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Vsebnostsedninev mlekuje posreden
kazalecdogajanjv presnovibeljakovin.
Njenavsebnostv mlekuje povezanas
preseZkom v vampu razgradljivih
ta pa je odvisenpredvsemod
beljakovin,
in energijov
razmerjamed beljakovinami
obroku. V vampu Zivijo Stevilni
mikroorganizmi,ki razgrajujejokrmo.
Poleg celuloze, sladkorjev,Skroba in
nekaterih manj pomembnih sestavin
krme za pre2vekovalce,se v zelo
velikem obsegu razgradijo tudi
beljakovine.Kondenproduktrazgradnje
beljakovin v vampu je amonijak.
AmonijakaZivaline morejoneposredno
izkoristiti,
lahkopa ga izkoristijo
vampovi
mikroorganizmi,ki ga vgrajujejo v
mikrobne beljakovine.Te predstavljajo
najpomembnej5i vir beljakovin za
preZvekovalce.
Razgrajevanjein sinteza beljakovinv
vampu sta si nasprotujo6aprocesa.
je odvisnopredvsemod
Razgrajevanje
lastnosti krme in trajanja zadrievaila
krme v vampu, sinteza mikrobnih
beljakovinpa predvsemod oskrbljenost
vampovih mikroorganizmov
z energijo.
Na splo5novelja, da ce vsebujeobrok
veliko Zivali dostopne energije, so z
energijo dobro oskrbljenitudi vampov
mikroorganizmi
in v tem primeru je
pridelekmikrobnihbeljakovinv vampu
velik. Ce pri razgralevanjubeljakovinv
vampu nastanevec amonijaka,kot ga
lahkovampovimikroorganizmi
vgradijov
mikrobne beljakovine, se preseZek
resorbira skozi steno vampa. Prek
obtocil pride amonijakv jetra, tam se
pretvoriv sednino,ta pa se v glavnem
izloeiiz telesas sedem.ManjSekolicine
sedninese izlocijotudi z mlekom,nekaj
pa se je vgradi v mikrobno maso v
debelemdrevesuin se izlodiz blatom.
Poleg zgoral opisanih dejavnikov,
vplivajona izlodanjesednine5e nekateri

drugi,ki pa so kolicinsko
manjpomembni
in jih ne opisujemoposebej.

Beljakovine
krme

Poenostavljena
shemapresnovebeljakovin
pri kravah molznicah.Vsebnosfsedninev
mleku je povezana z bilanco duSika v
vampu. Na podlagi vsebnosfiseinine v
mleku je mogoie sklepatio izravnanosti
obrokov z vidika oskrbljenostivampovih
z beljakovinami
in energijo.
mikroorganizmov
Zelo velikevsebnostisedninev mleku
izkoriSianie
kaZeio na
slabo
beliakovin ter moqode motnie v
reprodukciii
Velike vsebnostise6ninev mleku so
povezanespreseZkivvampu
razgradljivihbeljakovin.Znacilneso za
obrokez mlado paSo,zelenokrmo ali
travno sila2o. Se posebej velike
vsebnostisedninelahkopricakujemo,
6e
je v ru5ivelikometuljnic,
ali ce je silaZa
pripravljenaiz preved vlaZne krme.
Vsebnostisedninev mleku se povecajo
tudi, ce molznicam krmimo preved
krmil,kot so oljnetropine
beljakovinskih
gli poga6e.Poslediceopisanegastanja
so naslednje:
.

Zivali izlocijos sedem zelo veliko
duSika, izkoriScanjebeljakovinje
slabo. Zaradi velike vsebnosti
secnine v sedu se lahko poveda

vsebnost amonijaka v hlevskem
zraku, splosne rejske razmere se
poslabSajo.
.

v sedninose
Pri presnoviamonUaka
porabi veliko energije. To je 5e
posebej problematidno,6e preseZki
amonijaka sovpadajo z velikimi
dnevnimimlednostmi,
ko so jetra Ze
tako obremenjena, Zivali pa v
negativnienergijskibilanci.

