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1. Predstavitev programov za optimizacijo krmnih 

obrokov 
Pri optimizaciji oz. načrtovanju krmnega obroka lahko uporabljamo različna programska orodja. V 

preteklosti smo se pri delu JSKS posluževali spletnemu orodju KOKRA in KOPIT, ki delujeta preko 

Centralne podatkovne zbirke Govedo (CPZ Govedo) katero vodi in upravlja Kmetijski inštitut Slovenije. 

V preteklem letu pa smo pri svojem delu pričeli z uporabo slovenske različice programa Zifo2, ki je v 

osnovi poseben svetovalni program Bavarskega deželnega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (slika 1). 

Program za optimizacijo krme Zifo2 se uporablja za izračun in 

optimizacijo krmnih obrokov ali koncentriranih krmnih mešanic 

za različne gospodarsko pomembne živali kot so govedo, prašiči, 

perutnina, ovce, konji in koze. Najpogosteje ga uporabljamo za 

optimizacijio krmnih obrokov pri kravah molznicah, presušenih 

kravah, mladi živini in govejih pitancih. V preteklem letu smo 

člani strokovnih skupin za živinorejo pri KGZS obiskali Inštitut za 

prehrano in gospodarjenje s krmo (LfL) v Grubu (Nemčija) in tako 

poglobili znanje uporabe programa Zifo2. Podrobnejša 

predstavitev samega programa bo predstavljena v okviru 

»Izvedbe demonstracijskega projekta – primarna kmetijska 

proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah«. 

Rejcem je na voljo tudi brezplačno spletno orodje KOKRA in KOPIT, ki je namenjeno za optimizacijo 

krmnih obrokov za krave molznice, presušene krave in goveje pitance. Do omenjenega spletnega 

orodja vstopamo preko portala Govedo (https://www.govedo.si/) in v meniju Spletna orodja izberemo 

KOKRA/KOPIT (slika 2). Za prijavo rejec potrebuje uporabniško ime (KMG-MID svoje kmetije) in geslo 

(selekcijska šifra kmetije). Do programa lahko vstopamo tudi preko Centralne podatkovne zbirke 

Govedo (CPZ Govedo) in na seznamu izberemo Krmni obrok. 

 

                                                                    Slika 2: Dostop do spletnega orodja KOKRA/KOPIT (vir: splet) 

 

Slika 1: Osnovna pozdravna stran 
slovenske različice Zifa2 (foto: Rok 
Samec) 

https://www.govedo.si/
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2. Prehrana krav v presušenem obdobju 
Času presušitve krav je obdobje, ko se vime krave povrne v hlapno obliko, sinteza mleka se konča. 

Vimensko tkivo se obnovi, akumulirajo se protitelesca za oskrbo novorojenega teleta. Iz tega vidika naj 

traja presušena doba od 6-8 tednov.  O dolžini presušitvene dobe se danes med strokovnjaki zelo 

razpravlja. Nekateri rejci tako pri nas kot v tujini  prakticirajo krajše  presušitveno obdobje, kar lahko 

privede do nižje mlečnosti,  slabše kakovosti mleziva ali kolostruma. Kratka presušitvena doba je 

smiselna za krave, ki običajno takoj po porodu proizvedejo zelo veliko količino mleka, da se s tem 

zmanjša količina proizvedenega mleka po porodu.  Krajša presušitvena doba se priporoča tudi za krave, 

ki so krmljene enofazno (med 35-42 dni. Presušitvena doba pa manjša 35 dni. V presušitveni fazi naj bi 

si krave opomogle (ozdravile) in pripravile za novo laktacijo. 

V presušiveni dobi je pomembno, da nudimo živalim čim večje udobje. Cilj je dobro počutje živali in 

visoka konzumacija krme. Tiste krave, ki so več pojedle v času presušitve, so imele znatno manj 

presnovnih motenj po porodu in manj je bilo obolenja vimena. Krave v času presušitve morajo imeti 

dovolj površine na žival in optimalno širino krmnega mesta. Sodobni literaturni viri navajajo, da naj bo 

število krmnih mest vsaj toliko, kot je živali ali 10 % več. Širina krmnega mesta naj bo tudi 10 % širša, 

kot za krave v laktaciji. Pri reji v globokem nasilju naj bo v povprečju 13 m2 površine na kravo, pri 

sistemu ležalnih boksov, pa naj bo širina boksa 1,3 m in dolžina vsaj 3 m. Udobje živali oziroma gostota 

naselitve namreč značilno vpliva na konzumacijo krme. Plodnost krav je  sorazmerna s širino krmnega 

mesta.  

