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Krmljenje kravob poletnih
vrocinah
Vrocinskistres moino negativnovpliva
na pocutje, mleinost, kakovost mleka,
plodnost in sploino zdravstvenostanje
krav 5e posebnotistih z veliko mleinostjo.Zaradipoveianegaznojenja,pospeSenegadihanja oziroma sopenja,poveianega slinjenja,poveianegazauZivanja
vode in zmanjianegazauiivanjakrme se
spremenijopotrebe po vsebnosti(koncentraciji)energije,kakovostiin vsebnosti hranljivihsnovi,tudi mineralnihelementov in vitaminovv obroku.Strategija
reievanja vroiinskega stresa pri kravah
bi moralavednotemeljitinajprejna prilagajanju okolja (prezraievanjein hlajenje
hlevov),iele temu naj bi sledilospreminjanje obroka in vkljuievanje razliinih
dodatkovv obrok.

Oskrba z energijo
Pri prilagajanju obrokov visoko proizvodnim kravam med vrodinskim stresom
moramo upo5tevati dejstvo, da se s povedevanjem okoli$ke temperature zmanj5uje
sposobnost zatlivanja krme, zato moramo
v obroku povedevati koncentracijo hranljivih snovi. Pomanjkljiva oskrba z energijo
namred vodi v prekomerno drpanje telesnih
rezerv, padec mlednosti, hkrati pa se zelo
poveda nevarnost za ketozo. Povedevanje
deleZa modne krme v obroku pa poveduje
nevarnost zakisanja vampa. V intenzivnih
rejah med poletno vrodino pogosto ugotavljajo, da se zaradi neustrezne strukture
obroka poveda Stevilo Zivali z acidozo vampa
in posledidno tudi Stevilo Zivali, ki imajo
teZaves parklji (laminitis).
Prilagajanje prehrane v smeri dim udinkovitej5e prebave in presnove zmanjiuje proizvodnjo toplote in s tem zmanjiuje negativne posledice wotinskega stresa. Krmljenje
obrokov z manj vlaknine in ved modne krme
predstavlja manj5o potrebo po energiji za
zauLivanje,preZvekovanjein nasploh zmanj5a fizidno dejavnost prebavil, kar ugodno
lpliva na Zivali med wodinskim stresom. V
poskusih so ugotovili, da se je med vrodinskim stresom pri kravah najbolj zmanj3alo
zarLivanje su5ine, de je bil obrok sestavljen
preteZno iz krme s travinja, nekoliko manj
pri koruzni silaii ter pesnih rezancih in naj-
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manj pri obrokih, ki so vsebovali velike koliiine modne krme.
ZatLivanje in mlednost sta najbolj prizadeta pri kravah v sredini laktacije. Krave,
ki so bolj na zaietku laktacije, so kljub veiji
mlednosti manj obdutljive na vrodinski stres
kot sredi laktacije. Vzrok je verjetno v tem,
da na zaietku laktacije zauLivajo nekoliko
manj su5ine in udinkovito izkoriSiajo telesne
rezerye. Pri koriSienju telesnih maSdob kot
vira energije se sprosti le pribliino polovica
energije v obliki toplote v primerjavi s tisto,
ki se sprosti, de krave izkori5dajo energljo iz
krme. Proti koncu laktacije pa krave zaradi
manj5ih potreb zauZivajo manj5e kolidine
krme, zato so zopet manj obdutljive na wodinski stres.
Zmanj5evanje zarLivanja su5ine ob wodinskem stresu lahko ublaZimo tako, da v
obrok vkljuiujemo le najbolj5o voluminozno
krmo in povedamo kolidino modne krme.
Zmanj5anje ma5dob v mleku, oziroma de
razmerje med ma5dobami in beljakovinami
v mleku (RMB) pade pod 1,1,je to razmeroma zanesljiv pokazatelj, da struktura obroka
ne ustreza in da je prisotna velika nevarnost
zakisanja vampa. Pri krmljenju enolondnice
laije poskrbimo za ustrezna razmerja med
zauLito voluminozno in modno krmo kot pri
lodenem krmljenju. Pri lodenem krmljenju
voluminozne in moine krme namred teZko
ocenimo, za koliko se je zmanjdalo zauLivanje osnovnega obroka, in kolidino pogosto
precenimo. Nevarnost acidoze lahko zmanjSamo tudi z dodajanjem puferskih snovi
v obrok za nevtraliziranje hlapnih kislin v
vampu. Pri krmljenju enoloninic vdasih pripomore k boljiemu zau2ivanju tudi dodajanje vode v enolondnico.

