je bila izolirana iz 
živalskih virov, vključno iz jajc. Dobimo jih z encimatsko razgra-
dnjo beljakovin, lahko pa se sprostijo tudi med razgradnjo belja-
kovin v prebavilih. Odvisno od njihove aminokislinske sestave in 
velikosti molekule se razlikujejo po svojem delovanju.  Njihovo 
delovanje je lahko antimikrobno, antitrombozno, zniževanje 
krvnega pritiska, antioksidativno in tudi analgetično.

Antioksidanti iz stranskih proizvodov mesne industrije. Če 
prosti radikali, ki nastajajo v telesu niso nevtralizirani z antioksidan-
ti, napadajo bližnje molekule in jim odvzemajo elektrone. Sproži se 
verižna reakcija, ki sčasoma vodi do težkih obolenj - artereoskle-
roze, srčnih obolenj, diabetesa, raka itd..(Davalos in sod., 2004)

Zaradi pomislekov o uporabi sintetičnih antioksidantov se 
povečuje trend pridobivanja naravnih antioksidantov, poleg 
rastlinskih virov se uveljavljajo tudi živalski viri.

Med različnimi antioksidanti, ki jih vsebuje meso - encim-
skimi antioksidanti (katalaza, superoksid dismutaza, glutation 

Kri 
3-5% žive teže

Perje
5-7% žive teže

Jetra, srce, mlinček
4-6% žive teže

Drobovina
18-20% žive teže

Kosti
8-10% žive teže

Izkrvavitev

Oskubljenje

Živa žival

Odstranitev drobovine

Odstranitev jeter, srca, mlinčka

Trup

Izkoščičenje

Mesni kosi

Slika 2. Okvirni deleži stranskih proizvodov,  
ki nastanejo v procesu klanja perutnine
Picture 2. Estimated  byproducts share in poultry sloughterhouse

Tabela 1. Proizvodnja mesa v Sloveniji leta 2000 in 2016 (vir SURS in KIS) 
Table 1. Meat production in Slovenia  - year 2000 and 2016 (source SURS and KIS)

Vrsta živali / animals Leto 2000 (tone) / Year Leta 2016 (tone) / Year
Perutnina / poultry 54.100 66.060
Govedo / cattle 43.300 44.360
Prašiči / pigs 60.000 28.980
Drobnica / sheeps 1.170   1.640
Konji / horses 350      630
Drugo / others 620      490
Skupaj / sum 159.540 142.160

Skupna proizvodnja mesa je v Sloveniji v zadnjih letih upadla, 
predvsem zaradi prašičjega mesa, katerega prireja se je od leta 
2000 do lani razpolovila. Dnevno v Sloveniji nastane 150t do 
200t ŽSP, kar na letnem nivoju pomeni približno med 55.000 
in 70.000 t ŽSP. Od tega je 16 tisoč ton ŽSP kategorije 1 in 2. 
Predelajo jih v kostno mesno moko in maščobe, ki jih skladno z 
zakonodajo ustrezno uničijo. KOTO ima edini pri nas koncesijo 
za zbiranje in uničenje takšnih živalskih odpadkov (kat. 1 in 2).  



214 ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2018

Bisurfaktanti so snovi, ki v organizmu znižujejo površinsko 
napetost. To so različni estri maščobnih kislin. Uporabljamo jih 
v prehranski industriji, kozmetiki in medicinskih preparatih. 
Pridobivamo jih po posebnem postopku iz oleinske kisline, ki jo 
ekstrahiramo iz piščančje drobovine (Patil in sod., 2011).

Iz notranjih organov, predvsem govejih in prašičjih pljuč ter 
mehanično izkoščičenega perutninskega mesa lahko pridobimo 
proteinske ekstrakte visoke kvalitete. 

Biomolekule iz kosti. Imamo veliko mehaničnih metod 
za odstranjevanje beljakovin iz mišičnega in vezivnega tkiva, ki 
ostane na kosteh in v kostnem mozgu. Za 20 % lahko povečamo 
izplen, če kombiniramo mehanično in kemično ekstrakcijo (Bo-
les in sod., 2000).

Iz piščančje grodnice pridobivajo hondrotin sulfat, ki ga 
skupaj z glukozaminom uporabljajo pri zdravljenju osteoartritisa. 
Preparat se uporablja tako pri ljudeh, kot tudi pri živalih (konjih, 
psih) (Luo in sod., 2002). 

Stranski proizvodi iz jajc. Kokošje jajce je prava zakladnica 
hranilnih snovi. Jajca ki niso primerna za hrano ljudi se lahko 
uporabijo kot dober vir fosfolipidov. Predvsem fosfatidilholina,, 
ki predstavlja kar 80 % vseh fosfolipidov v jajcu.

