Pomani kanje B-karotena
Zivali za normalen razvoj in Zivljenje
nujno potrebujejo tudi vitamin A, ki pa
ga v rastlinah ni. Rastlinojedci vitamin
A tvorijo iz karotenov, ki se nahajajo
predvsem v zeleni krmi. Med karoteni je
najbolj pomemben 3-karoten, za katerega Stevilne raziskavekaZejo, da ima tudi
sam pomembno vlogo v prehrani in ga
ni moino nadomestiti samo s sintetidnim vitaminom A. Vendar je karoten
sorazmerno neobstojen in med konzerviranjem ter skladiddenjemkrme razpada, zato je njegova vsebnostv krmi proti
koncu zime najnlLja in ne pokriva potreb
visokoproizvodnih Zivali.

Pomenvitamina A in B-karotena
Vitamin A je v ma5iobah topen vitamin,
kemijsko spada med retinoide (retinol,
retinal in retinojka kislina). |e sestavni
del Zivdnih receptorjev, ki so obdutljivi
za svetlobo, ravno tako je pomemben za
pravilno zgradbo in delovanje sluznic.
Ker imajo sluznice pomembno vlogo pri
iivljenjskih procesih v telesu, je zaradi
pomanjkanja vitamina A modno prizadeta proizvodnja pri Zivalih, ie tudi
pomanjkanje ni tako hudo, da bi Ze vplivalo na zdravle.Predvsemsta pri pomanj-
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kanju poslabSanaprireja in reprodukcija.
Pomanjkanje vitamina A namred zavira
razvoj posteljice in tako prizadene zarodek, zato se pogosto pojavlja odmiranje
zarodkov (zvrgavanje) ali rojevanje slabotnih telet. Na pomanjkanje vitamina A
kaZejonaslednji znaki: neZivahenvidez in
groba dlaka, suhe in razpokane sluznice,
poroZenela koZa, pokanje parkljev, slab
tek in driske, kurja slepota.Pomanjkanje
vitamina A se kaie tudi v manj5i odpornosti, zato prizadele Zivali pogostejeoboIevajo npr. za pljudnico.
3-karoten ima razen kot prekurzor
vitamina A 5e dodaten vpliv na razvoj
jajdecin tvorjenje rumenegatelesca.Pri
pomanjkanju se pojavljajo tihe pojatve,
zgodnja embrionalna smrtnost in nastajanje cist na rodilih. Dobro oskrbljene
Wave z 3-karotinom laije prena5ajostres
in imajo bolj zdravo vime.
Dober pokazateli oskrbe z vitaminom
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A in b-karotenomje vsebnost3-karotena
v krvni plazmi. Kritidna vrednost je pri
manj kot 2 mg B-karotena na liter krvne
plazme, dobro oskrbljene Zivali pa ga
imajo v krvni plazmi nad 4 mg/l.
Ker pa so analizekrvi sorazmerno drage
in vzordenje neprijetno, lahko na oskrbljenost krave sklepamo tudi iz barve
mleziva.Sevedaje ta ocena moZna le po
telitvi.

Potrebepo vitaminu A in
B-karotenu
Pri pretvarjanju 3-karotena prihaja do
precej$njih izgub. Namesto teoretidno
moZnih dveh molekul vitamina A, ki bi
Iahko nastaleiz ene molekule B-karotena,
v praksi nastane najved ena. A to niti ni
tak5en problem, saj v sodobni Zivinoreji
Zivalim lahko dodamo dovolj sintetiinega
vitamina A iz obidajnih mineralno-vitaminskih me5anic.Ker pa novej5eraziskave kaiejo, da samo vitamin A ni dovolj,
temved da vsaj krave potrebujejo tudi
nekaj 3-karotena,je slednjemupotrebno
nameniti ved pozornosti.
Dnevna potreba po karotenu zo krave
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Ocenaoskrbljenosti
s karotenomna osnovibarvemleziva(povzetopo Jilg,2005)
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Karoteni so rastlinska barvila rumene
do rdedebarve in se razen v zelenih delih
rastlin nahajajo tudi v nekaterih semenih
(koruza) in korenih (korenje). Za oskrbo preivekovalcev so pomembni skoraj
izkljudno karoteni, ki senahajajov zelenih
delih rastlin.Gledena polprednepotrebe,
prikazanev preglednici, in dnevno koliiino zauLltekrme za zadostno oskrbo krav

