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Uspešnega pitanja prašičev in kakovostnih mesnin ni brez kakovostne krme. V 
Sloveniji primanjkuje predvsem kakovostnih beljakovinskih krmil, kar še posebej 
velja za sojo oz. sojine tropine. V ekstenzivnih rejah bi lahko kot alternativo soji-
nim tropinam, kot vir beljakovin, uporabljali različna doma pridelana beljakovin-
ska krmila in krmila iz njihove predelave, kot so grah, bob, lupina, doma pridela-
na soja, ogrščica, seme sončnic, buč ter njihovi stranski proizvodi kot so npr. po-
gače. Ne samo beljakovinska, s pridom lahko uporabljamo tudi druga alternativna 
krmila, kot so krompir, krmna pesa, repa, koleraba, korenje, buče, zelje … Ne sme-
mo pozabiti tudi na zeleno voluminozno krmo. Mlada detelja in trava in tudi dru-
ga voluminozna krma je zelo primerna krma za pitanje prašičev, pri čemer je po-
membno, da voluminozna krma ne vsebuje preveč surove vlaknine.  

Večina naštetih, predvsem beljakovinskih alternativnih krmil, vsebuje antinutri-
tivne snovi, ki jih je potrebno pred uporabo uničiti oz. zmanjšati njihovo vsebnost. 
To naredimo z različnimi postopki priprave (kuhanje, parjenje, kaljenje, fermen-
tacija), ki lahko negativne vplive teh snovi v mnogih primerih zmanjšajo ali celo 
odpravijo. Vsa ta alternativna krmila je mogoče na različne načine konzervirati v 
posameznih razvojnih fazah, a ob tem seveda upoštevati posebnosti glede konzer-
viranja in skladiščenja ter priprave in krmljenja. 

Za sestavo krmnih obrokov oz. mešanic, ki ustrezajo potrebam prašičev, moramo 
vedeti, katere in kolikšne so potrebe za posamezne hranljive snovi in koliko posa-
meznih hranljivih snovi vsebuje krma. Za alternativna krmila v Sloveniji praktič-
no nimamo podatkov o hranilni vrednosti, ki bi jih potrebovali, da bi jih lahko 
enakovredno vključevali v krmne obroke oz. krmne mešanice.
 
V nadaljevanju so zbrani podatki o hranilni vrednosti posameznih krmilih iz različ-
nih literaturnih virov, pri čemer moramo upoštevati, da rastišča in podnebne razme-
re ter tudi sorte rastlin zelo pomembno vplivajo na njihovo hranilno vrednost. 
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 Korenovke, gomoljnice in buče
Po sestavi in vsebnosti v suhi snovi (SS) so korenovke in gomoljnice še najbolj po-
dobne žitom, za njimi malo zaostajajo po energijski vrednosti, a bolj po vsebnosti 
prebavljivih beljakovin. 

Krompir je v prehrani prašičev odličen vir energije, beljakovin in esencialnih vita-
minov in mineralov, vendar je njihova vsebnost odvisna od vremena, sezone, veli-
kosti krompirja in pridelka. Krmna pesa je v prehrani prašičev pogosto uporablje-
na zaradi dobrega hektarskega donosa, najpogosteje pa jo krmimo zmleto, zgnete-
no ali zrezano, pri krmljenju večjih količin pa parjeno. Repa ima od korenovk naj-
manjšo hranilno vrednost in se slabo ohranja tudi med skladiščenjem. Koleraba je 
po hranilni vrednosti bliže repi kot pesi, vsebuje pa več beljakovin kot pesa, če kr-
mimo večje količine, mora biti kuhana ali parjena, ki jo prašiči tudi raje jedo. Ko-
renje ima boljšo hranilno vrednost kot pesa, obarvane sorte vsebujejo več karote-
noidov, kar lahko vpliva na obarvanost hrbtne slanine. Podobno kot druge kore-
novke, pospešuje prebavo. Buče vsebujejo veliko vode, so dobro prebavljive in lah-
ko vsebujejo tudi do 15 % surovih beljakovin v suhi snovi, bistveno več kot pesa in 
druge okopavine. Vsebnosti energije, hranljivih vrednosti v korenovkah in go-
moljnicah so predstavljene v preglednici 1.
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Preglednica 1: Vsebnosti energije in hranljivih snovi v korenovkah, gomoljnicah in bučah