Sialinska kislina je vključena v mnoge fiziološke procese v 
telesu. V jajcu sta z njo bogati rumenjakova membrana in halaza, 
ki ju pri predelavi jajc dostikrat odstranimo z centrifugacijo ( Ju-
neja in sod., 1991).

Pri predelavi jajc nastajajo kot stranski proizvod velike količine 
jajčnih lupin. Jačna lupina predstavlja 11 % teže jajca. V glavnem jo 
tvori kalcijev karbonat (94 %), kalcijev fosfat in magnezijev karbo-
nat vsak po 1 % in 4 % organske snovi. Kalcijev karbonat iz jajčnih 
lupin se uporablja tako v prehrani ljudi, kot tudi živali. Predelajo ga 
tudi v bolj izkoristljive oblike, kot je npr. kalcijev citrat.

3 POVZETEK

Živinorejci in proizvajalci krmnih mešanic za domače živali 
čakamo, da bo Evropska komisija razvila teste za določanje pore-
kla predelanih živalskih beljakovin (testi za določitev vrste živa-
li). Pričakujemo, da bodo testi kmalu validirani in bo odobrena 
njihova uporaba v praksi. S tem bodo ovrženi zadnji zadrški za 
uporabo predelanih živalskih beljakovin v prehrani neprežveko-
valcev. Seveda ob upoštevanju sledljivosti in ostalih varnostnih 
ukrepov. Ponovna uporaba predelanih živalskih beljakovin v krmi 
za monogastrične domače živali, bo kot bogat vir visoko vrednih 
beljakovin in mineralov, nadomestil del rastlinskih virov beljako-
vin, predvsem soje. To bo doprinos k krožnemu gospodarstvu in 
zmanjševanju obremenjevanja okolja.

Po drugi strani pa so živalski stranski proizvodi odlična suro-
vina za pridobivanje cele vrste biološko aktivnih snovi za uporabo 
v prehrani ljudi in živali, farmacevtskih proizvodih in še kje. 

dismutaza…) in ne encimski antioksidanti (vit. E, karotenoidi, 
vit. C….) - velja omeniti konjugirano linolno kislino (CLA), 
ki jo najdemo v mleku in mesu prežvekovalcev in je zelo dober 
antioksidant (Fagali in Catalana, 2008).

Kri je prvi stranski proizvod ob zakolu živali. Predstavlja 3-5 
% žive teže in vsebuje 17-19 % beljakovin (Ockerman in Hansen, 
1988), ki so bogate z lizinom in revne z metioninom in izoleuci-
nom (Marquez in sod., 2005). Kri lahko fermentiramo - zmeša-
mo s sterilnimi pšeničnimi otrobi v razmerju 8:1, inokuliramo z 
Aspergillus oryzae in fermentiramo 5 dni pri temp. 28 °C. Pri tem 
pH pade iz 7 na varnih 4.  Čeprav imajo beljakovine krvi visoko 
biološko vrednost se je zelo majhen delež uporabi v humani pre-
hrani. Kri je več funkcionalni stranski proizvod. Uporabljamo jo 
kot vezalec, emulzifikator, stabilizator in kot surovino za zdravila 
in nutracevtike. Plazma vsebuje mešanico proteinov - albuminov, 
globulinov in fibrinogena.

S centrifugiranjem ločimo plazmo in krvne celice. Plasma 
deluje kot vezalec in emulgator v klobasah, globin pa uporabljajo 
v živilih kot barvilo in prehranski dodatek. Hidrolizati krvi imajo 
dobre antioksidativne lastnosti (Wang in sod., 2008). Nekateri 
kratko verižni peptidi iz goveje krvi delujejo antimikrobno (Hu in 
sod., 2011). Kot dober vir železa uporabljajo kri ali njene frakcije 
v različnih prehranskih dopolnilih v boju proti anemiji.

Proizvodi iz živalskih notranjih organov
Notranji organi živali niso samo dober vir hranil in encimov, 

temveč tudi drugih biomolekul, kot so heparin, funkcionalni 
lipidi in proteini….Jetra so največji notranji organ. So dober vir 
vitamina B12.

Ekstrakt goveje vranice je bogat z proteazami predvsem ka-
tepsini, ki jih uporabljamo pri zorjenju in mehčanju mesa (Me-
lendo in sod., 1998).