Skrob
Podasi razgradljiv Skrob, na primer koruza
trdinka, ima ob vrodinskem stresu prednost,
de v obroku ni prevei v vampu nerazgradljivega Skroba. S tem zmanj5amo nevarnost
vampne acidoze, hkrati pa Skrob, prebavljen
v tankem drevesu,predstavlja neposreden vir
glukoze za preZvekovalca.Tak nadin prebave
in presnove energije je toplotno manj obremenjujod kot prebava v vampu in je v dasu
wodinskega stresa ugodnejSi. Prevelika koli-

tina nerazgradljivega Skroba,ki fermentira v
debelem irevesu, pa vodi v acidozo debelega
drevesain izloianje neprelavljenega Skroba
\
I
z blatom.

Maiiobe
Ker smo pri vkljudevanju Skroba v obrok
omejeni, saj nam struktura obroka pogosto
ne omogoda vedjega povedevanja ogljikovih
hidratov v obroku, v primeru vroiinskega stresa priporodajo v obrok vkljuievati
maSdobe.IzkoriSdanjema5tob je energijsko
uiinkovitej5e od Skroba in vlaknine in posledidno manj obremenjuje kravo z dodatno
toploto, ki setvori pri prebavi in presnovi. Pri
tem moramo upo5tevati, da preved ma5dob v
obroku ni ugodno, saj delujejo negativno na
mikrobno dejavnost v vampu in zmanj5ujejo zauLivanje.Najvedje priporoiene kolidine
maddob se gibljejo od 6 do 8 7o su5ine celotnega obroka. Najbolj5i rezultati se doseZejo
pri krmljenju kombinacije razlidnih maiiob,
pomembno pa je tudi razmerje med nasiienimi in nenasiienimi maSiobnimi kislinami.
Priporodajo, da se k ma5dobam, ki so Ze prisotne v polprednem obroku (pribliino od
2 do 3 o/o),doda od 2 do 3 o/orastlinskih olj
oziroma maiiob v obliki celega zrnja oljnic
(bombaZno seme, soja itd.), tako da celoten obrok vsebuje do 5 o/osurovih ma5dob v
suiini. Vse dodatne ma5dobe (l do 2 o/o)pa
lahko dodajamo v obrok le v zaSditeniobliki.
Pri poveiani vsebnosti ma5dob v obroku se
povedajo potrebe po Ca in Mg, saj ma5iobne
kisline zmanj5ajo njuno absorpcijo v tankem
irevesu.

Zivinoreja
Oskrba z beljakovinami
Posledica wodinskega stresa je med drugim tudi manj5a stopnja
pretoka krme skozi prebavila. Upoiasnjena pasaZavpliva na hitrejSo
zapolnitevprebavil in zmanj5ano sposobnost zauLivanja,hkrati pa se
poveda razgradljivost beljakovin v vampu. Pri wodinskem stresu se
upodasni tudi pretok krvi skozi prebavila, kar verjetno zmanj5a sprejemanje hranil ter dotok krvi in hranil v mleino LIezo. Hkrati se torej
pojavita zmanjSana sposobnost zauLivarla in zmanj5ana absorpcija
hranil v prebavilih. Ugotavljajo, da je v mledno Zlezo najbolj zmanjSan dotok aminokislin, zato je ustrezna oskrba krav s presnovljMmi
beljakovinami v obdobju wodinskega stresa zelo pomembna.
Z zmanjlevanjem zatLivanja se pri kravah zmanj5uje tudi koliiina
zauZitih beljakovin. Povedan deleZ beljakovin v obroku zato pozitirmo
deluje na mlednost in zauZivanje su5ine. Zelo velike vsebnosti surovih beljakovin (nad 18 7o v suSini) pa negativno vphvqo na prirejo
mleka, ker se poveia potreba po energiji za sintezo in izlodanje setnine iz telesa. Bolj kot sama kolidina beljakovin je pomembna njihova
kakovost. Krave, ki so bile med poskusom krmljene z beljakovinami
z manj5o razgradljivostjo (61 7d, so imele med woiinskim stresom
vei mleka in manj seinine v krvi kot krave, ki so imele v obroku
beljakovine z vetjo razgradljivostjo (69 o/o).Pomembna pa ni samo
majhna razgradljivost, ampak tudi aminokislinska sestava nerazgradljivih beljakovin. Dober vir nerazgradljivih beljakovin so budne
pogaie in koruzni gluten. ee pa hodemo izbolj5ati aminokislinsko
sestavo nerazgradljivih beljakovin, moramo v obrok vkljuiiti tudi
sintetiine aminokisline, ki so zaiditene pred razgradnjo v vampu.
Aminokislinsko sestavo nerazgradljivih beljakovin obiiajno najuiinkoviteje izboljSujemo z dodajanjem za$ditenih beljakovin ugodne
aminokislinske sestave, na primer tolpotno obdelanih sojinih tropin, v obrok. Splo5no priporotilo velja, da naj bi imele krave z veliko
mletnostjo med wodinskim stresom v obroku beljakovine s pribliZno
60 o/or azgr adljivostjo.