zado5davsebnost10 do 20 mg 3-karotina
na kilogram suhe snovi krme.
Mlado zelinje trav, metuljnic ali zeli v
kilogramu suhe snovi vsebuje tudi do
petdesetkrat ved 3-karotena (500-1000
mg/kg SS). Torej za pokritje potreb tudi
visokoproizvodnih molznic zadostuje Ze
z zelinjem zatLite 1 kilogram suhe snovi,
in de Zival vsaj del obroka dobi v obliki
zelenekrme (bodisi na paii ali pri krmljenju prilasti), se ni bati za pomanjkanje
3-karotinav obroku.
Ker pa so karoteni zelo obiutljivi in hitro
oksidirajo, se njihova vsebnostv rastlinah
zmanjSujeZes staranjemoziroma dozorcvanjem.Zato npr.tudi koruza,namenjena
siliranju, de je to opravljenoproti koncu
vo5dene zrelosti, ne vsebuje vei veliko
karotenov. Pa tudi ostarela trava vsebuje
dva- do trikrat manj karotenov od mlade.
Po ko5nji, ko se zaino v rastlinah procesi
razgradnje, pa je tudi razpadanje karotenov izredno hitro. Razgradnjakarotenov je odvisna od trajanja konzerviranja
in tudi kasnejeod pogojev skladi5denja.
Izgube so precej manjSepri siliranju kot
pri su5enju.Medtem ko se pri siliranju
travevsebnostkarotenovv popredjuprepolovi, se jih pri su5enjuizgubi tudi do
90 %. Ker se karoteni izgubljajotudi med
je njihova vsebnostproti
skladiSdenjem,
koncu zime po ved kot polletnem skladiSienju pogosto pod kritidno vrednostjo
(10-20 mg/kg SS).Se zlasti pri krmljenju mrve in/ali koruzne silaZeZivali ne
bodo zauZile dovoli karotenov. Danes so
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Dobra travna sila2aje poleg itevilnih hranilnih snovi tudi pomemben vir B-karotena.
na voljo tudi pripravki (mineralno-vitaminski dodatki), ki poleg vitamina A
vsebujejotudi 3-karotenin z njimi v opisanih primerih prepreiimo pomanjkanje.
Vendar je to dodaten stro5ek,zato si v
nadaljevanju poglejmo, s katerimi ukrepi
lahko izboljiamo vsebnost karotenov v
osnovni krmi.

Povetati vsebnost karotenov v
krmi
Tudi posamezne rastlinske vrste se
precej razlikujejo med sabo glede vseb-

nosti karotenov v zelenih delih. Z njimi
so najbolj bogatemetuljnice,zlasti lucerna. Torej bomo tam, kjer se sretujemo s
pomanjkanjem karotenov, teZili k setvi
ved metuljnic oz. spreminjanju botanidne sestaveru5e v smeri povetanja deleZa
metuljnic. Ker pa to s sabo prinese tudi
nekatereneZeleneposledice (teile konzerviranje), tega ukrepa ne bomo uporabljali v tolikSni meri. Bolj uiinkovit
koruzne silaZes
ukrep je nadomeSdanje
travno. Travna silaia v povpredju vsebuje desetkratved 3-karotenakot koruzna.
Podobno velja za razmerje med travno
silaZo in mrvo. Z nadome5danjemdela
koruzne silaZein/ali mrve s travno silaZo
lahko zadostimo potrebam Zivali.
Pa tudi pri travni silaZi je mot vsebnost karotenov 5e povedati.Kot smo Ze
omenili. se vsebnost karotenov v zelenih delih rastlin s staranjem hitro zniLuje, zato bo prvi ukrep dovolj zgodnja
ko5nja.Naslednji korak je dim kraj$i das
venenja,temu sledi dim hitrej5e siliranje
in zrakotesno zapiranje silosa. Skratka, z
vsemi sploinimi ukrepi, ki jih je potrebno
izvajati, de Zelimo pridelati dobro silaZo,
izboljiujemo tudi vsebnost karotena v
silaii. Ob upo3tevanjuteh navodil bomo
pridelali travno sllaLo z okoli 150 mg
3-karotenana kilogram suhe snovi. In 2e
okoli 5 kg suhesnovi te silaZev obroku bo
zado5ialoza kritje potreb po 3-karotenu
tudi pri dobrih molznicah in s tem bomo
zmanjSaliizdatke za umetne vitaminske
pripravke.
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