Perutninska drobovina je dober vir encimov, v glavnem pro-
teaz. Med drugim jih uporabljajo tudi v industriji usnja. Proteaze 
lahko izoliramo z dvofaznim vodnim sistemom (ATPS) polietilen 
glikola in natrijevega citrata (Sarangi in sod., 2011). Poleg tega, 
da so prebavila perutnine dober vir preteinaz so tudi dober vir 
alkalne fosfataze, ki se uporablja za označevanje v kompetitivnih 
imuno encimskih testih (ELISA).

Goveja pljuča in prašičje črevesje sta relativno bogata z anti-
koagulantom heparinom. Heparin je sestavina vrste zdravil proti 
strjevanju krvi.

Funkcionalni lipidi. Danes je težko najti področje v bio-
logiji v kateri lipidi ne bi imeli pomembne, če ne celo ključne 
vloge kot signalne in regulatorne molekule. Fosfolipidi in sfin-
golipidi so skupina polarnih lipidov, ki jih najdemo v celičnih 
membranah. Med drugim jih ekstrahiramo iz kože perutnine, 
največkrat kokoši nesnic. Iz perutninske drobovine pridobivamo 
tudi večkrat nenasičene maščobne kisline, ki so človeka in živali 
esencialne. Pridobivamo jih z metodo ekstrakcije z raztopino 
uree. Najbolj zastopana je linolna  - omega 6 nenasičena ma-
ščobna kislina.
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V Sloveniji letno nastane med 55.000 in 70.000 ton ŽSP. 
Večino jih predela kafilerija KOTO, svoje interne ŽSP predela 
Perutnina Ptuj, del slovenskih ŽSP pa v surovem stanju odkupijo 
tuji kupci, ki jih predelajo v glavnem v krmo za hišne ljubljenčke 
in nekaj v ribjo krmo. Možnosti predelave ŽSP v proizvode z vi-
soko dodano vrednostjo so pri nas zaenkrat še slabo izkoriščene.
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Energija iz narave za človeka in naravo

www.dem.siDravske elektrarne Maribor d.o.o.  •  Obrežna ulica 170, 2000 Maribor  
Telefon: 02 300 50 00  •  Faks: 02 300 56 55

O DEM
Smo največji slovenski 
proizvajalec električne 
energije iz obnovljivih 
virov. Upravljamo z 
osmimi hidroelektrarnami 
na reki Dravi, s tremi 
malimi hidroelektrarnami 
in štirimi sončnimi 
elektrnami. 

REKA DRAVA
Energetsko 
najpomembnejša 
slovenska reka, izvira 
v Italiji, povezuje države 
in velika biogeografska 
območja. Ima samosvoje 
vodne pretoke, primerne 
za intenzivno izrabo, in 
lastna življenjska okolja, 
vredna ohranjanja.

TRAJNOSTNI 
RAZVOJ
Družbeno okolje, v 
katerem delujemo, želimo 
odgovorno in tvorno 
sooblikovati, zato je naša 
pozornost namenjena 
številnim projektom 
na celotnem območju 
delovanja družbe.





Kaj, če bo setev
zaradi slabih 
vremenskih razmer
spomladi potrebno
ponoviti?

Pohitite, zavarovanje je mogoče
skleniti do vključno 15. decembra.

www.triglav.si
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Nadzor krav smaXtec
Zaznavanje pojatve in telitve

Nadzor telesne temperature, ciklusov pitja in zdravja

V živo iz vampa

pojatev
ne

zgodnja 
laktacija

Stanje 
hidracije

v redu

Temperatura
39°C

Zdravje
v redu





JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana 

Odlična krmila za vaše živali

Popolne in dopolnilne krmne mešanice

Beljakovinsko mineralno vitaminski dodatki

Mineralno vitaminski dodatki

Premiksi



Ustvarjamo najlepše trenutke.

Dom penine 
Jurkovičeva 25 
9250 Gornja Radgona  
Slovenia
T: +386 0)2 564 85 50  
E: animacija@radgonske-gorice.si
www.radgonske-gorice.si

Informacije in rezervacije:

Ustvarjamo najlepše trenutke.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!



VAS ZANIMA VEČ?
Pooblaščeni zastopniki in prodajalci Farmtech 
vam bodo z veseljem ponudili več informacij o 
naših novostih in ostalih proizvodih.