Mnenje, da je za presušene krave primerna vsaka krma, je zelo napačno. Tudi ostanki krme od  krav v 

laktacije ne priporočamo.  Krma za presušene krave ne sme biti v začetni fazi energetsko prebogata, 

pa tudi ne prerevna. Na mnogih naših kmetijah jih preobilno ali prerevno krmimo. Zlasti slednje zelo 

opažam na nekaterih »intenzivnih kmetijah«. Namreč krmljenje  s krmo prenizke energetske vrednosti, 

ko krave hujšajo, povzroča posledice v naslednji laktaciji, zlasti je prizadeta plodnost krav, ki se kažejo 

pogosto na slabo razvitih jajčnikih in  na gnojnih izcedkih iz maternice v začetku laktacije. Pri presuhih 

kravah opažamo tudi več čirov na parkljih. Obrok ne sme biti tudi energetsko preobilen, da se krave ne 

zredijo, saj lahko to povzroča pogostejša presnovna obolenja v času laktacije.  Velja pravilo, da se 

kondicija krav   v času presušitve ne sme spreminjat, razen v izjemnih primerih , če so krave presuhe. 

Te je priporočljivo krmiti nekoliko obilneje. Krave sicer imajo v času presušitve dva obdobja z različnimi 

potrebami, vendar na naših kmetijah, kjer imamo zelo malo živali v tej fazi, se vse bolj uveljavlja  sistem 

enofaznega krmljenja presušenih krav, kajti s prestavljanjem živali povzročamo stres pri živali, ki je njim 

pogosto bolj škodljiv,  kot sama napaka zaradi prilagoditve obroka. Iz prehrambnega teoretičnega 

vidika je sicer najbolje razdeliti krave na dve skupine in sicer eno skupino na zgodnjo presušitveno, ki 

traja nekje od 2 mes do 3 tednov pred porodom in pripravljalno skupino (tranzitno skupino), ki traja 3 

tedne pred porodom in do poroda.  Nekateri kmetje obvladajo tudi takšen način krmljenja, saj lahko 

dodajamo kravam pred porodom nekoliko več energetske krme in posebne anionske soli. S tem je 

obrok bolj prilagojen potrebam živalim in konzumacija krme je v zadnji fazi nekoliko večja. 

Privarčujemo pa tudi na stroških obroka. Vendar pa zaradi že prej omenjenih dejstev, strokovnjaki za 

prehrano vse bolj priporočajo enofazno krmljenje.  (Obvezno pa moramo ločiti presušene krave od krav 

v laktaciji, tudi pri vezani reji). Priporočila za enofazno krmljenje so glede koncentracije energije med 

6-6,5 NEL na kg suhe snovi, navaja Engelhard (2021). Priporočila iz LFL (inštitut iz Gruba) so nekoliko 

skromnejša glede koncentracije energije. Pomembno je, da zaradi prenizke koncentracije energije 



 
5 

 

konzumacija ni prenizka, kar navaja Engelhard v svojih študijah. Pri enofaznem krmljenju presušenih 

krav moramo upoštevati naslednja dejstva: 

- je manj dela, 

- ni sprememb obroka, 

- ni prestavljanja in s tem stresa za živali, 

- obstaja nevarnost zadebelitve krav, 

- vedno je potrebna kontrola konzumacije in kondicije živali, 

- doba med dvema brejostma naj ne bo nad 120 dni, 

- doba presušitve naj ne bo daljša v povprečju od 40 dni. 

Presušitev je obdobje, kjer vključujemo v obrok več vlakninske krme (slame), s katero razredčimo krmo 

molznih krav (priporočljivo je nekaj obroka molznih krav), lahko pa si obrok posebej pripravljamo. 

Takšen obrok mora biti dovolj homogen, da ga živali ne prebirajo, drugače slamo ali drugo vlakninasto 

krmo živali preberejo in pustijo v jaslih. Problem je zlasti pri vključevanju dolgo zrezane slame, ki se 

težko umeša s ostalo krmo.  Pri takšnem obroku živali  puščajo slamo in s tem je obrok dejansko 

preobilen.  Obrok s slamo nam zniža količino kalija in zniža kationsko anionsko razmerje.  Slamo za 

presušene krave moramo zrezati čim krajše, najbolje jo kar s posebnimi stroji zdrobimo.  Pri 

razredčenem obroku moramo vedno opazovati kvaliteto ostanka. Dodajanje vode v tem obdobje je 

priporočljivo le pri sočasni uporabi primernih konzervansov. 

