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POMEN STRUKTURE KRME PRI PRAŠIČIH
IMPORTANCE OF FEED STRUCTURE FOR PIGS
Janez Salobir1, Vida Rezar2

IZVLEČEK

ABSTRACT

Struktura krme – to so lastnosti krme povezane z meljavo oz.
velikostjo delcev ter različnimi vrstami tehnološke obdelave, kot
je peletiranje, ekstrudiranje, drobljenje – ima velik vpliv ne le na
proizvodnost živali, ampak tudi na zdravje ter stroške priprave krmnih mešanic. Zaradi vpliva velikosti delcev na skupno in precekalno prebavljivost hranil in energije ima meljava vpliv predvsem
na izkoriščanje krme. Velikost delcev na katero pomembno vpliva
tudi npr. peletiranje, ima močan vpliv na razmere v želodcu in na
pojavnost želodčnih čirov ter tudi na mikrobno ekologijo prebavil. V obeh primerih se bolj grobo mletje izkaže za prednostno.
Poleg tega ima meljava krme seveda tudi vpliv na porabo energije pri mletju in na kapaciteto mlina. Enostavna praktična priporočila za optimalno strukturo krmnih mešanic je težko podati,
saj obstajajo npr. velike razlike med posameznim krmili. Z vidika rejcev se je treba pri strukturi krme osredotočiti na čim boljše
izkoriščanje krme, pri čemer seveda ne sme trpeti zdravje živali.
V praksi bi lahko tudi v Sloveniji morda pomagala zelo enostavna analiza, npr. taka kot jo izvajajo Danci in ki je v prispevku tudi
predstavljena.

Feed structure – the characteristics of feed related to particle
size and particle size distribution, and also to the technological
treatments of the feed like pelleting, extrusion cooking, crumbling etc. – has a great impact not only on productional parameters and health but also on feed costs. Particle size is related to
digestibility of nutrients and energy, and thus also to feed efficiency. Particle size that is reduced during the pelleting process is
important for the dry matter and acidity distribution in the stomach, and influences the incidence and severity of gastric ulcers
and also the microbial ecology of the gut. Beside of these, the
grinding is related to energy expenditure and the capacity of the
feed mill. It is very hard to give general recommendations for the
best feed structure. Very simple and on farm applicable tests for
sieve analyses would be of great advantage. The Danish test is presented in this review.
Key words: feed structure, feed particle size, pig

Ključne besede: struktura krme, velikost delcev krme, prašiči
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UVOD
Pod strukturo krme razumemo poleg vpliva velikosti delcev in
porazdelitve posameznih frakcij velikosti delcev tudi druge vplive, npr. različne vrste tehnološke obdelave, kot je peletiranje, ekstrudiranje idr. (Nemci imenujejo te postopke tudi konfekcioniranje) ter tudi druge lastnosti krme, kot je npr. vsebnost in vrsta
vlaknine, ki prav tako vplivajo na učinke krme v prebavilih. Vsi
ti elementi strukture krme lahko imajo različne učinke ne le na
proizvodnost živali, ampak tudi na zdravje. Poleg tega ima meljava krme seveda tudi velik vpliv na porabo energije pri mletju in
na kapaciteto mlina.
VPLIVI NA PREBAVLJIVOST KRME
V preteklosti smo v povezavi s strukturo krme večinoma pozorni le na povezave s prebavljivostjo hranil, izkoriščanjem krme ter
proizvodnimi lastnostmi. Raziskave kažejo, da je bolj fino mleta
krma bolj prebavljiva in da ima lahko vpliv na proizvodne lastnosti pri vseh kategorijah živali (Tab. 1-4; za odličen novejši pregled
rezultatov raziskav glej npr. Wolf in sod., 2012).
Na splošno lahko rečemo, da bolj fina meljava zaradi povečanja
aktivne površine delcev krme olajša prebavo in ugodno vpliva na
prebavljivost tako suhe snovi in beljakovin kot tudi energije. V