do tri tedne pred teliwijo moramo Zivalim zagotoviti v obroku dovolj
Cl oziroma primerno majhno kationsko-anionsko razliko obroka
(pribliZno 5 do 15 mEq/100 g su5ine), s iimer prepredujemo poporodno mrzlico.
Med wodinskim stresom je torej priporodeno visoko mleinim
kravam povedati vsebnost K na 1,3 do 1,5 %, Na do 0,45 o/oter P
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Oskrba z makroelementi
Med vrodinskim stresom se potrebe po nekaterih mineralih povedajo. Najpomembnej5i kation v govejem znoju je kalU (K), katerega
izloianje se med woiinskim stresom zelo
poveta. S pogostnej5im uriniranjem pa se
poveda izlodanje natrija (Na). Med poviSano
temperaturo okolja se zmanjSa tudi absorpcija nekaterih elementov (Ca, P in K) iz
prebavil. Krave, ki so imele v dasu woiine v
obroku vet K in Na (nad normativi), so imele
vei mleka in zarLile vet su5ine. Pri oskrbi z
minerali moramo paziti, da v obroku povedamo le vsebnost Na in K, ne pa tudi klora
(Cl). Ko so kravam med wodinskim stresom
krmili obroke z povedanimi vsebnostmi Na
in K ter normalno vsebnostjo Cl, so poveiali
zauLivanje in mlednost. Ko pa so v obroke
dodajali povedano kolidino Na, K in Cl, pa
so ugotovili negativne vplive. Velika koliiina
Cl namred zmanjSa zauLivanje su5ine, zniZa
pH wednost krvi in zmanjia pufersko sposobnost krvi. Pomembno je, da je v obdobju
wodinskega stresa kationsko-anionska razlika obroka dovolj velika ((Na+K)-(Cl) naj bo
pribliZno 35 mEq/100 g su5ine). Taka oskrba
z minerali pa nikakor ne ustreza presuSenim
kravam ali brejim telicam. Se posebno dva
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do 0,42 o/o,ie pa dodajamo v obrok maiiobe, pa obvezno tudi vsebnost Mg na 0,35
% in vsebnost Ca na 0,9 7o v suSini obroka.
Klora naj bo pribliZno 0,2 o/ov su5ini obroka, kot to predvidevajo obiiajni normativi.
Kot vir Na dodamo v obrok oziroma krmno
me5anico poleg nekaj kuhinjske soli tudi
natrijev bikarbonat, kot vir Mg magnezijev
oksid, kot vir Ca apnenec in kot vir K kalijev klorid. Kalij dodajamo le v primeru, ie
ga v obroku dejansko primanjkuje. Krma z
intenzivno gnojenega travinja ima namrei
obiiajno veliko K, ponekod tudi R zato so
priporoiljive predhodne kemiine analize
krme. Izrazito povedane kolidine omenjenih
mineralnih elementov bomo krmili kravam
le kraj5e obdobje izrazite vroiine oziroma v
primeru jasno izraLenih znakov vrotinskega
stresa. Pri zmernej5i vroiini oziroma milejSi
obliki vrodinskega stresa pa bomo vsebnosti
samo delno poveiali.
Dodajanje natrijevega bikarbonata med
wodinskim stresom ima torej dvojni pozitivni uiinek na krave v laktaciji. Deluje kot
pufea ki prepreduje zakisanje vampa, do
katerega lahko pripelje povetevanje modne
krme v obroku, hlrati pa deluje ugodno na
kationsko-anionsko razliko obroka in s tem
na kislinsko-bazno ravnovesjev organizmu.

