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POVEČAMO PRIREJO IN HKRATI ZMANJŠAMO STROŠKE

ActiProt v primerjavi z repičnimi tropinami

Obrok

Surovina
z repičnimi tropinami z ActiProtom

kg/dan cena €/kg €/žival €/žival
travna silaža 29,75 0,065 1,934 1,934
suho seno 1,00 0,174 0,174 0,174
koruzni zdrob 3,50 0,234 0,819 0,819
melasa 0,50 0,201 0,101 0,101
MVD 0,15 1,500 0,225 0,225
repične tropine 1,50 0,345 0,518
ActiProt 1,50 0,255 0,383
SKUPAJ 3,771 € 3,636 €

Preučevana 
lastnost

Obrok z repičnimi tropinami Obrok z ActiProtom
P

min max M min max M
mleko_J 13,0 24,0 18,58 ± 2,8 15,0 24,0 18,19 ± 2,5 0,520
mleko_Z 14,2 23,4 18,12 ± 2,5 13,0 25,2 17,48 ± 2,6 0,290
mleko_S 28,0 48,0 36,69 ± 4,12 29,0 47,0 35,67 ± 4,9 0,371
maščoba 3,50 4,50 3,76 ± 0,4 3,20 3,80 3,54 ± 0,4 0,435
beljakovine 2,90 3,54 3,20 ± 0,3 2,75 3,42 3,02 ± 0,4 0,423
ŠSC 15,0 68,0 48,17 ± 19,3 8,00 50,0 24,67 ± 22,3 0,144
sečnina 13,0 23,0 17,50 ± 4,1 14,0 25,0 19,33 ± 5,5 0,586
laktoza 4,53 4,84 4,70 ± 0,1 4,41 4,75 4,61 ± 0,1 0,446

P ri prireji mleka je največji strošek krmni obrok, zato je pomembno, da v obroke krav molznic 
uvrstimo le najbolj kakovostno voluminozno krmo, ki jo pridelamo na njivah in travinju. Rej-

cem velikokrat ne uspe pridelati s hranili bogate voluminozne krme, zaradi neugodnih vremenskih 
razmer, kot so spomladansko deževje, poletne suše, toča. Da zagotovimo živalim dovolj hranil za 
prirejo mleka, moramo dokupiti močno krmo, predvsem bogato z beljakovinami (soja, sončnič-
ne in repične tropine, bučne pogače), ki so za kmetije dodaten strošek.
Zamenjava za repične tropine
Na kmetiji, ki leži v Zasavju na nadmorski višini 500 metrov in vzreja od 30 do 35 glav živine, od 
katerih je od osemnajst do 20 krav molznic črno-bele pasme, preostalo pa so plemenske telice, 
predstavlja prireja mleka edini vir dohodka in temelji zgolj na travni silaži ter senu. Leta 2011 
so zaradi neugodnih vremenskih razmer pridelali krmo slabše kakovosti, zato so morali dokupiti 
močno krmo, bogato z beljakovinami, kot beljakovinski dodatek so v obrok uvrstili repične tro-
pine. Ker kmetija prodaja mleko v mlekarno Celeia, je morala zaradi pridobitve certi� kata »brez 
GSO« uporabiti cenovno ugodno zamenjavo za repične tropine, in to je bilo krmilo ActiProt (izde-
lek avstrijskega podjetja, ki je certi� cirano, da ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov). 
Cenovna primerjava enega in drugega krmila
Ker so si ActiProt in repične tropine dokaj podobni po svoji kemijski sestavi, smo naredili primer-
javo prireje mleka z obrokom, kjer so kot beljakovinski dodatek uporabili repične tropine, pozneje 
pa jih je zamenjal ActiProt. Obrok so optimirali s programom zifo win in je zagotavljal prirejo 
23 kilogramov mleka za 600 kilogramov težko kravo. Sestavljen je bil iz 29,75 kilograma travne 
silaže (400g/kg SS), kilograma sena, 3,5 kilograma koruznega zdroba, 0,5 kilograma melase, 150 
gramov MVD in 1,5 kilograma repičnih tropin, ki so jih nadomestili z 1,5 kilograma ActiProta. 
Obrok pripravljajo v mešalni prikolici, kravam z mlečnostjo nad 23 kilogramov so na krmilnem 
avtomatu dodajali krmila z devetnajstimi odstotki surovih beljakovin, tistim, ki so presegle prirejo 
35 kilogramov mleka, pa tudi posebno energetsko krmilo z dodatkom glicerola in propilegliko-
la. Kravam po porodu in z višjo mlečnostjo (nad 40 kilogramov mleka) so krmili tudi protiketozno 
krmilo.
Preglednica 1: Finančno ovrednoten obrok