povprečju se prebavljivost suhe snovi, surovih beljakovin in energije v fino zmleti krmi v primerjavi z grobo zmleto poveča za okoli
3 % (Wolf in sod., 2012). S tem se lahko izboljša tudi izkoriščanje
krme, a le v primeru, da ni meljava tako fina, da zaradi povečanja
prašnosti krme to ne vodi do prevelikega zmanjšanja zauživanja
krme in manjših prirastov. Poudariti je treba, da se učinki meljave na prebavljivost lahko razlikujejo zaradi vrste žita na katerem
temelji krmna mešanica in zaradi razlik med kategorijami živali
(pujski, pitanci, plemenske živali). Tako je npr. pri pitancih vpliv
lahko večji kot pri pujskih.
Pri tem je zelo pomembno poznati tudi vpliv na precekalno
prebavljivost. Kot kaže sinteza raziskav Wolfa in sod. (2012), da
se pri fini meljavi precekalna prebavljivost poveča mnogo bolj kot
skupna; še posebej je to opazno pri beljakovinah, precej manj pri
suhi oz. organski snovi in škrobu. Zanimivo je tudi dejstvo, da so
pri pitancih razlike v precekalni prebavljivosti večje, še posebej je
to opazno pri precekalni prebavljivosti beljakovin. To pomeni, da
debelo črevo lahko kompenzira slabšo prebavljivost grobih delcev, kar pa seveda ne more držati z vidika oskrbe beljakovin oz.
aminokislin. Vpliv fino zmlete suhe krme na zauživanje je odvisen
tudi od slinjenja in zauživanja vode (postavitev in vrsta napajalnikov, načina krmljenja (suho, tekoče), možnosti vlaženja krme
idr.). Fina meljava je ugodna seveda zaradi lažjega peletiranja in
boljše kakovosti peletov.

Tabela 3. Vpliv velikosti delcev koruze (70 % mešanice) na zauživanje krme, navidezno
prebavljivost hranil, izločanje snovi in proizvodnost pri doječih svinjah (Baudon in sod., 2003)
Table 3. Effects of corn particle size on feed intake, apparent digestibility,
excretion of nutrients, and litter performance in sows (Baudon et al., 2003)
Povprečna velikost delcev koruze, µm
1600

824

619

Regresija (P):
- Linearna

- Kvadratna

Velikost delcev mešanice, µm

1282

847

702

Zauživanje suhe snovi, kg/d

4,8

5,1

5,3

0,001

0,001

- suhe snovi, %

79,9

83,3

85,0

0,001

-

- surovih beljakovin, %

83,0

85,7

86,8

0,001

-

- energije, %

80,6

84,5

86,4

0,001

-

Vsebnost SS blata, %

70,5

70,0

69,8

-

-

Izločanje SS z blatom, g/d

970

844

791

0,001

-

Izločanje N z blatom, g/d

28

25

23

0,002

-

Zauživanje krme, kg/d

5,5

5,8

5,9

0,02

-

Zauživanje vode, l/d

35,2

46,6

50,0

0,02

-

Zauživanje l vode na kg krme

6,4

7,9

8,5

∆ TM med laktacijo, kg

-10,5

-5,6

-7,9

-

-

Navidezna prebavljivost:

Tabela 1. Vpliv velikosti delcev koruze in sirka na navidezno prebavljivost hranil in energije (Ohh in sod., 1983)
Table 1. Effect of particle size of corn and sorghum on apparent digestibilities (Ohh et al., 1983)

∆ DHS, mm

-2,3

-1,0

-1,8

-

0,03

Velikost delcev, µm

Suha snov, %

Beljakovine, %

Energija, %

Izkoriščanje krme, kg/kg

Preživitev pujskov, %

88,5

89,2

92,0

-

-

< 700

86,1

82,9

85,8

1,74

Odstavitvena masa gnezda, kg

60,8

63,6

63,7

-

-

700 do 1000

84,9

80,5

84,4

1,84

Prirast gnezda, kg

44,2

46,4

47,3

-

-

> 1000

83,7

79,1

82,6

1,92

Dni do estrusa

4,7

4,5

4,2

0,04

-

*

Tabela 2. Vpliv povprečne velikosti delcev krmnih mešanic na osnovi koruze
in sirka na proizvodne lastnosti v času vzreje od 8 do 23 kg (Ohh in sod., 1983)
Table 2. Effect of particle size of corn and sorghum based diets on starter pig performance from 8 to 23 kg (Ohh et al., 1983)
Žito