med poletno wodino v obrok dodajati puferne snoyi, da tako vzdrZujemo ustrezen pH
vampa in dobro zauZivanje krme. Obiiajno
priporodajo me5anico magnezijevega oksida
in natrijevega bikarbonata (soda bikarbona) v razmerju 1 : 3. Priporotene kolidine
magnezijevegaoksida (45-90 g/dan) in sode
bikarbone (0,75 %osuiine obroka oz. 150450 g/dan) so odvisne od kolitine moine
krme v obroku. Se posebej se priporota
vkljuievanje puferskih snovi v obrok, de je
v obroku veliko koruzne silaZe, de je obrok
zelo vlai,en (<55 o/osu5ine), de je v obroku
malo surove vlaknine (<19 o/o),de je kratko
rezana krma (krmilni voz) in (ektava zauLije vei kot 2,5 kg moine krme naenkrat. Kot
pufer se lahko uporablja tudi natrijev bentonit, ki pa ga moramo vkljudevati v obrok v
nekoliko veijih kolidinah (450-700 g/dan),
ie ielimo, da bo utinkoval. Ker vsebujejo
puferske snovi katione, ki povetujejo alkalnost obroka in poveiujejo nevarnost nastanka poporodne mrzlice, puferskih snovi nikoli ne vkljudujemo v modno krmo ali obrok za
presu5enekrave pred teliwijo.

Oskrba z vitamini in
mikroelementi
O potrebah po vitaminih pri kravah, izpostavljenihwoiinskemu stresu,je razmeroma
malo raziskanega.Na splo5no se ravnamo po
pravilu, da vsako stresno stanje Zivali poveda potrebe po vitaminih in mikroelementih.
Zaradi slab5e dejavnosti vampnih mikroorganizmov in spremenjenegaobroka (manjSi

Puferske snovi
Krava obidajno med preZvekovanjem proizvaja velike koliiine sline, ki nevtralizira
nastale kisline v vampu in vzdrZuje ustrezen
pH, ki omogoda normalno mikrobno dejavnost in prebavo v vampu. Med wodinskim
stresom krave zaradi sopenja in hitrejSega
dihanja izloiijo vedjo kolitino ogljikovega
dioksida v okolje, zaradi tesar se puferska
kapaciteta sline zmanj5a. Poleg tega krave
manj preivelcujejo in se intenzivneje slinijo na tla, kar vodi k zmanjianemu dotoku
sline v vamp. Zaradi tega je priporoiljivo

.SSBM

pH, ma5dobev obroku ...) se obidajno kaiejo dodatne potrebe po nekaterih vitaminih
B-kompleksa, zaradi stresnegastanja pa tudi
potrebe po antioksidantih (vitamin E) in
mikroelementih, ki so vgrajeni v antioksidativne encime (Se,Zn, Cu).
Med vitamini je podrobneje raziskan le
vpliv niacina na iivali. Dodatek niacina (6
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pa tudi zgodnje odmiranje zarodkov. Nekateri
poskusi kaZejo,da lahko dolgotrajnej5e dodajanje beta-karotenov v obrok poveda uspeSnostobrejitev med poletno wodino.
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vvampu.
TeZave s parklji (laminitis) med poletno
woiino, ki so posledica acidoz in prekomerne stoje oziroma obremenjevanja parkljev,
lahko deloma ublaZimo z dodajanjem biotina. Biotin (10 do 20 mgidan) je Zveplovsebujot vodotopni B-vitamin, ki je pomemben za
tvorbo roZevine, zaradi tesar lahko prispeva
k ivrstim in bolj zdravim parkljem. Cinkmetionin je Zn, vezan na aminokislino, in
tako zelo dobro izkoristljiv. Dodajamo ga za
bolj5e delovanje imunskega sistema, izbolj5anje trdote parkljev in roZevine ter za zmanj5evanje Stevilasomatskih celic v mleku.
Med poletno vroiino se zaradi stresazmanj5a imunska odpornost Livali, zaradi desar se
pogosto pojavrjo teLavez mastitisi in somatskimi celicami v mleku. Primerna oziroma
skladna oskrba z vitaminom A, beta-karotenom, selenom, vitaminom E, bakrom in
cinkom je kljutna za vzdrievanje utinkovitega imunskega sistema in zdravje vimena.
Preskromna ali prekomerna oskrba s temi
hranili deluje negativno na imunski sistem
in poveia pogostnost mastitisov. Vitamin E
(skupaj s selenom) je antioksidant, ki prepreduje zaostajanje posteljice, izboljSuje imunsko odpornost in tako zmanj5uje pogostnost
mastitisov. Med poletno vroiino so 5e posebej problematidne tihe pojatue in pregonitve
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g/dan/kravo) med poletno wodino zmanj5a
posledice vrotinskega stresa, poveia mletnost in zauLivanje krme. Povetana koliiina
niacina pripomore k uiinkovitejdi presnovi
ma5dob in energije na sploSno, pripomore
pa tudi k udinkovitejiemu odvajanju toplote
iz telesa. Ugotavljajo tudi, da pospe$uje sintezo mikrobnih beljakovin v vampu oziroma
pozitivno udinkuje na rast mikroorganizmov
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Temperatura fC)