V tem obdobju mora biti obrok zlasti reven na kalciju, kaliju in natriju.  Zato načrtno krmimo z krmo z 

nižjimi količinami kationov, da žleza obščitnica  ostane aktivna. Če je ta neaktivna, potem po porodu 

ko morajo krave črpati kalcij iz kosti ne deluje optimalno in živali obležijo, ali pa trpijo za skrito 

pomankanje kalcija, ki se kaže v povečanju presnovnih motenj (ketozi, dislokaciji siriščnika) , mastitisih 

in zaostajanju posteljice.  Zato mora biti v obroku čim manj krme, ki vsebujejo večje količine teh 

elementov. Zato odsvetujem krmljenje večjih količin mlade trave in travne silaže ter  metuljnice.  V 

obroku ne sme biti  sode bikarbone, melase ali z lugom konzervirane krme (sodagrain).  

V obroku torej naj bodo komponente, ki vsebujejo nizke količine teh mineralov. Iz tega vidika zadnje 

košnje travnih silaž (se pri nas pogosto uporabljajo) niso najbolj primerne. Te tudi  iz vidika kvalitete 

beljakovin  niso primerne, kajti te običajno vsebujejo veliko  amonjačnega dušika oziroma je topnost  

beljakovin zaradi slabega procesa siliranja večja, kot pri prejšnjih košnjah.  Poleg tega krmljenje s travno  

silažo povzroča presežek beljakovin, ki škodi živalim v tem in v obdobju  po porodu. Živalim v tem 

obdobju krmimo kakovostne  beljakovine (več by pass beljakovin). Iz vidika mineralne sestave tudi  paša 

ni primerna za prehrano presušenih krav. Nekateri kljub temu pašo priporočajo, saj se živali več gibljejo, 

se bolje počutijo. Sončni žarki imajo pozitivni vpliv zaradi  delovanja UV žarkov, kajti s tem se tvori več  

D vitamina. Vsekakor pa paša naj ne bo intenzivna ampak skromna, da služi le prej naštetim potrebam. 

Glavnina krme je najbolje ali dovažati na pašnik ali krmiti v hlevu.  

Obrok presušenih krav naj bo torej energetsko skromen, beljakovinsko primerne koncentracije med 

13- 14 % v suhi snovi in nizkega kationskega anionskega razmerje, z nizko količino kalcija (40 g na dan 

in 4,5- 5 g na kg suhe snovi) in z nizko količino oziroma koncentracijo fosforja; večina mineralnih 

dodatkov je prav po koncentracija fosforja neustrezna. Namreč visoka koncentracija fosforja v tem 

obdobje, lahko povzroča tudi poporodno mrzlico. Ob dodajanju anionskih soli, kot so bioklor, kalcijev 

klorid in drugih, da zmanjšamo kationsko anionsko razmerje, je nujna kontrola ph urina, pri manj 



 
6 

 

agresivnih anionskih dodatkih pa kontrola konzumacije krme. Pri visokem kationsko anionskem 

razmerju naj bo koncentracija kalcija čim nižja pod 4 g kg suhe snovi, kar je v praksi zelo težko doseči. 

Pri nizkem kationskem razmerju mora biti koncentracija kalcija večja. Ob dodajanju anionskih soli celo 

preko 9 g na kg suhe snovi. Pri visoki koncentraciji kalcija v obroku in pri neugodnem kationsko 

anionskem razmerju (KAB)  se poslužujemo tudi dodajanje vezalcev kalcijev. Pomemben vezalec kalcija 

je večja koncentracija magnezija ali nekateri dodatki kot so npr. Zeolith A. Pomembno je poudariti, da 

nizko kationsko anionsko razmerje znatno vpliva na manjši pojav poporodnih mrzlic, tako klinične kot 

skrite oblike in s tem na manj mastitisov pri kravah molznicah (Lean, 2018). Iz tega vidika moramo v 

obrok vključevati krmo, ki ima KAB nizek, to so slama, koruzna silaža, pivske tropine, repične tropine, 

žita in pesni rezanci. Seno je v povprečju iz tega vidika manj primerno. Če želimo krmiti seno 

presušenim kravam, ga moramo kositi zelo pozno, drugi polovici junija. Priporočamo tudi, da se pri 

krmljenjem s seno, le to  analizira in občasno  kontrolira koncentracija kalcija v krvi po porodu.  

Priporočamo dodajanje  (cepljenje) vitamina D 3-6 dni pred porodom (potrebno je določiti čas poroda), 

že prej  pa večje količine  beta karotena, vitamina E in selena. Pred porodom lahko za  občutljive krave 

in pri ne optimalnem obroku za preprečitev poporodne mrzlice začnemo dodajati kalcijeve preparate 

(kalcijeve boluse), ki jih nadaljujemo ob porodu in po porodu. Pomembno je, da dobijo le te v  4 X 

odmerkih. 