o Velikevsebnostisedninev mlekuso
lahko povezanes slabo plodnostjo.
Velikevsebnostisedninev krvilahko
privedejodo sprememb kislosti v
maternidnem
okoljuin s tem vplivajo
na razvoj jajcec, povezane pa so
tudi s hormoni,ki imajopomembno
vlogopri ohranjanjubrejosti.
Zelo maihne vsebnosti sednine v
mleku kaZeiona razmere.ki omeiuieio
prebavo
vampu
celuloze
v
zmaniSuieio zauiivanie krme in
pridelek mikrobnih beliakovin v
vampu
Majhne vsebnostisedninev mleku so
povezane s pomanjkanjemv vampu
razgradljivih beljakovin. Znadilne so
predvsemza obrokes koruznosilaZoali
mrvo, 6e jih ne dopolnimoz ustrezno
koli6inobeljakovinskihkrmil. Posledice
pomanjkanja v vampu razgradljivih
beljakovinso naslednje:
o Prebavakrmev vampuse upodasni
in zmanj5a. Prizadetaje predvsem
prebava celuloze. Koli6ina zauZite
krmese zmanj5a.
. Zaradi zmanj5anjazauZivanjakrme
in njene prebavljivosti
se zmanj5a
oskrbljenost molznic z energijo,
mlednostse zmanj5a.V obdobjupo
telitvi pa lahko to povzroda
negativno energijsko bilanco,
posledidno
tudi slab5oplodnost.
o Zaradipomanjkanja
du5ikovihspojin
se zmanj5a pridelek mikrobnih
beljakovin v vampu in s tem
oskrbljenostmolznicz izkoristljivimi
beljakovinami.
Zmanj5ase vsebnost
v mleku.
beljakovin

Priporo6ene vsebnosti sednine v
mleku
Raziskavekalejo, da je bilancadu5ikav
vampu izravnana,ko vsebuje mleko 20
do 25 mg se6nine na 100 ml. Pri
izradunu bilance v vampu obicajno
upo5tevamole du5ik in energijo,ki ju
vampovimikroorganizmi
dobijo iz krme,
na pa du5ika,ki se v vamp vrne iz
presnove. Zaradi tega so vampovi
mikroorganizmiprimerno oskrbljeni z
du5ikovimi
spojinamitudiv primeru,6eje
radunska bilanca du5ika v vampu
nekolikonegativna.
Tudi na zgornjistrani
imamo nekolikorezerv. ee imamo na
voljokrmoz velikovsebnostjobeljakovin
lahko vsebuje mleko tudi nad 25 mg
sedninena 100 ml. Vsebnostido 30 ali
celodo 40 mg na 100 ml mlekanaj ne bi
negativnovplivalena plodnost.Splo5no
priporodilo je, da naj mleko krav
molznic vsebuje od 15 do 30 mg
sednine na 100 ml. Vrednosti,ki so
bliZe spodnji priporodeni meji so
primerne predvsem za krave z
nekoliko
manjSimi
mlednostmi,
vrednosti, ki so blizu zgornji
priporodeni meji pa za kmetije, na
katerih prevladuje krma s travinja in bi
bilo bilanco du5ika v vampu z
ekonomskega vidika nesmiselno
izravnavatiz vedjimi kolidinamiZit ali
drugih energijsko bogatih krmil. Za
skupino krav po telitvi, ki ima veliko
mlednost in jim krmimo precej modne
krme pa je smiselno obrok izravnati
tako, da je vsebnost sednine v mleku
med 20 in 25 mg na 100 ml mleka,
detudiso krave na pa6i.
Pri vodenju prehrane krav molznic si
lahko pomagamo tako s podatki o
vsebnostisedninev bazenskihvzorcih
mleka, kot tudi s podatki o vsebnosti
krav,kijih
sedninev vzorcihposameznih
prireje
v
kontrole
mleka.
zberemo okviru
V vediniprimerovdobimoiz bazenskih
vzorcev zanesljivo informacijo o
izravnanostiobrokov.V primeruvelikih
razlikv krmljenjukrav v razlidnihfazah
laktacije pa se lahko zgodi, da je v
dolo6enifazi laktacijev mleku preved
sednine,v dolodeni'fazi pa premalo.V
tem primeru lahko kaZejo bazenski

