
Temeljno vodilo v prehrani
pra{i~ev pitancev je upo{teva-
nje normativov, to pomeni, da
prehrano prilagodimo njiho-
vim potrebam v posameznih
rastnih obdobjih in da so pro-
izvodne lastnosti ~im bolje iz-
kori{~ene in stro{ki krme ~im
ni`ji. Pravilno krmljenje po-
meni, da `ivali v dnevnem
obroku oskrbimo z energijo in
vsemi snovmi, ki jih `ivali po-
trebujejo, za dosego `elene pri-
reje. Teh snovi je ve~ kot 50,
med njimi so zelo pomembne
beljakovine, organske spojine
zgrajene iz aminokislin. V in-
tenzivnih rejah navadno krmi-
mo `ivali s popolnimi krmni-
mi me{anicami (mo~na krmi-
la), ki so sestavljene tako, da ob
primernem zau`ivanju pokri-
jejo prehranske potrebe `ivali.
Pri sestavljanju popolnih krm-
nih me{anic in dnevnih obro-
kov na podlagi doma~ih krmil,
`it, okopavin in voluminozne
krme, naletimo na te`avo, da
so revne z beljakovinami, mi-
nerali in vitamini. Zato mora-
mo omenjenim krmilom doda-
ti {e beljakovinska krmila, ali
uporabiti primerne `e priprav-
ljene beljakovinske krmne me-
{anice, ki omogo~ajo, da doma
pridelano krmo dopolnimo v
polnovreden obrok.

Priprava obrokov
Ko pripravljamo krmne

obroke ali me{anice za pra{i~e
pitance, moramo vedeti, da
imajo pra{i~i sorazmerno
majhna prebavila, saj tudi naj-
skrbneje pripravljen obrok ne
mora dati `elenih rezultatov,
~e ga pra{i~ ne more zau`iti.
Brez te`av lahko po`re toliko
popolne krmne me{anice, da
zadosti potrebe po energiji in
hranljivih snoveh, medtem ko
sve`e zelene krme ali okopa-
vin ne more po`reti toliko, da
bi zadostil vsem potrebam.

Za doma pridelano krmo
moramo poskrbeti, da bo pri-
merne kakovosti in v ustrezni
obliki. Pri uporabi ̀ it naj bo zr-
nje srednje dobro zmleto. Se-
veda moramo poznati tudi hra-
nilne vrednosti krme, za oce-
no lahko uporabimo tabelari~-
ne vrednoti, za natan~nej{i
izra~un pa je pomembno, da
krmo tudi analiziramo. Za do-
ma pridelana krmila, {e poseb-
no pridelana na posameznih
obmo~jih v Sloveniji, imamo
zelo malo podatkov o hranilni
vrednosti.

V manj intenzivnih in ekolo-
{kih rejah lahko v krmne obro-
ke za pra{i~e pitance vklju~u-
jemo voluminozno, zeleno kr-
mo. Pri uporabi sve`e moramo
paziti, da je ta sve`a in ni one-
sna`ena. Njena hranilna vred-
nost je odvisna od stadija rasti,
s staranjem upada vsebnost be-
ljakovin in tudi energije. Za
pra{i~e je tako primerna pred-
vsem mlada zelena krma, pri
~emer detelje vsebujejo ve~ be-
ljakovin kot trave. Pri pra{i~ih
pitancih v manj intenzivnih
rejah lahko pokrijemo okoli 5
% potreb po energiji. V zim-
skem ~asu lahko v obrok pitan-
cev vklju~imo tudi mrvo, npr.

otavo pra{i~i radi jedo, ponu-
dimo jim jo po volji, vendar
moramo nujno obrok dopolniti
z ustreznimi krmili in mineral-
no-vitaminskim dodatkom. V
prehrani pra{i~ev lahko upo-
rabljamo tudi sila`e, tako trav-
no kot koruzno, ki morata biti
primerne kakovosti. Travna si-
la`a vsebuje ve~ beljakovin kot
koruzna, zato je treba tudi tak-
{en obrok primerno dopolniti.