3. Ketoza pri kravah molznicah 
Napake v prehrani goveda so pogosto neposredno ali posredno vzrok za zdravstvene težave. Pri kravah 

molznicah se med drugim pogosto razvije ketoza. Posledica ketoze  pa so pogosto tudi plodnostne 

motnje in mastitisi. Ketoza je posledica motenj presnove ogljikovih hidratov in maščob. Najpogosteje 

se pojavlja pri dobrih kravah molznicah na začetku laktacije. Ketoza se lahko kaže v prebavnih in/ali 

živčnih motnjah, velikokrat pa poteka subklinično. Pomembni klinični znaki, so slaba ješčnost, hujšanje 

in manjša količina mleka. Spremenjena je tudi sestava mleka.  

Glavni vzrok za nastanek ketoze je pomanjkanje energije, ki je posledica premajhnega zauživanja krme, 

neustrezno sestavljenih krmnih obrokov in zdravstveno oporečne krme. Koncentracije energije, 

beljakovin, mineralov in vitaminov v krmnih obrokih za krave molznice pogosto niso ustrezne. 

Problematična je predvsem voluminozna krma slabe kvalitete, ki je lahko tudi zdravstveno oporečna. 

Koruzna silaža je lahko problematična zlasti, če je kontaminirana z mikotoksini. Travne silaže pogosto 

vsebujejo veliko surovega pepela. Siliranje trav in metuljnic pogosto ne poteka ustrezno (različni 

pokazatelji, > 8% amonijskega dušika, > 3g maslene kisline/kg suhe snovi silaže idr.). Takšne s 

prehranskega vidika manj vredne silaže živali tudi zaužijejo manj. Premajhno zauživanje krme pa je 

pogosto tudi  posledica neustrezne tehnologije reje (neustrezna funkcionalna področja hleva, premalo 

krmnih mest, neustrezna tehnologija priprave in pokladanja krmnih obrokov idr.). V vročih poletnih 

mesecih je vzrok za zmanjšano zauživanje krme in morebitne s tem pogojene zdravstvene težave pri 

kravah molznicah pogosto vročinski stres. Posledica negativne energetske bilance je hipoglikemija in 

ketonemija. 

Za uspešno preprečevanje in zdravljenje ketoze je izjemno pomembna pravočasna diagnostika. 

Najpomembnejši ukrep za preprečevanje ketoze je potrebam krav molznic prilagojen krmni obrok in 

ustrezna tehnologija priprave in pokladanja krmnega obroka. Kritični obdobji sta zlasti presušitev in 

začetek laktacije. Zelo pomembno je t. i. tranzitno obdobje. To je obdobje zadnjih treh tednov 
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presušitve in prvih treh tednov laktacije. Če je potrebno, mora biti pravočasno zagotovljena 

veterinarska oskrba prizadetih živali. Najpomembnejša je natančna anamneza in klinični pregled. 

Potrebno je ugotoviti vzrok nastanka ketoze (primarna, sekundarna). Ketozo zdravimo s spremembo 

prehrane, s posebnimi prehranskimi dodatki in z zdravili. Sekundarna ketoza spremlja druga 

bolezenska stanja, ki zmanjšujejo zauživanje krme. Zdravljenje sekundarne ketoze zato temelji na 

odpravljanju oz. zdravljenju primarnega vzroka. Prognoza oz. uspeh zdravljenja je bistveno boljši, če 

pravočasno ugotovimo spremembe zdravstvenega stanja, hitro odpravimo vzroke in zagotovimo 

ustrezno oskrbo ter zdravljenje prizadetih živali. 

Če želimo zmanjšati prevalenco in incidenco ketoze je izjemno pomembna tudi oskrba in namestitev 

goveda. Obdobje pred presušitvijo je čas, ko je potrebno izvesti vsaj diagnostiko mastitisa in bolezni 

parkljev in zagotoviti potrebno veterinarsko oskrbo krav molznic, da se presušijo le ustrezno 

pripravljene živali, ki bodo po telitvi dobro začele z laktacijo. Poskrbeti je potrebno, da se presušijo 

krave z zdravim vimenom in z zdravimi parklji. Za spremljanje zdravstvenega stanja vimena je na voljo 

veliko podatkov mlečnih kontrol (SŠSC, DŠSC idr.). Pred presušitvijo je potrebno pregledati parklje in 

izvesti funkcionalno korekcijo parkljev. Krave z bolezenskimi spremembami parkljev je potrebno 

ustrezno oskrbeti. Presušene krave in krave v laktaciji morajo biti ustrezno nameščene. Pomemben 

dejavnik namestitve, poleg ustreznih funkcionalnih površin in enot hleva za krave molznice, je tudi 

število krmnih mest. Premajhno število krmnih mest zmanjša zauživanje krme in povzroča stres. 