Na slikije prikazan vpliv dnevnih temperatur na mletnost in sestavomleka. Za vrote poletno obdobjeje poleg zmanjiane prireje
mleko (PM)znaiilna tudi zmanjiono vsebnostsuhe snovi brez maiiob (SSBM),beljakovin in laktoze v mleku (Babnik in sod.,2000).
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5o dejavnost ima tudi obiiajen pivski kvas.
Ze v preteklosti je bilo poznano, da dodatek
od 50-100 g pivskega kvasa na dan izboljia
je$inost krav in jim vrne apetit po telitui.
Razlitni komercialni pripravki kvasovk, ki
jih na trgu ponujajo proizvajalci, se med
sabo razlikujejo. Predvsem moramo upoStevati navodila glede koliiine potrebnega
dodatka, saj so v razliinih pripravkih zelo
razlidne vsebnosti kvasovk. Saccharomyces
cereyisiaeje poznana po tem, da stimulira

Dodatki za izboljiano delovanje
vampa
Glive
Najpomembnej5i uiinek, ki ga pripisujejo
dodajanju gliv preZvekovalcem, je stabiliziranje in spodbujanje mikrobne dejavnosti v
vampu. V vampu se poveia Stevilo anaerobnih in celulolitiinih bakterij, poveia se pH
vrednost in zmanj5a vsebnost mleine kisline in prisotnost kisika. Ena od bolj znanih
skupin gliv so kvasovke. Dodatek kvasovk
je obitajno sestavljen iz posuienih kvasovk
in doloiene kolidine substrata, na katerem
so kvasovke rasle. Podobno, vendar mani-

celulolitiine bakterije, stabilizira pH vampa
in nasploh razmere v vampu ter izkoristek
mleine kisline. Priporoiena koliiina je od l0
do 120 g na dan, odvisno od koncentracije
kulture. Aspergilus oryzaeje gliva, ki stimulira delovanje celulolitidnih bakterij, stabilizira pH vampa in zmanj5uje prisotnost kisika
v vampu ter tako prispeva k blaZenju posledic vrotinskega stresa. Pri krmljenju velikih
koliiin moine krme in nevarnosti acidoze se
priporota krmljenje v odmerku 3 g na dan.
Za uiinkovito delovanje je priporoiljivo
dodatek krmiti daljie obdobje.

sanih tudi precejSnjeStevilo razlidnih dodatkov, ki jih je smiselno vkljutevati v obroke.
Teiko je pridakovati, da bi lahko rejci sami
me5ali in vkljuievali vse opisane dodatke v
obrok. Obiiajno sevedina dodatkov nahaja v
posebnih krmilih, ki so namenjena za krave
z veliko mlednostjo po telitui. ee v obdobju
vrodinskega stresa namenimo nekaj take
modne krme tudi ostalim kravam in ne samo
tistim po telitvi, lahko precej izboljiamo stanje v tredi. Sevedapa se moramo zavedati,
da na primer kalija ni dodanega v nobeno
moino krmo in tudi ne v mineralno-vitaminski dodatek. Torej univerzalne moine
krme ali dodatka, ki bi re5il vse teiave, ki
nastopijo zaradi vroiine in na5ih napak pri
pridelovanju krme in vodenju prehrane krav
molznic, ni. Na trgu se pojavljajo vedno novi
pripravki, nekateri so 5ev fazi presku5anja in
o njihovi utinkovitosti 5e ne vemo dovolj, da
bi jih lahko priporoiali, 5emanj pa je podatkov o tem, ali so sploh ekonomsko zanimivi
in upraviieni. ee je uiinek dodatka majhen,
hkrati pa je drag, je njegova uporaba vedno
vpraSljiva.

Sklep
V prispevkuje poleg sploinih ukrepov za
omilitev vrodinskegastresapri kravah opi-
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