vzorci normalnostanje,v resnicipa so
obroki potrebni korekcije. Prednost
dolocanja sednine v vzorcih mleka
posameznihkrav je tudi v tem, da
dobimo sliko preciznosti izvedbe
krmljenja. Na marsikateri kmetiji se
pokaZe,da je doziranjebeljakovinskih
krmil povrSno,sedninav vzorcihmleka
pa razpr5ena po celotnem razponu
pri6akovanih
vrednosti,
individualnih
mogodih
Zaradi
odstopanj posameznih Zivali, je
pri
priporodljivo
vrednotenju
primernosti obrokov na podlagi
vsebnosti sedninev mleku upo5tevati
povpre6je ved Zivali. Krave v razlicnih
fazah laktacije obravnavamolo6eno.
Tako npr. posebejpreverimo,kak5naje
vsebnostsedninev mlekukrav po telitvi,
kak5neso vsebnostipri kravahv sredini
laktacijein kakSneob koncu laktacije.
Metoda je primerna le za grobo
odkrivanjenapak v prehraniZivaliin _ni
nadomestiloza radunanjeobrokov.Ce
nimamo dovolj znania o prehrani
molznic, se pred vedjim posegom v
obrok posvetujmo s strokovnjakomza
prehranoZivall
podlagi
Preverjanje obrokov na
vsebnosti sednine v mleku se je
uveljavilov StevilnihdrZavah.Priporocila
o optimalnihvsebnostihsedninev mleku
so si precej podobna,razlikujejopa se
enote,v katerihso podanete vrednosti.
Pri nas se na analitskihizvidihobidajno
navedevsebnostsedninev mg na 100
ml mleka. V ZDA vsebnost sednine
pogosto podajajo v mg sedninskega
du5ikana 100 ml mleka.V znanstvenih
dlankihje secninapogostopodanatudiv
milimolihna liter mleka. Razlikemed
temi enotami so velike in pri iskanju
informacijv strokovnih revijah in na
spletu moramo biti na to pozorni.
Vsebnosti15 do 30 mg sedninena 100
pri nas,
ml mleka, ki jih priporodamo
ustrezajovrednostimod 7 do 14 mg
du5ikana 100 ml mlekaali
sedninskega
2,5 do 5,0 milimolovse6ninena liter
mleka.

Primerjava razliinih enot za podaianje
seinine v mleku. V Sloveniii podaiamo
vsebnosfi najpogosteje neposredno, v mg
seinine na 100 ml mleka. V ZDA ie pogosto
podajanje v mg sedninskegaN na 100 ml
mleka, v znanstvenihilankih pa v milimolih
sedninena liter mleka.

Sednina Se6ninski SeEnina
(milimoli
(mg
na duSik
(mg
na I mleka)
100
na
100m l)

Vsebnosti sednine v mleku krav v
Sloveniii
Podatkio vsebnostise6ninev mlekuse
pri nas sistemati6no
zbirajoin analizirajo
v okvirukontroleprirejemleka.V sklopu
tega dela, je zagotovljenotudi redno
posredovanjerezultatovrejcem,ki dobijo
podatke_popoStiali pa na svetovnem
spletu. Stevilo narodnikovza doloditev
sedninese je v zadnjihletih povedalo.
Od leta 2005 laboratorijivsako leto na
sedninoanalizirajoprek 100.000vzorcev
mleka. Pod priporodeno vrednostjo
(manj kot 15 mg na 100 ml mleka)se
je v obdobju 2002-2008nahajalo 26 %
vzorcev, nad priporodeno vrednostjo
(ved kot 30 mg na 100 ml mleka) pa'17
Yo vzorcev. To kale, da je Pri
molznicah pomanjkanje v vampu
razgradljivihbeljakovinpogostej5eod
preseZka.Po letu2005,ko razpolagamo
z vecjim Stevilomanaliz se6nine, kaZe
deleZvzorcevs prevelikimivsebnostmi
sedninetendencozmanj5evanja,deleZ
vzorcevs premajhnovsebnostjosednine
pa med leti niha, ni pa videtida bi se
stanje izbolj5evalo.Ugibatije mogode,
da so se kmetje,ki so v preteklostikrmili
.veliko beljakovinskih koncentratov,
odzvali na rezultate analiz sednine v
mleku in obrokeustreznoprilagodili.Na
drugi strani pa so verjetno rejci, ki
kravam v obrokih ponudijo premalo
beljakovin,bolj konzervativniin kljub

informaciji,
da dobijo krave v obrokih
verjetno premalobeljakovin,obrokov
nisoprilagodili.
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Gibanje deleZa vzorcev mleka s premajhnimi
(manj kot 15 mg na 100 ml mleka) ali
prevelikimi (ved kot 30 mg na 100 ml mleka)
vsebnostmiseinine v mleku v obdobju20022008 (Vir: Verbi6, Jenko, Glad, Babnik,
Perpar;2009)
Sklep

Vsebnostsedninev mlekuje posreden
kazalec dogajanj v presnovi beljakovin.
Posredno ka2e na
oskrbljenost
vampovihmikroorganizmov
z du5ikovimi
spojinami,opozarjapa tudi na mogoCe
preseZke v
vampu razgradljivih
beljakovin. Priporodene vrednosti za
vsebnostsedninev kravjemmlekuso od
15 do 30 mg sednine na 100 ml.
Rezultati anaLz vsebnosti seEnine v
mlekukaZejo,da je pri molznicahv na5ih
razmerah reje pomanjkanje v vampu
razgradljivih beljakovin pogostejSeod
preseZka.