ME = metabolna energija; SS = suha snov; SB = surove beljakovine; Liz = lizin; Met = metionin;  
Cis = cistein; Tre = treonin; Trp = triptofan

urskat
Žig
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 Zrnate stročnice
V skupino zrnatih stročnic, ki jih najpogosteje uporabljamo v prehrani prašičev 
kot alternativna beljakovinska krmila, spadajo: soja, fižol, bob, grah, lupina in leča. 
Kakovost beljakovin v zrnju stročnic se spreminja in je odvisna od posamezne vr-
ste in sorte. Zrnje stročnic vsebuje veliko lizina, primanjkuje pa jim metionina in 
cisteina. Za stročnice velja, da vsebujejo tudi antinutritivne snovi. Kuhanje ali ob-
delava s paro in toploto lahko uniči večino antinutritivnih snovi, pri čemer je po-
trebno paziti, saj lahko prekomerna obdelava zmanjša tudi kakovost beljakovin oz. 
aminokislin.

Vsebnosti energije, hranljivih vrednosti v zrnatih stročnicah so predstavljene v pre-
glednici 2.

Preglednica 2: Vsebnosti energije in hranljivih snovi v alternativnih beljakovinskih krmilih

ME = metabolna energija; SS = suha snov; SB = surove beljakovine; Liz = lizin; Met = metionin; Cis = cistein;  
Tre = treonin; Trp = triptofan
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 Voluminozna krma v obrokih za prašiče pitance
Za voluminozno krmo je značilno, da jo prašiči slabše izkoristijo kot žita in oko-
pavine. Voluminozno krmo lahko uporabimo za sveže krmljenje in tudi siliranje, 
pri tem pa upoštevamo, da trave in detelje kosimo zgodaj, v začetku bilčenja trav 
in pred brstenjem detelj.

Predvsem v ekoloških rejah je zaželeno, da živali tudi pasemo. Hranilna vrednost 
paše je odvisna od številnih dejavnikov, vremena, lokacije in sezone. Zelene moke 
v prehrani pitancev zelo pogosto uporabljamo, največkrat lucernino moko. Poleg 
mok, predvsem v manjših in ekoloških rejah, uporabljamo tudi svežo travo, lucer-
no in detelje. Kot alternativni vir beljakovin lahko v prehrani pitancev uporabimo 
tudi grašico. Zaradi vsebnosti antinutritivnih snovi se za uporabo v prehrani živa-
li priporočajo novejši kultivarji. V obroke za prašiče pitance lahko vključimo tudi 
silaže, vendar moramo upoštevati njeno kakovost. Ta vpliva tako na količino, ki jo 
vključimo v obrok, kot tudi na potrebno vsebnost beljakovin in rudninskih snovi 
v dopolnilni krmni mešanici. Pri pripravi silaž je bistvenega pomena, da se pri fer-
mentaciji ohranijo beljakovine, zato je pomembno, da krma ni onesnažena z ze-
mljo. Silirano koruzno zrnje, samo ali skupaj z ostalimi deli rastline, je lahko po-
membna doma pridelana krma za prašiče. Od deleža zrnja, klasinca in ličja v sila-
ži je seveda odvisna tudi hranilna vrednost. 