Pri sestavljanju krmnih
obrokov oz. me{anic najprej
uporabimo krmila, ki jih ima-
mo na razpolago doma, po po-
trebi posamezna krmila ali `e
pripravljene krmne me{anice
dokupimo. Pri ra~unanju
dnevnih obrokov za `ivali ne
smemo pozabiti na primernost
oz. koli~inske omejitve posa-
meznih krmil, saj ta lahko vse-
bujejo antinutritivne snovi, ki
lahko negativno vplivajo na
zdravje in proizvodne lastnosti
`ivali.

Sestavine v me{anicah
Najpogosteje v krmne me{a-

nice za pra{i~e pitance vklju-
~ujemo je~men, zanj ni poseb-
nih omejitev za uporabo. P{e-
nica vsebuje ve~ energije kot
je~men. Oves vsebuje manj
energije kot je~men in p{enica,
prebavljivost vlaknin je dobra.
Tritikala, kri`anec med r`jo in
p{enico, ima podobno energij-
sko in hranilno vrednost kot
p{enica, vsebuje pa nekoliko
ve~ esencialnih aminokislin.
Najve~krat uporabljeno krmilo
v krmnih obrokih za pra{i~e je
pri nas koruza, ki ima najvi{jo
energijsko vrednost, vsebuje
pa manj beljakovin in minera-
lov. Proti koncu pitanja ve~je
koli~ine koruze slabo vplivajo
na trdoto slanine. Pri vseh `i-
tih pa je treba paziti na plesni-
va `ita oziroma na vsebnost
mikotoksinov, ki lahko zelo
negativno vplivajo na zdravje
`ivali in proizvodne lastnosti.

Kot beljakovinsko krmilo
najve~krat uporabljamo sojine
tropine. Vsebujejo veliko belja-
kovin, povpre~no 380 g, ali tu-
di 420 do 440 g surovih belja-
kovin na kg. Odlikuje jih tudi

vsebnost lizina (5,8 do 6,4
g/100 g beljakovin). Sojine tro-
pine so toplotno obdelan osta-
nek sojinega semena po ek-
strakciji in so zaradi postopka
pridobivanja po pravilih ekolo-
{ke reje neprimerne za upora-
bo v takih rejah. V njih lahko
uporabljamo termi~no obdela-
no polnomastno sojino zrnje,
ki za ekolo{ke reje ne sme biti
genetsko spremenjena, pride-
lamo jo lahko tudi doma. Je od-
li~no energijsko in beljakovin-
sko krmilo in v povpre~ju vse-
buje 35 % surovih beljakovin.
Pri pitancih je priporo~ljivo,
da toplotno obdelane polno-
mastne soje v krmne me{anice
ne vklju~imo ve~ kot 15 %. V
krmnih me{anicah za pra{i~e
pitance kot beljakovinsko kr-
milo najdemo tudi son~ni~ne

tropine, ki lahko vsebujejo tudi
400 do 450 g surovih beljako-
vin na kg, ~e je seme, iz katere-
ga pridobivajo olje, lu{~eno, ~e
ne pa manj. Beljakovine teh
tropin odlikuje velika vsebnost
metionina in cisteina, medtem
ko je vsebnost lizina v primer-
javi s sojinimi tropinami majh-
na. Ogr{~i~ne (repi~ne) tropine