Odvisno od tehnologije priprave in pokladanja krmnih obrokov, je lahko premajhno število krmnih 

mest tudi vzrok za bolj selektivno zauživanje posameznih sestavin krmnega obroka pri različnih kravah 

molznicah. Tiste krave, ki so prve pri krmilni mizi zaužijejo boljše sestavine krmnega obroka. Ker je za 

preprečevanje in tudi za zdravljenje ketoze izjemno pomembno, da so krmni obroki za krave molznice 

ustrezno sestavljeni, je potrebno analizirati vsaj voluminozno krmo. Brez rezultatov analiz krme (vsaj 

voluminozne krme) ni mogoče dovolj natančno oceniti krme in ustrezno sestaviti krmnih obrokov. Ne 

glede na sestavo krmnega obroka je zelo pomembno, da je krma zdravstveno neoporečna. 

Preprečevanje ketoze 
 

1. Ketozo preprečujemo predvsem s potrebam presušenih krav prilagojenimi krmnimi obroki. 
Pomembno je, da  preprečimo zamastitev krav v  zadnji tretjini laktacije in v presušitvi ter 
posledično prekomerno hujšanje krav molznic na začetku laktacije, lipomobilizacijski sindrom 
in ketozo. 

2. Zadnje dneve pred telitvijo in na začetku laktacije je potrebno skrbno spremljati zauživanje 
krme, spremembe telesne kondicije in zdravstveno stanje krav molznic. V veliko pomoč za 
zgodnje odkrivanje problematičnih krav molznic in pravočasno ukrepanje so tudi diagnostični 
testi za ugotavljanje ketonskih spojin v mleku, urinu in krvi ter podatki mlečnih kontrol na 
kmetiji (vsebnost maščob in beljakovin, razmerje maščob in beljakovin, vsebnost BHB in 
acetona). 

3. Kravam s ketozo poskušamo s pomočjo prehrane povečati delež propionske kisline v vampu. 
Primerni za to so predvsem pesni rezanci, žita, krompir. Posebej primerni so ekspandirana 
koruzna ali ržena moka (1 – 2kg), kuhan krompir (2 – 3kg) in lanena moka.  

4. Ketozo lahko preprečujemo in zdravimo z aplikacijo posebnih prehranskih dodatkov 
(glukoplastične snovi). To so predvsem propilen glikol, glicerol in natrijev ali kalcijev propionat. 
O odmerkih, načinu uporabe, tveganjih in neželenih učinkih se je potrebno posvetovati z 
veterinarjem ali svetovalcem za prehrano. Odmerki so odvisni predvsem od časa uporabe 
(pred telitvijo, začetek laktacije), namena uporabe (preprečevanje, zdravljenje) in 
zdravstvenega stanja živali. 
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5. Aktivnost vampove mikroflore lahko vzpodbudimo z aplikacijo 2 – 5l vampovega soka zdravih 

živali ali z različnimi zdravili po strokovni presoji veterinarja.  
6. Krave s klinično ketozo molzemo enkrat dnevno in jim omogočimo zmerno gibanje.  

 
Literatura je na voljo pri avtorju 

 

4. Kako pravilno vzorčimo krmo iz silosov, bal in v 

razsutem stanju 
Kmetije, ki redno izvajajo kemijske analize krme, posledično izvajajo tudi ciljne ukrepe za izboljšanje 

kakovosti doma pridelane voluminozne krme. Prvo oceno o kakovosti doma pridelane voluminozne 

krme opravimo z organoleptičnim pregledom in v primeru sena in travne silaže še s pregledom 

botanične sestave. Druga ocena, ki je zelo pomembna je ocena vsebnosti suhe snovi v silažah. 

Preverjamo jo s pomočjo hitrih testov. Tretjo, najpomembnejšo, pa pridobimo s pomočjo kemijskih 

analiz. Rezultati kemijskih analiz krme nam dajo korektne rezultate le ob pravilnem vzorčenju.  

 

Vzorčenje voluminozne krme – kdaj in kako? 

Voluminozno krmo lahko vzorčimo iz bal, iz zaprtih ali odprtih koritastih 

silosov, iz skladišč, kjer je krma v razsutem stanju ter svežo krmo 

neposredno s travnika ali pašnika. Preden začnemo vzorčiti potrebujemo 

za to primerno orodje in opremo.                                                                             

                  
                                                  Slika 3:Oprema in pripomočki

                                                                                                     

Vzorčenje zaprtega koritastega silosa 

Vzorčenje iz zaprtega koritastega silosa poteka s pomočjo sonde na baterijski vrtalnik. Vzorčimo na 

najmanj petih mestih iz celotne površine silosa. Vzorčimo od željenega območja navpično navzdol do 

tal. Zbrane vzorce v vedru dobro premešamo in 500-600g enotnega vzorca zapakiramo. Nastale vrtine 

zapremo s folijo in zalepimo z lepilnim trakom za silažno folijo. Na ta način preprečimo vdor zraka v 

silažo in posledično kvarjenje silaže. 