Vrsta mlina

Koruza:

Kladivar
Valjčni mlin

Sirek:

Kladivar
Valjčni mlin

*
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Velikost delcev, µm

Zauživanje krme*, g

Dnevni prirast, g

Izkoriščanje krme, kg/kg

624

781

454

1,70

877

803

449

1,78

822

839

463

1,81

1147

907

472

1,92

539

781

435

1,78

722

812

454

1,79

885

866

454

1,92

1217

826

426

1,94

Razlika med kladivarjem in valjčnim mlinom (P < 0,05)/Difference between hammer mill and roller mill (P < 0.05)

∆ TM – sprememba telesne mase, ∆ DHS – sprememba debeline hrbtne slanine

Nekoliko drugače kot pri pitancih, kjer zmanjšanje povprečne
velikosti delcev z 900 na 600 µm zmanjša zauživanje krme, so v
času laktacije Baudon in sod. (2003) opazili pri primerljivo bolj finem mletju poleg boljše prebavljivosti tudi večje zauživanje krme
in boljše proizvodne lastnosti svinj med in po laktaciji ter prirast
in odstavitveno maso gnezda (Tab. 3).
VPLIVI NA RAZMERE V PREBAVILIH
IN ZDRAVJE PREBAVIL
Kot omenjeno, je bila pozornost v povezavi s strukturo krme
v preteklosti usmerjena predvsem na povezave s prebavljivostjo
in proizvodnimi lastnostmi, v zadnjih letih pa je vse bolj očitno, da ima velikost delcev oz. struktura krme zelo velik vpliv
tudi na zdravje prebavil. Predvsem se je pokazalo, da ima bolj
grobo mleta krma ugodne učinke tako na pojavnost želodčnih
čirov, ne le pri pitancih, kar je bilo že dolgo znano, ampak tudi

pri plemenskih svinjah, ampak kar je še posebej zanimivo, na
razvoj in težave s patogenimi bakterijami. Učinki meljave so
povezani tudi z drugimi lastnostmi krme, predvsem fizikalnokemijskimi, ki so v veliki meri odvisne od vsebnosti in vrste
vlaknine v krmi.
Vpliv meljave na nastanek čirov je v raziskavah na pujskih v
okviru svoje habilitacije že leta 1988 lepo opisal Kamphues (Slika 1). Raziskave so pokazale, da groba meljava povzroči mnogo
bolj izrazit gradient pH v želodcu kot fina meljava. Zato lahko
fina meljava pripelje do stanja, ko je nizek pH v veliko večji meri
prisoten v nežleznem požiralničnem (ezofagalnem) delu želodca
(Pars nonglandularis, »beli del«), ki ni zaščiten pred HCl s sluzjo,
kar lahko vodi do draženja, lezij oz. čirov. Histološke spremembe
se najprej kažejo kot hiper- in parakeratotske predstopnje dela ali
celotne nežlezne regije. Posledice parakeratoze so oslabitev strukture in nastanek razjed in vnetje celotnega epitela in še posebej papil, kar vodi do ulkusov, ki so lahko različno globoki; le do Lamine
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Slika 1. Področja želodčne sluznice pri prašičih (Stevens, 1988) ter pH vsebine
želodca pujskov pri krmljenju grobo in fino zmlete krme (Kamphues, 1988)
Picture 1. Histological regions in stomach (Stevens, 1988) and the effect
of coarse and fine grinding on stomach pH in piglets (Kamphues, 1988)
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Tabela 4. Vpliv meljave in peletiranja na histološke in morfološke
spremembe v brezžleznem delu želodca pujskov (Große Liesner; 2008)
Table 4. Effect of grinding on histological and morphological changes
in Pars nonglandularis in stomach of piglets (Große Liesner; 2008)
Moka1:
Meljava:

Peleti2:

Groba

Zelo groba

Groba

Fina

Zelo fina

< 0,4 mm

18,8

35,7

50,8

54,2

56,0

≥ 0,4 < 2,0 mm

56,6

35,2

40,0

44,8

42,0

24,4

29,1

9,2

1,1

2,1

Histološka ocena

5

21

50

74

63

Makroskopska ocena**

0

10

110

98

143

Delež frakcij, %

≥ 2,0 mm
*

Slika 2. Konsistenca vsebine želodca pri pujskih krmljenih z grobo mleto
krmo v obliki moke in fino mleto peletirano krmo (Mößeler in sod., 2014)
Picture 2. Stomach content of piglets fed coarse feed in meal
form and fine ground pelleted feed (Mößeler et al., 2014)
Grobo mleta moknata krma

Fino mleta, peletirana krma

1

suha sejalna analiza, 2 mokra sejalna analiza

*

Histološka ocena = histološka stopnja sprememb × delež prizadete površine

**

Makroskopska ocena = makroskopska stopnja sprememb × delež prizadete površine

Tabela 5. Primerjava vpliva različne obdelave krme in vrste krmljenja (suho vs. tekoče) na
razmere v različnih delih želodca pujskov (Mößeler in sod., 2012)
Table 5. Effects of dry and liquid feeding of coarse ground dry feed and fine ground pelleted feed in
stomach of piglets (Mößeler et al., 2012)
Grobo mleto*

Fino mleto, peletirano**

Suho

Tekoče

Suho

Tekoče

- ezofagalni

361a

318a

191b

141b

- kardialni

310a

313a

259ab

161b

- fundusni

269a

256a

254a

198a

- pilorični

273a

267a

195b

150b

- ezofagalni

5,16a

4,82a

4,94a

4,70a

- kardialni

4,14a

4,09a

4,97a

4,74a

- fundusni

2,96a

2,94a

4,93b

4,72b

- pilorični

4,53ab

4,06a

4,90b

4,66ab

Razlika med najvišjim in najnižjim pH

2,22a

1,88a

0,20b

0,18b

Vsebnost suhe snov, g/kg

proprie ali pa globoke, vse do Tunice muscularis externa in Serose.
Spremembe so običajno še posebej opazne na meji med ezofagalnim in kardialnim delom.
Fino zmleta krma lahko povzroči tudi hitrejše praznjenje želodca in s tem »prazen želodec«, kar lahko olajša nastanek čirov (Friendship, 2003). Zato do sindroma praznega želodca lahko pride
tudi zaradi premalo prostora pri krmilnikih, kjer nekatere živali
ostanejo brez krme ali s premalo krme, a z močno izraženimi dražljaji za izločanje želodčnih skokov; situacijo lahko oteži vročinski
stres, ki vodi do zmanjšanja v zauživanju krme (Friendship, 2003).
Do podobne situacije kot fino zmleta krma lahko vodi tudi peletirana krma. Zauživanje vode je pri peletirani krmi večje, kar lahko
vodi do večjega povratnega toka dražečih delcev do proksimalnega, nežleznega dela želodca. Razmere lahko poslabša tudi veliko
oz. prekomerno zauživanja krme, saj lahko vodi do prekomerne
tvorbe kisline (Große Liesner, 2008).
Große Liesner (2008) je v svoji disertaciji primerjala učinke peletiranja in meljave na zdravje želodca in ocenjevala histološke in
morfološke spremembe v brezžleznem delu želodca (Tab. 4).