so stranski proizvod pri ekstra-
hiranju olj iz ogr{~ice. So boga-
to beljakovinsko krmilo, saj
vsebujejo ve~ kot 330 g surovih
beljakovin. Sestava in uravno-
te`enost aminokislin sta ugod-
nej{i kot pri sojinih tropinah,
vsebujejo malo manj lizina, a
ve~ metionina in cisteina. Ve-
deti pa moramo, da z beljakovi-
nami bogata krmila, tudi stro~-
nice in okopavine, ve~inoma
vsebujejo antinutritivne snovi
in jih je treba pred uporabo z
razli~nimi postopki priprave
(toplotna obdelava, kaljenje,
fermentacija) uni~iti oz. vsaj
zmanj{ati njihovo vsebnost.
Neupo{tevanje teh priporo~il
lahko negativno vpliva na pro-
izvodne lastnosti in povzro~i
zdravstvene te`ave. Pra{i~em,
predvsem v manj{ih in ekolo-
{kih rejah, lahko krmimo doma
pridelana beljakovinska krmila
iz skupine stro~nic. Zanje ve-
lja, da vsebujejo malo `veplo
vsebujo~ih aminokislin (me-
tionina in cisteina) in da lahko
brez dodatnih obdelav (kuha-
nje, para, …) zaradi snovi, 
ki jih vsebujejo, povzro~ajo
zdravstvene te`ave. Fi`ol je bo-
gat vir beljakovin, vsebuje pov-
pre~no 25 % SB, v obrok ga je
priporo~ljivo vklju~iti najve~
20 %. Grah je najbolj{i vir do-
ma pridelanih beljakovin, ven-
dar je velika razlika v vsebnosti
med posameznimi sortami.
Pred krmljenjem ja priporo~lji-
vo, da ga zmeljemo in vklju~i-
mo 10 do 30 %. Bob je dober
vir beljakovin, vsebuje soraz-
merno veliko lizina, a malo
metionina, cisteina in triptofa-
na. Mokra toplotna obdelava
boba izbolj{a izkoristljivost
hranljivih snovi, s ~imer
zmanj{amo vsebnost taninov
(nekatere sorte jih vsebujejo
manj) in drugih antinutritivnih
snovi. V krmne me{anice ga je
priporo~eno vklju~iti do 30 %.

@e v preteklosti so v prehra-
ni pra{i~ev s pridom uporab-
ljali okopavine. Krompir je bil
`e od nekdaj cenjen v prehra-
ni pra{i~ev na manj{ih kmeti-
jah. Vsebuje predvsem {krob,
a malo beljakovin in minera-

lov. Beljakovine v krompirju so
lahko odli~ne, ~e dodamo ami-
nokislino metionin. Hranilna
vednost je odvisna od sorte,
obmo~ja pridelave in letine.
Pra{i~i {krob in beljakovine v
surovem krompirju slabo izko-
ri{~ajo, kar ~etrtino slab{e kot
iz kuhanega. Pri uporabi krom-
pirja se zato priporo~a toplot-
na obdelava oz. parjenje, ku-
hanje. S parjenjem pove~amo
prebavljivost beljakovin, ener-
gijsko vrednost in okusnost
krompirja. Ugodno vpliva tu-
di na kakovost mesa in slani-
ne, vendar mora biti krompir
v obroku dopolnjen z beljako-
vinskim krmilom, nekaj ̀ ita in
premiksom. Parjenega krom-
pirja lahko dnevno uporabimo
do 7 kg na `ival. Pesa in krm-
na pesa dajeta najve~ji donos
med okopavinami. V omejenih
koli~inah, ker vsebuje oksalno
kislino, lahko krmimo sve`,
zeleni del pri krmni pesi in se-
veda gomolje. Najve~jo hranil-
no vrednost ima sladkorna pe-
sa. Peso lahko tudi skladi{~i-
mo, vendar v skladi{~u ne sme
biti pretoplo, {kodi ji tudi
mraz. @ivalim pokladamo zre-
zano ali celo mleto, pri upora-
bi ve~jih koli~in tudi parjeno.
Pri tem uporabimo tudi vodo,
v kateri se je kuhala, saj vsebu-
je precej sladkorja. Sladkorne
pese je priporo~eno v krmne
me{anice vklju~evati do 20 %,
krmne pese pa do 2 kg na ̀ ival
dnevno. Repa ima od kore-
novk najmanj{o hranilno vred-
nost, te`ave pa se lahko poja-
vijo tudi med skladi{~enjem,
pozimi postane puhasta in iz-
gubi precej{en del hranilne
vrednosti. Repo pridelujejo
predvsem na manj{ih kmeti-
jah, ker daje zanesljiv pridelek
po `etvi na strni{~u. Koleraba
je po hranilni vrednosti bli`je
pesi kot repi, vsebuje pa ve~
beljakovin kot pesa. Po do se-
daj znanih podatkih ni ve~jih
razlik v hranilnih vrednostih
med rumeno in belo kolerabo.
^e jo krmimo v ve~jih koli~i-
nah, mora biti kuhana in par-
jena, ker jo tudi pra{i~i raje je-
do. Kolerabe naj bi v krmnih