Več na www.farmtech.eu

Traktorske prikolice

Plato prikolice

Potisne prikolice

Vinogradniško-sadjarski trosilniki

Gradbene prikolice

Farmtech d.o.o.
Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer
T: 02 584 91 00
E: info@farmtech.eu

Cisterne za gnojevko
NOVO

Trosilniki organskih gnojil

VEMO, KAJ JE POTREBNO.



www.ksgrm.net



KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD 

  MURSKA SOBOTA 

 
- Oddelek za kmetijsko svetovanje 

- Oddelek za živinorejo 

- Oddelek osemenjevalno središe za plemenske 

bike 

- Oddelek osemenjevalno središe za plemenske 

merjasce 

- Oddelek za kemijske analize in raziskave 

 

 

OSEMENJEVALNI CENTER ZA  

PLEMENSKE BIKE 

 
- proizvodnja in prodaja semena bikov lisaste pasme 

- prodaja semena bikov ostalih pasem (rdei holstein, 

  montbeliard, rno-bele, rjave, limuzin, charole in druge) 

- prodaja pomožnega materiala za osemenjevanje 

- evidenca in obdelava  podatkov o osemenjevanju 

- priprava nartov osemenitev (v sodelovanju s  

  selekcijsko službo) 

- svetovanje na podroju reprodukcije govedi 

 

 

        OSEMENJEVALNI CENTER ZA  

        PLEMENSKE MERJASCE 

         

        - proizvodnja in distribucija svežega 

konzerviranega merjaševega semena,  

pasemska struktura: slovenska landrace (linija 

11), slovenski veliki beli praši (linija 22), 

pietrain, hibrid 54, hibrid 74, slovenska landrace 

(linija 55) 

        - ponudba opreme za umetno osemenjevanje 

        - prodaja blokov za evidenco in poroanje,  

  obdelava podatkov, svetovanje 

 

ODDELEK ZA KEMIJSKE ANALIZE 

 

- analize zemlje (njiva, travnik, vinograd, sadovnjak, 

  rastlinjak, vrt) 

- analize krme in krmnih dodatkov (za izraun  

  krmnih obrokov) 

- analize mleka, zaviralne snovi (antibiotiki) 

 

 

 

 

RAUNOVODSKE STORITVE ZA KMETIJE 

 

- vodenje enostavnega in dvostavnega   

  knjigovodstva 

- vodenje evidenc in obraun DDV 

- vodenje FADN knjigovodstva 

 Štefana Kovaa 40, 9000 Murska Sobota 
  tel.: (02) 539 14 10, fax: (02) 521 14 91       
                      kgzs.zavod.ms@gov.si 

                            www.kgzs-ms.si 
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oddelek za 

- KEMIJSKA SESTAVA MLEKA
- SEČNINA
- ZMRZIŠČNA TOČKA
- SOMATSKE CELICE
- SKUPNO ŠTEVILO MIKROORGANIZMOV
- ZAVIRALNE SNOVI
- TEST BREJOSTI
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analize in
raziskave

KAKOVOSTNE, HITRE IN NATANČNE PREISKAVE
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Kodila d.o.o.
Markišavci 44, 9000 Murska Sobota 

Tel.: 02 522 36 00
www.kodila.si
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 www.sip.si Robustno spravilo travinja

Z uporabo gnetilnika dosegamo boljšo 
kvaliteto silaže, skrajšamo čas sušenja, 
zmanjšujemo tveganje zaradi slabega 
vremena in privarčujemo do 10% energije 
potrebne za pripravo in spravilo krme.

PRETOK TROSENJA

Inovativna geometrija majhne vrtavke z 
okroglimi cevmi in pristriženimi vzmetnimi 
kraki pomeni veliko izboljšanje pretoka 
krme. Izboljšana je storilnost in oblika 
raztrosa, obrnjena krma pa ostane čista. 

PRSTNI GNETILNIK

3D SLEDENJE PODLAGI

Prosto gibanje rotorjev je lastnost, ki 
zagotavlja visoko kakovost in čisto krmo, 
ne glede na neravnine na podlagi. Posebni 
križni zglobi na rotorju omogočajo 
popolno 3D sledenje podlagi neodvisno 
od položaja podvozja.

SPECIALIST ZA TRAVINJE
KOSILNICE SILVERCUT

OBRAČALNIKI SPIDER

ZGRABLJALNIKI STAR
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ČISTEJŠI ZGRABKI

Pick-up zgrabljalniki SIP AIR zagotavljajo 
visoko učinkovito zgrabljanje za zgrabek 
brez nečistoč. Inovativna zgrabljalna rešitev 
je sestavljena iz patentirane fleksibilne 
pobiralne naprave in transportnega traku.

POBIRALNI ZGRABLJALNIKI
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TN70 - The NEW parent female of  

Topigs Norsvin

www.topigsnorsvin.com/tn70

TN70

Lowest 
Production 
Cost!