 Obrok z repičnimi tropinami je stal 3,771 evra za posamezno kravo na dan, z ActiProtom pa 0,135 
evra manj, in sicer 3,636 evra pri posamezni kravi na dan. Obrok z ActiProtom je tako cenejši 
za 3,6 odstotka, oziroma je strošek nakupa beljakovinske krme manjši za kar 26,1  odstotka. 
Razvrstitev živali v tri skupine
Živali smo za primerjavo razvrstili glede na število dni laktacije v tri skupine: prva skupina od 
30 do 100 dni laktacije (preglednica 1), druga skupina od 101 do 250 dni laktacije (preglednica 2) 
in tretja skupina nad 250 dni laktacije (preglednica 3). Podatke o količini mleka smo spremljali 
dnevno (zjutraj in zvečer), podatke o vsebnosti beljakovin in maščob v mleku ter številu somatskih 
celic, višini uree in laktoze pa smo pridobili iz podatkovne baze CPZ-govedo (www.govedo.si).
Iz preglednice 1 je razvidno, da se živali med 30. in 100. dnem laktacije glede na preučevane para-
metre statistično značilno med seboj ne razlikujejo. Tako so v obdobju krmljenja repičnih tropin 
dosegle povprečno dnevno mlečnost 36,69 ± 4,12 kilograma, kar je 1,02 kilograma mleka več kot 
v obdobju krmljenja ActiProta, ko so dosegle povprečno mlečnost 35,67 ± 4,9 kilograma mleka/
dan. V obdobju krmljenja z ActiProtom smo zaznali rahlo zvišanje uree v mleku, s 17,50 ± 4,1 pri 
krmljenju z repičnimi tropinami na 19,33 ± 5,5 pri krmljenju z ActiProtom, kar pa je presenetljivo, 
saj vsebuje ActiProt 74 gramov na kilogram/SS manj surovih beljakovin kot repične tropine. Vemo, 
da količina beljakovin v obroku in zato količina uree v mleku vplivajo tudi na plodnost. Wenninger 
in Distl (1994) sta ugotovila, da se indeks osemenitev zviša za 0,1 – če je sečnina v mleku pod 10 
oziroma nad 35 mg/100 ml mleka.

Preglednica 2: Proizvodni parametri krav med 30. in 100. dnem laktacije

Min – najmanjša vrednost, max – največja vrednost, M – povprečje s standardno deviacijo, Mleko_J 
– količina namolzenega mleka zjutraj, Mleko_Z – količina namolzenega mleka zvečer, Mleko_S – 
dnevna količina namolzenega mleka
Več mleka in uree, manj maščob in beljakovin
Pri količini namolzenega mleka v skupini, kjer so živali med 101. in 250. dnem laktacije, smo 
ugotovili, da se količine namolzenega mleka med seboj statistično značilno razlikujejo. Tako 
so krave namolzle v povprečju 29,66 ± 2,6 kilograma mleka na dan, ko so jih krmili z ActiProtom, 
in le 26,83 ± 4,5 kilograma mleka na dan, ko so v obrok doddali repične tropine, razlika znaša 