Vsebnost energije in hranljivih snovi v nekaterih za naše razmere zanimivejših vo-
luminoznih krmilih je predstavljena v preglednici 3.
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ME = metabolna energija; SS = suha snov; SB = surove beljakovine; Liz = lizin; Met = metionin;  
Cis = cistein; Tre = treonin; Trp = triptofan

Preglednica 3: Vsebnost energije in hranljivih snovi v voluminoznih krmilih
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 Druga krmila in stranski proizvodi
Tudi nekatera druga krmila, kot so na primer zelje, pivske tropine, pesni rezanci, 
sirotka, posneto mleko v prahu bi lahko s pridom uporabljali v prehrani prašičev 
pitancev. Uporaba zelja je zanimiva zaradi velikega hektarskega donosa predvsem 
v manjših rejah, kjer lahko uporabljamo za krmljenje surovo zelje. Pivske tropine, 
stranski proizvod v proizvodnji piva, vsebujejo manjše količine škroba, beljakovi-
ne, maščobe in tudi vlaknine, ki jih je vseboval za pripravo slada uporabljen je-
čmen ali pšenica. Pri predelavi sladkorne pese v sladkor dobimo več stranskih 
produktov, med katerimi so tudi sveži ali posušeni pesni rezanci. Razlikujemo dve 
vrsti pesnih rezancev, navadne brez dodatka melase, ki vsebujejo 3 do 10 % slad-
korja, ter melasirane, z dodatkom melase, ki vsebujejo 10 do 16 % sladkorja. Sirot-
ka je stranski proizvod pri pridelavi mleka v sir. Ko iz mleka izločijo večino mleč-
ne maščobe in beljakovin, preostane sirotka, ki vsebuje laktozo, do 1 % beljakovin, 
nekaj maščob in mineralnih snovi. Beljakovine v sirotki imajo visoko biološko 
vrednost. Sveže posneto mleko dobimo tako, da s centrifugiranjem iz polnoma-
stnega mleka izločimo mlečno maščobo. Vsebuje še cca 0,1 % mlečne maščobe, 
druge sestavine ostanejo v podobni količini kot v polnomastnem mleku. Sveže su-
rovo mleko v povprečju vsebuje 3,4 % SB. Beljakovine se odlikujejo v kakovostni 
aminokislinski sestavi. 

Vsebnost energije in hranljivih snovi v zgoraj naštetih krmilih in stranskih proi-
zvodih je predstavljena v preglednici 4.
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ME = metabolna energija; SS = suha snov; SB = surove beljakovine; Liz = lizin; Met = metionin;  
Cis = cistein; Tre = treonin; Trp = triptofan

Preglednica 4: Vsebnost energije in hranljivih snovi v različnih krmilih
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 Omejitve uporabe posameznih krmil  
v krmi za prašiče pitance 

Alternativnih krmil ne moremo vključevati v krmne mešanice v neomejenih količi-
nah, saj nas pri vključevanju omejuje njihova sestava (vsebnost energije in hranil) in/
ali vsebnost različnih antinutritivnih snovi, ki jih mnoga alternativna krmila vsebu-
jejo. Preglednica 5 prikazuje maksimalne še dovoljene količine krmil v krmnih me-
šanicah za prašiče pitance. Priporočila se lahko razlikujejo, odvisno od sorte. 

Preglednica 5: Maksimalne dovoljene količine (v %) posameznih krmil v krmnih mešanicah za prašiče 
pitance 

Neomejeno krmljenje svežih krmil prav tako ni priporočeno, zato v preglednici 6 
prikazujemo tudi priporočene dnevne količine posameznih svežih krmil za praši-
če pitance.
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Preglednica 6: Priporočena dnevna količina svežih krmil (kg/dan) za pitance

 Priporočila
Alternativna krmila so lahko v prehrani prašičev pitancev pomemben vir beljako-
vin in tudi drugih hranljivih snovi in energije. Z njihovo uporabo lahko dosežemo 
tudi dobro kakovost klavnih trupov, mesa in mesnin. Priporočena je uporaba 
predvsem alternativnih krmil, ki so jih v manjših rejah v preteklosti  že uporablja-
li in se njihova uporaba vrača.

SS = suha snov
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