 

Vzorčenje odprtega koritastega silosa – ena vrsta silaže 

Vzorčenje v odprtem silosu je možno, ko je silažni kup na polni višini. 

Vzorčenje na čelu silosa je potrebno opraviti samo na »svežem« rezu, 

najbolje takoj po odvzemu silaže. Vzorčenje naj poteka iz ene proti drugi 

strani silosa, od zgoraj navzdol (npr. v obliki črke W ali Z). Vzorčimo s pomočjo 

sonde s širšim premerom, iz devetih mest v globino kot znaša dnevni 

odvzem. Zbrane vzorce v vedru dobro premešamo in zapakiramo 500-600g 

enotnega vzorca.                                                                              Slika 4: Pravilno vzorčenje 

silosa 
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Vzorčenje odprtega koritastega silosa – sendvič silaže 

Vzorčimo s pomočjo sonde s širšim premerom, iz devetih mest v globino kot znaša dnevni odvzem. 
Zbrane vzorce v vedru dobro premešamo in zapakiramo. Vzorčenje poteka iz ene proti drugi strani 
silosa, od zgoraj navzdol (npr. v obliki črke W ali Z). V primeru sendvič silaže, kjer skladiščimo koruzno 
in različne odkose travnih silaž, je vzorčenje odvisno od več dejavnikov. 
Sendvič silaža iz koruzne in travne silaže: Vzorčenje poteka posebej za koruzno in posebej za travno 

silažo.  Zbrane vzorce v vedru dobro premešamo in vakuumsko zapakiramo 500-600g vzorca. 
 

Sendvič silaža z različnimi odkosi travinja:  

Ustvari se en skupni laboratorijski vzorec za sendvič silažo z različnimi odkosi trave. V tem primeru je 
potrebno posamezne deleže v sklopu travne silaže navesti v spremnem listu krme.  
 Druga možnost je, da se različne komponente vzorčijo ločeno.   

- če so komponente v silosu istočasno silirane v tankih plasteh, lahko ustvarimo en 
laboratorijski vzorec, 

- če pa so le te v silosu ločeno zložene in ločeno polnjene, je potrebno za vsako komponento 
vzeti ločen vzorec. 

 

Vzorčenje iz bal (silaža ali mrva) 

Pri vzorčenju iz valjastih bal se vzorčenje izvaja s pomočjo sonde na baterijski 

vrtalnik ali sonde s širšim premerom. Vzorčimo na način, da na obodu bale 

zavrtamo tri vrtine, diagonalno skozi jedro od enega roba do nasprotnega 

roba. Po vzorčenju silaže se predrta mesta, kjer smo napravili vrtino, zapro in 

prelepijo s pomočjo lepilnega traku za silažno folijo. Vzorčimo iz petih valjastih 

bal.  Zbrane vzorce v vedru dobro premešamo in enoten vzorec (500-600g) 

zapakiramo. Pri vzorčenju iz oglatih bal si pomagamo s pomočjo sonde na 

baterijski vrtalnik ali sonde s širšim premerom. Vrtino naredimo na vsaki 

strani najmanjše ploskve oglate bale. Vzorčimo iz desetih bal.      
                                                                                                                                                 Slika 5:Pravilno vzorčenje bal

          

 

Vzorčenje krme v razsutem stanju (iz kupa v seniku)   

Vzorčimo s pomočjo sonde na baterijski vrtalnik, površino kupa razdelimo na pet enakih delov s katerih 

od zgoraj navzdol vzamemo pet različnih delnih vzorcev. Delne vzorce zberemo v vedru in 200-300g 

enotnega vzorca zapakiramo v papirnate vreče ali škatlo. Seno vzorčimo 8 - 12 tednov po sušenju. 

 

Vzorčenje na travniku ali pašniku 

Travnik ali pašnik razdelimo na 25 do 30 delov iz katerih vzamemo enako število vzorcev. Vzorčimo 

lahko pokošeno travo ali travo, ki jo odrežemo s škarjami 5 cm od tal. Delne vzorce zbiramo v vedru, 

jih dobro premešamo. Skupen vzorec (500-600g) napolnimo v 5 kg vrečko za vlaganje. Iz vrečke 

odstranimo zrak in ga takoj odnesemo v kemijski v laboratorij. V kolikor želimo poslati vzorec po pošti 

ali paketni dostavi vzorec zamrznemo.  
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Vzorčenje pripravljene PMR ali TMR na krmni mizi 