Preučevana 
lastnost

Obrok z repičnimi tropinami Obrok z ActiProtom
P

min max M min max M
mleko_J 9,0 18,0 13,43 ± 2,3 10,0 18,0 14,91 ± 1,5 0,000
mleko_Z 8,6 19,6 13,40 ± 2,3 12,0 18,3 14,75 ± 1,3 0,000
mleko_S 18,0 37,0 26,83 ± 4,5 23,0 35,0 29,66 ± 2,6 0,000
maščoba 3,20 5,80 4,21 ± 0,7 2,80 4,20 3,61 ± 0,7 0,113
beljakovine 2,94 4,02 3,45 ± 0,3 3,08 3,44 3,26 ± 0,2 0,256
ŠSC 25,0 180,0 68,9 ± 42 56,0 159,0 87,50 ± 48 0,449
sečnina 13,0 27,0 19,0 ± 3,8 17,0 30,0 22,0 ± 5,7 0,209
laktoza 4,46 4,91 4,67 ± 0,1 4,68 4,79 4,76 ± 0,1 0,149

Preučevana 
lastnost

Obrok z repičnimi tropinami Obrok z ActiProtom
P

min max M min max M
mleko_J 9,0 15,0 11,25 ± 1,5 8,0 16,0 10,97 ± 1,6 0,279
mleko_Z 9,4 15,0 11,53 ± 1,2 7,8 17,1 11,16 ± 1,6 0,149
mleko_S 19,0 30,0 22,78 ± 2,6 16,0 33,0 22,12 ± 3,0 0,182
maščoba 3,80 4,90 4,32 ± 0,48 2,70 5,0 4,04 ± 0,7 0,512
beljakovine 3,24 3,63 3,41 ± 0,17 3,32 3,90 3,56 ± 0,2 0,229
ŠSC 40,0 64,0 51,7 ± 12 45,0 296,0 122,3 ± 98 0,267
sečnina 13,0 22,0 17,0 ± 4,2 9,0 23,0 18,3 ± 4,9 0,674
laktoza 4,04 4,76 4,51 ± 0,3 4,29 4,75 4,57 ± 0,2 0,674

2,83 kilograma mleka na dan. Zaradi zvišanja dnevne mlečnosti sta se znižala deleža maščob in 
beljakovin v mleku, ki pa se med seboj statistično značilno ne razlikujeta. Tudi tokrat  smo opazili 
višje vrednosti uree v mleku.
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Min – najmanjša vrednost, max – največja vrednost, M – povprečje s standardno deviacijo, Mleko_J 
– količina namolzenega mleka zjutraj, Mleko_Z – količina namolzenega mleka zvečer, Mleko_S – 
dnevna količina namolzenega mleka
Ugotovimo lahko, da pri primerjavi proizvodnih lastnosti pri krmljenju repičnih tropin oziroma 
ActiProta ni bilo statističnih razlik, razen pri količini namolzenega mleka pri kravah, ki so bile med 
101. in 250. dnem laktacije. Sklepamo lahko, da se uporaba ActiProta v primerjavi z repičnimi 
tropinami izplača, saj tako letno povečamo prirejo v zgoraj omenjeni čredi za več kot 270 kilogra-
mov mleka pri posamezni kravi, poleg tega pa zmanjšamo stroške krmnega obroka za 0,135 evra 
pri posamezni kravi na dan, kar je 49,28 evra za posamezno žival letno. Prav tako lahko krmimo 
ActiProt tudi na kmetijah, ki morajo svoje živali krmiti s krmo, ki je ustrezno certi� cirana in ne 
vsebuje gensko spremenjenih organizmov.

Preglednica 3: Proizvodni parametri krav med 101. in 250. dnem laktacije

Preglednica 4: Proizvodni parametri krav nad 250 dni laktacije

Min – najmanjša vrednost, max – največja vrednost, M – povprečje s standardno deviacijo, Mleko_J 
– količina namolzenega mleka zjutraj, Mleko_Z – količina namolzenega mleka zvečer, Mleko_S – 
dnevna količina namolzenega mleka 
Krave v tretji primerjalni skupini (nad 250 dni laktacije) se statistično značilno med seboj ne raz-
likujejo v nobenih preučevanih lastnostih.  Iz preglednice 3 tako lahko razberemo, da so krave 
v obdobju krmljenja z ActiProtom dosegle višji delež beljakovin kot takrat, ko so jih krmili z 
repičnimi tropinami.