Tudi peletiranje ima predvsem zaradi toplotne obdelave in
kompaktiranja ugoden vpliv na prebavljivost in zauživanje krme,
kar se ponavadi odrazi tudi na boljših proizvodnih lastnostih kot
pri krmi v obliki moke (Patience, 2012), vpliva na razmere v želodcu in s tem na zdravje prebavil. Kot že omenjeno ima peletiranje na razmere v želodcu prej neugoden vpliv, kar kažejo npr. tako
nemške kot danske raziskave. Tako npr. Mößeler in sod. (2012,
2014) tudi pri pujskih krmljenih na osnovi ječmena, pšenice in
soje ugotavljajo, da ima peletiranje neugoden vpliv na razporeditev pH v želodcu (Tab. 5). Obenem rezultati njihove raziskave
kažejo, da tekoče krmljenje nima statistično značilnega vpliva na
pH v nežleznem delu želodca. Avtorji zaključujejo, da je glavni
dejavnik zdravja želodca velikost delcev.
Raziskava Mößeler in sod. (2014) tudi jasno kaže vzrok za kislost celotne vsebine želodca pri fino mleti krmi. Vsebina takega želodca je namreč zelo tekoča (Slika 2), tistega z grobo mleto
krmo pa kašasta. Na enake razloge kažejo tudi danske raziskave
(Danish Pig Production, 2007). Kot poroča Kamphues (2010),
groba meljava v nasprotju z najmanj ugodno fino mleto peletira-

pH

*

Grobo mleto: povprečna velikost delcev 1,13 mm
19 % ≥ 2,0 mm, 30 % ≥ 1 do < 2,0 mm, 19 % ≥ 0,2 mm do < 1 mm, 32 % < 0,2 mm

**

Fino mleto: povprečna velikost delcev 0,39 mm
1 % ≥ 2,0 mm, 8 % ≥ 1 do < 2,0 mm, 39 % ≥ 0,2 mm do < 1 mm, 52 % < 0,2 mm

no krmo pri okoli 50 kg pitancih ne le prepreči nastanek ulkusov,
ampak tudi poveča maso želodca za okoli 35 %.
Očitno je treba še posebej pri peletiranju zagotoviti zadostno

velikost delcev, da bi preprečili prehranske težave. Pri tem je potrebno biti pozoren na dejstvo, da se okoli 5 % (absolutno) delcev večjih kot 1 mm pri peletiranju zdrobi. Kamphues (2007; cit.

156

ZADRAVČEVI-ERJAVČEVI DNEVI 2014

Tabela 6. Dejavniki strukture krmnih mešanic, ki omilijo problematiko črevesnih čirov pri prašičih (po Kamphues, 2010)
Table 6. Factors of feed structure which can reduce the incidence of gastric ulcers in pigs (according to Kamphues, 2010)
Krmila

Meljava

Tehnološka
obdelava mešanice
Drugi dejavniki

−
−
−

manjši delež krmil z zelo fino strukturo
zamenjava golih žit (pšenica) z žiti s plevami (npr. ječmen)
uporaba bolj grobih krmil (ovsene, sončnične pleve)

−

−

uporaba bolj grobih sit v kladivarju (6 mm namesto 3 mm) brez spremembe pretoka → večji delež
večjih delcev
uporaba drugačnega mletja za del krme, npr. na valjčnih mlinih
dodajanje dela žit v krmno mešanico pred peletiranjem v zrnju ali kot grobo mletega/lomljenega
(npr. 10–20 % ječmena v zrnju)
odsejavanje dela finih delcev in uporaba v drugih krmnih mešanicah

−
−
−

opustitev peletiranja/drobljenja in uporaba moke
izbira bistveno večjega premera peletov
uporaba kombiniranega krmljenja; npr. peletirana dopolnilna krmna mešanica + grobo mleto žito

−

poleg običajne krmne mešanice ponuditi še drugo strukturirano krmilo (pesni rezanci, stisnjena
slama pri svinjah)

−
−

Tabela 7. Velikost delcev pri mletju ječmena in pšenice v odvisnosti
od sita v kladivarju (Kamphues in sod., 2007; cit. po Wolf in sod., 2012)
Table 7. Effect of sieve opening diameter on distribution of particle
size in wheat and barley (Kamphues et al., 2007; quoted from Wolf et al., 2012)
3 mm sito
Ječmen