Vzorčenje, krmne mešanice pripravljene v mešalno krmilni prikolici poteka na krmni 

mizi v času  pokladanja krmne mešanice ali takoj po njem. Krmilno mizo razdelimo na 

tri do pet enakih delov. Tri do pet delnih vzorcev (2–5 kg) vzamemo iz sredine kupa in 

sicer od zgoraj navzdol. Z jemanjem »delnih vzorcev« samo iz zgornjega dela krmne 

mešanice ne dobimo korektnih rezultatov. Zbrane vzorce v vedru dobro premešamo, 

stresemo iz vedra, v nastalem kupu naredimo delni križ ter iz njega odvzamemo 500-

600g krmne mešanice (slika 6). Vzorec vakuumsko zapakiramo                                  Slika 6:Delni križ  

 krmne mešanice (slika 6). Vzorec vakuumsko zapakiramo.      Vir::https://www.lkvsachsen.de/probenversand/probennahme/

             

    

Pakiranje in označevanje vzorcev  

Posamezen vzorec mora biti posebej in natančno označen, vzorcu priložimo tudi izpolnjen spremni list 

za krmo. Pošiljanje vzorcev krme lahko poteka po pošti ali paketni službi, lahko pa vzorce v laboratorij 

dostavimo sami. Na korektne analitske rezultate vpliva tudi čas od vzorčenja do prejema vzorca v 

kemijskem laboratoriju. Prav zaradi tega vzorčimo krmo na dan pošiljanja v kemijski laboratorij. 

Pravilno je, da vzorce oddamo na pošto ali po paketni dostavi najkasneje do srede tedna ali vsaj 3 dni 

pred prihajajočimi prazniki.  

 

Rezultati analiz voluminozne krme nam podajo informacije o vsebnost suhe snovi, surovega pepela, 

surovih beljakovin, izkoristljivih beljakovin in ruminalne bilance dušika, sladkorja, škroba, KDVom in 

NDVom , vsebnost surove vlaknine, tvorbo plina, izračunano vsebnost energije, pH kot indikator kisline, 

amonijski dušik, vsebnost mineralov in kationsko-anionsko ravnovesje (DCAB) pri presušenih kravah in 

kravah v laktaciji. Pridobljeni podatki nam dajejo dragocene povratne informacije o uspešnosti ukrepov 

upravljanja s krmo, zagotavljajo nam podatke za oblikovanje krmnih obrokov, so pomembno orodje za 

odpravljanje zdravstvenih težav živali in bi morali biti tudi osnova za nadzor kakovosti in za izračun cen 

krme. 

LITERATURA 

https://www.lfl.bayern.de/ite/futterwirtschaft/298565/index.php 

https://www.lfl.bayern.de/ite/futterwirtschaft/310510/index.php 

https://gruenland-viehwirtschaft.at/aktuelles/aktuelles/404-neuerscheinung-durch-

futteruntersuchungen-potentiale-in-der-fuetterung-nutzen.html 

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/Vzorcenje_in_ocenjevanje_krme_ter_NIRS_ocena_Znidarsic.pdf 

https://www.lkvsachsen.de/probenversand/probennahme/ 
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https://www.lfl.bayern.de/ite/futterwirtschaft/310510/index.php
https://gruenland-viehwirtschaft.at/aktuelles/aktuelles/404-neuerscheinung-durch-futteruntersuchungen-potentiale-in-der-fuetterung-nutzen.html
https://gruenland-viehwirtschaft.at/aktuelles/aktuelles/404-neuerscheinung-durch-futteruntersuchungen-potentiale-in-der-fuetterung-nutzen.html
https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/Vzorcenje_in_ocenjevanje_krme_ter_NIRS_ocena_Znidarsic.pdf
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5. Spletni portal govedo kot orodje in pomoč pri vodenju 

prehrane krav molznic 
 

SPLETNI PORTAL GOVEDO KOT ORODJE IN POMOČ PRI VODENJU PRIREJE KRAV MOLZNIC 
Podatki o živalih so zbrani v Centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) na Kmetijskem inštitutu Slovenije. 

 

 

Kontrola prireje mleka se je izvajala po AT4 metodi, v čredah z robotsko molžo po A4 metodi. Na zavihku mlečne 
kontrole na kmetiji si lahko ogledamo vse predhodne kontrole in zadnjo mlečno kontrolo na kmetiji.  