obrokih uporabili do 2 kg na
`ival. Korenje ima ve~jo hra-
nilno vrednost kot pesa. Po-
dobno kot ve~ina drugih kore-
novk pospe{uje prebavo. V
manj{ih koli~inah krmimo su-
rovo in dobro zdrobljeno, v
ve~jih koli~inah pa krmimo
samo kuhano korenje. Tudi bu-
~e so bile v preteklosti dobro
poznana krma za pra{i~e. Vse-
bujejo veliko vode, vendar so
dobro prebavljive, povpre~no
vsebujejo 15 % surovih belja-
kovin v suhi snovi, ve~ kot
pese in druge okopavine. Be-
ljakovine imajo ugodno ami-
nokislinsko sestavo, zato jih
tudi pra{i~i radi jedo.

Za konec
Kot smo `e omenili, v Slove-

niji nimamo podatkov o hra-
nilni vrednosti doma pridela-
nih krmil za pra{i~e, kar bi bi-
lo nujno potrebno, da bi lahko
izra~unali dnevne obroke in
krmne me{anice, ki bi bile pri-
lagojene potrebam pra{i~ev v
posameznih kategorijah, in s
tem bi lahko maksimalno izko-
ristili rastni potencial pra{i~ev
in priredili meso odli~ne kako-
vosti za kakovostne mesne iz-
delke.

V okviru CRP projekta Teh-
nologije reje pra{i~ev in upora-
ba alternativnih krmil in na-
ravnih dodatkov za namene
proizvodov vi{je kakovosti v
konvencionalnih in ekolo{kih
rejah, ki ga bomo skupaj s part-
nerji pod vodstvom doc. dr.
Marjete ^andek Potokar s
Kmetijskega in{tituta Sloveni-
je izvajali {e v naslednjih dveh
letih in pol, bomo analizirali
hranilne vrednosti alternativ-
nih beljakovinskih krmil, ki se
uporabljajo na kmetijah,
spremljali njihovo raz{irjenost
in dostopnost oz. primernost
njihove uporabe v rejah pra{i-
~ev na razli~nih obmo~jih Slo-
venije. Za odobrena sredstva
se zahvaljujemo Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano in Javni agenciji za razi-
skovalno dejavnost Republike
Slovenije.
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Lokalno pridelana krmila za pitanje pra{i~ev

Pri reji pra{i~ev bo vse pomembnej{e v obrok vklju~evati do-
ma pridelano hrano.

Uspe{nega pitanja pra{i~ev in zagotavljanja kakovostnih
mesnin ni brez ustrezne in kakovostne krme. Prednost

in prilo`nost slovenske pra{i~ereje je lahko v tradicionalnih
izdelkih in odli~ni senzori~ni kakovosti proizvodov. Pri tem
lahko za krmno bazo uporabljamo razli~na, tudi lokalno raz-
polo`ljiva krmila. Ker v Sloveniji primanjkuje kakovostnih be-
ljakovinskih krmil, ki jih po ve~ini uva`amo, je {e posebej po-
membna tudi uporaba doma pridelanih alternativnih beljako-
vinskih krmil: grah, bob, lupina, soja, ogr{~ica, son~nice, bu-
~e, krompir, …