Pšenica

Ječmen

Pšenica

Grobi > 1,4 mm

21,2

12,2

40,0

24,9

Srednji 0,8–1,4 mm

32,2

22,5

26,8

22,9

Fini 0,4–0,8

29,0

27,6

21,2

27,0

Zelo fini < 0,4 mm

17,7

37,7

12,0

25,3

po Wolf in sod., 2012) navaja, da se je delež grobih delcev (> 1,4
mm) v popolni krmni mešanici po peletiranju/drobljenju zmanjšal relativno za 18–33 %; večje zmanjšanje je bilo bolj izrazito pri
pred peletiranjem bolj grobo zmleti krmi. Velik problem pri peletiranju je tudi kakovost peletiranja, saj se s slabšanjem kakovosti
peletov (delež oddrobljene fine moke) proizvodne lastnosti slabšajo (Patience, 2012), verjetno tudi težave z zdravjem prebavil.
Prav to podpirajo podatki Groβe Liesner (2008), ki kažejo, da
je za pojavnost čirov manj pomembna velikost delcev kot delež
zelo finih delcev (< 0,4 mm). Američani priporočajo (Friendship,
2003), da naj v primeru, ko pride do čirov, prašiče teden ali dva
krmimo z grobo mleto krmo in jim s tem omogočimo zdravljenje.
Učinke strukture krme predvsem na pojavnost čirov je v tabeli 6
lepo povzel Kamphues (2010).
Bolj groba oz. primerna meljava krme ni pomembna le zaradi
zdravja želodca, ampak kot kažejo novejše raziskave tudi zaradi pojavnosti okužb, npr. s salmonelo. Da so prašiči, krmljeni z
grobo mleto krmo, bolj zaščiteni pred infekcijam preko prebavil,
je v svoji raziskavi ugotovil že Brunsgaard (1998). Tudi druge

Tabela 8. Vpliv meljave na porabo energije in kapaciteto mlina
kladivarja po koruzi in sirku (prilagojeno po Healy in sod., 1994)
Table 8. Effect of mean particle size of corn and sorghum on energy
requirement and capacity of hammer mill (adapted after Healy et al., 1994)
Velikost delcev, µm
Koruza

Sirek

raziskave na Danskem in v Nemčiji (Mikkelesen in sod., 2004;
Kamphues, 2010; Betscher in sod., 2010) so pokazale, da uporaba grobo zmlete krme tako v obliki moke kot peletov zmanjša pojavnost salmonele; vendar je bil učinek v peletirani krmi
manjši. Pri tem je učinek grobega mletja in uporaba organskih
kislin lahko aditiven. Kot navaja Kamphues (2010), pa lahko
pregrobo mleta krma morda ustvarja ugodnejše razmere v prebavilih za lavsonijo, na kar so opozorili že Stege in sod. (2001)
za peletirano krmo.
Ugoden učinek grobo mlete krme temelji najverjetneje na naslednjih učinkih (Brunsgaard, 1998; Mikkelesen in sod., 2004;
Betscher in sod., 2010; Callies in sod., 2012):
- upočasnjena pasaža skozi želodec, večja vsebnost suhe snovi v
želodcu in večja tvorba mlečne kisline, kar vse skupaj poveča
možnost delovanja kislega pH na bakterije in s tem »sterilizacijski« učinek želodca,
- povečano izločanje mucinov v prebavilih in histološke spremembe v debelem črevesu lahko vodijo do sprememb v sposobnosti vezave mikrobov na sluznico,

Poraba energije, kWh/t

Kapaciteta mlina, t/h

900

5,3

1,76

700

9,2

0,97

500

15,7

0,63

900

1,8

5,21

700

2,5

3,77

500

4,1

2,13

Tabela 9. Povezava med kakovostjo mletja žit (predvsem ječmena in pšenica) in
izkoriščanjem krme ter pojavnostjo čirov pri pitancih (Danish Pig Production, 2007)
Table 9. Effect of grinding on feed conversion and incidence of gastric ulcers in fattening pigs (Danish Pig Production, 2007)
Meljava