 
 
 
 
PRAKTIČNO VREDNOTENJE REZULTATOV MLEČNE KONTROLE IN SPLOŠNA PRIPOROČILA 
Podatek, ki ga dobimo ob vsaki kontrol je tudi Oskrba krav s presnovljivimi beljakovinami in energijo. Glede na rezultate 
kontrole je vsaka krava razporejena na določeno polje. Na podlagi te razporeditve lahko sklepamo na ustreznost oskrbe 

OSEBNA IZKAZNICA KMETIJE 
Ponuja splošen pregled o 
prireji in stanju na kmetiji, 
njene osnovne značilnosti, 
trenutno dogajanje in 
povzetek parametrov iz 
preteklosti.  
V obliki grafičnih prikazov je 
prikazana prireja na dan 
zadnje kontrole- razmerje M/B 
in razmerje beljakovine v 
mleku/sečnina v mleku 
  
 

Omogoča pregled podatkov o mlečnosti na dan 
kontrole, vsebnosti hranilnih snovi (M,B, laktoza), 
somatskih celicah, sečnini, razmerje M/B, mesecev po 
telitvi in dni v laktaciji, podatke o osemenitvah. 
Možna je povezava tudi na ostale module (izpis po 
laktacijah (LA), povprečna mlečnost v standardni in 
celi laktaciji ter  po kontrolah v laktaciji (KO)).  
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krav s presnovljivimi beljakovinami oz. energijo ter na ustreznost strukture obroka. Na podlagi vsebnosti 
sečnine in beljakovin v mleku je mogoče oceniti oskrbljenost molznic z razgradljivimi in presnovljivimi 
beljakovinami, katerim pridonesejo predvsem v vampu sintetizirane mikrobne beljakovine. Te so odvisne od 
energije za rast vampovih mikroorganizmov, zato je mogoče na podlagi teh podatkov sklepati tudi na 
oskrbljenost živali z energijo. S klikom miške v posamezno polje grafikona dobimo tudi ustrezno razlago.

 
UGOTAVLJANJE PRESNOVNIH MOTENJ  
Na subklinično (prikrito) ketozo lahko posumimo tudi na podlagi podatkov o vsebnosti BHB (Beta hidroksi biturata) in 

acetona v mleku, ki sta stranska produkta nepopolne oksidacije maščobnih kislin.

   

  
 
 

Za potrebe menedžmenta in učinkovito spremljanje metabolnega statusa krav na kmetiji sta na voljo 

grafa. Podatki levega grafa nam omogočajo spremljanje vsebnosti BHB in acetona v čredi ob zadnji 

kontroli. Na desnem pa so podatki o vsebnostih BHB za zadnjih 12 mesecev in število krav, ki so do 6 

tednov po telitvi v območju povečanega tveganja za ketozo. 
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SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA MLEČNE ŽLEZE PRI MOLZNICAH 
 

Pri vstopu na izkaznico kmetije kliknemo na zavihek somatske celice. Pogledamo podzavihke; število, indeks, 
delež in diferencialno št. som. celic ter kazalnik zdravja mlečne žleze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kazalnik zdravja mlečne žleze v čredi – z rednim spremljanjem tega kazalnika lahko hitro zaznamo morebitne 
zdravstvene težave krav v čredi. V grafu in tabeli so razvrščene krave glede na skupno in diferencialno število somatskih 
celic za zadnjo in predzadnjo kontrolo. Metoda je primerna predvsem za odkrivanje subkliničnih mastitisov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vir: spletni portal Govedo.si 
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6. Okoljski in podnebni vidik demonstracijskega projekta 
 

Če so krmni obroki za govedo ustrezno sestavljeni, vsebujejo tudi ustrezno koncentracijo beljakovin in imajo 
ustrezno RNB in je zagotovljena optimalno prireja ter manjše izločanje dušika v urinu in blatu. Uravnovešena 
prehrana goveda tako zagotavlja manjše koncentracije dušika v urinu in blatu ter s tem manjše obremenjevanja 
okolja. Optimalno sestavljeni krmni obroki in večkratno dnevno krmljenje prepreči tudi nihajne koncentracije 
dušika v urinu in blatu. Tako ne prihaja do presežkov sečnine in posledično amonijaka v urinu in blatu. Izločanje 
dušika v okolje se zato zmanjša. Dušik v prevelikih količinah obremenjuje okolje, če vnos dušika v tla ni usklajen s 
potrebami in odvzemom rastlin. Brade je ugotovil, da krave pri večji mlečnosti izločajo manj toplogrednih plinov 
(TGP) na kg prirejenega mleka. Krave s povprečno mlečnostjo 8000 kg izločijo v primerjavi s kravami s povprečno 
mlečnostjo 6000 kg dvakrat manj CO2 na kg prirejenega mleka. Strokovnjaki so si zato enotni, da vsi ukrepi, ki 
povečujejo učinkovitost prireje mleka, pomenijo hkrati zmanjšanje TGP na enoto prirejenega proizvoda. 

 

 

 

 

 

 
 

 