Vsestransko visoko aktivno razkužilo za varno in zelo učinkovito zaščito pred 
povzročitelji nevarnih kužnih bolezni, tudi pred povzročiteljem aviarne 
influence (H5N1).
Razkužilo s širokim spektrom virucidnega, baktericidnega in fungicidnega 
delovanja.
Vodotopni prašek, enostaven za uporabo na vseh površinah.
Varen za okolje, ljudi in živali.
Združljiv s sistemom HACCP.

Veterinarskohigienski biocidni pripravek
Dezinfekcijsko sredstvo za območje s hrano in krmo/krmili 
Sredstvo za razkuževanje pitne vode za živali

Sestava Aktivna učinkovina v Ecocidu S je kalijev peroksisulfat, učinkovitost izdelka pa povečujejo 
dodane površinsko aktivne snovi, organske kisline in anorganski pufrski sistem. Navodilo za 
uporabo Delovno raztopino Ecocida S uporabljamo kot razpršilo, meglo ali kopel za parklje in kot 
dezbariero. Za razkuževanje že očiščenih površin in opreme uporabljamo 1-odstotno raztopino 
Ecocida S. Oprema Škatla s 25 x 50 g praška, vrečka po 1 kg in 2,5 kg praška.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodila in podatke o izdelku.

Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
Krka, d. d., Novo mesto, Ðmarjeðka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenija Sl

ov
en

ija
, 7

/2
00

7,
 2

00
7-

55
21

, D
es

ig
n:

 N
G

Z/
CB

.

R
A

Z

K U Z I L
O

ˇ

V A R E N  I N  U C I N K O V I Tˇ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2007-5521_Ecocid S_ad_278x132_SIPage 1   30.7.2007   14:58:18









PARADAJZ, d. o. o. 
Renkovci 57/c, 9224 Turnišče 
T: +386 (0)2 57 22 250 
E: info@lust.si 
www.lust.si 







OBČINA KRIŽEVCI



Foto: D. Mauko

OBČINA RADENCI
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24. – 29. 8. 2019
Gornja Radgona

57. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

SE JEM NOVE GENERACI JE !

www.sejem-agra.si



Gornja Radgona, mesto sejmov in penine, leži v severovzho-
dni Sloveniji in vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. 
V občini so po najlepših pobočjih in slemenih goric zasajeni 
vinogradi, ki vinorodni pokrajini nad Gornjo Radgono dajejo 
še posebej lep videz. 

Vabljeni V mesto sejmoV in penine

Naravne danosti v Gornji Radgoni po-
nujajo aktivne počitniške programe in 
športna doživetja v vseh letnih časih, 
na reki Muri raftanje in splavarjenje, 

jezera ponujajo ribištvo, razviti so ko-
lesarjenje, tenis in pohodništvo. Mesto 
utripa v živahnem ritmu kulture. Po-
sebna doživetja pa ponujajo destinaci-
je na Apolonijini poti.  Apolonija je bila 
zeliščarka, obsojena čarovništva, da-
nes pa prevzema vlogo priprošnjice za 
zdravje in ljubezen. Obiskovalci lahko 
prevozijo Apolonijino pot s turističnim 
vlakom, obiščejo številne vinske kleti 
in v njih poskušajo izvrstne penine in 
vina, občudujejo kulturno dediščino 
(grad Negova), izvire slatine ali pa uži-
vajo v flori in favni na učni poti Lisjako-
ve struge ob reki Muri, ki je še poseben 
raj za oddih v naravi in za ribiče. Šte-
vilni mednarodne sejemske prireditve 
in kulturni dogodki privabljajo obisko-
valce z obeh strani meje (Petrovo, Kre-
sovanje, Radgonska noč, Leopoldovo, 
Martinovanje...). Si upate privezati ča-
robni trakec za izpolnitev svojih srčnih 
želja na Apolonijino popotno palico? 
Ste si že kdaj nadeli skrivnostno Ne-
govsko čelado? Prisluhnili zgodbam 

in sledem v varnem zavetju edinstve-
nega Špitala? Ste že poskusili žlahtno 
zlatnino in srebrnino v Kleti pod sla-
pom? Ali se ustavili ob vrelcu življenja? 
Vas mika poskusiti katero od pristnih 
prleških dobrot ali pa svežino izvrstne-
ga butičnega piva? Iščete zgolj miren 
kotiček ob vodi, pešpot skozi zelenilo, 
za kratek odmik od vsakdanjega hrupa 
in vrveža? Razlogov za obisk je mno-
go. Spoznajte in doživite čarobnosti 
mesta sejmov in penine.

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
telefon: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14, e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
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GENERALNI SPONZOR:

Energija iz narave za človeka in naravo

Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor  

Telefon: 02 300 50 00  

Faks: 02 300 56 55 

Internetna stran: www.dem.si
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