6 mm sito
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Zelo fina

Fina

Srednje groba

Groba

< 1 mm

80

70

50

35

1–2 mm

20

25

35

40

2–3 mm

0

5

12

20

> 3 mm

0

0

3

5

Velikost delcev

Pričakovana konverzija
Moka

2,75

2,80

2,90

3,0-3,15

Peleti

2,70

2,75

2,80

2,85

Pričakovane poškodbe želodca: 0 = normalen … 10 = čiri s popolno konstrikcijo ezofagalnega dela
(delež pšenice v mešanici 0–50 % od žit, brez dostopa do slame)
Moka

2,5

1,5

0,5

0,3

Peleti

3,5

3,0

2,0

1,7

Pričakovan delež škroba v gnojevki, % suhe snovi
Moka

0,8

1,7

2,7

3,0

Peleti

0,4

0,8

1,0

1,5

- zaradi grobe meljave se poveča dotok neprebavljenega škroba
v debelo črevo, kar povzroči večjo aktivnost apatogene anaerobne mikrobiote (npr. laktobacilov) in tvorbo propionske in
maslene kisline, lahko tudi mlečne; te kisline zavirajo rast salmonele, kar lahko zmanjša njeno pojavnost.

PRIPOROČILA ZA MELJAVO
Kakšna so praktična priporočila za meljavo? Kot ugotavljajo v
pregledu literature Wolf in sod. (2012) jih ni mogoče podati, saj
objavljeni rezultati raziskav temeljijo na zelo različnih principih
in težko direktno primerljivimi metodami (različna sita, različne
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enačbe za izračunavanje…). Različna krmila se zelo različno meljejo, kar lepo podaja tabela 7. Prav tako bi priporočila morala zajemati tudi porabo energije oz. ceno mletja, ki se med krmili prav
tako zelo razlikuje (Tab. 8).
A vendarle vsaj nekaj podatkov za moknate mešanice: pri peletiranih bi morali upoštevati omenjena dejstva o zmanjšanju velikosti delcev med peletiranjem. Kot mejo za povprečno velikost
delcev, pri kateri še ne pride do tvorbe čirov, podaja Friendship
(2003) za severnoameriške razmere krmnih mešanic na osnovi
koruze in soje 0,7 do 0,75 mm. Vendar mora biti velikost večja,
če je variabilnost v velikosti delcev velika. To potrjuje npr. tudi
raziskava Wondra in sod (1995). Na variabilnost v velikosti mletja seveda vpliva tudi način mletja; valjčni mlini so v tem oziru na
splošno boljši (Wolf in sod., 2012).
Danci (Danish Pig Production, 2006 in 2007; Danish Pig Research Centre, 2013) priporočajo oz. svarijo rejce, ki sami mešajo
krmo, da mora biti krma tako pri suhem kot tekočem krmljenju
dovolj fino zmleta, saj pregrobo mleta krmo vodi do slabega izkoriščanja krme. Obenem svarijo pred nevarnostjo prefinega mletja
krme in zdravjem želodca (Tabela 6). Čeprav so problemi z želodcem pri danskih rejcih, ki krmo mešajo sami, sicer redki, rejcem
svetujejo, da naj redno spremljajo zdravje želodca in po potrebi ukrepajo z bolj grobim mletjem. Kot merilo za meljavo Danci
uporabljajo hiter test z Bygholmskim sitom (slike v tabeli 9), ki
delce razdeli na štiri kategorije: > 3 mm, 2–3 mm, 1–2 mm in < 2
mm. Pri pitancih priporočaj, da naj bo vsaj 60 % delcev manjših
kot 1 mm in 40 % med 1 in 2 mm.
Zdravje želodca je pomembno ne le pri pitancih, ampak še posebej pri plemenskih živalih. Tako priporočajo Danci (Danish Pig
Production, 2007), da naj bi pri mladicah že v času odbire oz.
vsaj od telesne mase 70 kg uporabljali bolj grobo mletje krme,
kar pomeni, da naj bi bilo pri meritvi z Bygholmskim sitom okoli
50 % delcev manjših od 1 mm, 35 % med 1 in 2 mm in 15 % med
2 in 3 mm. To mletje imenujejo srednje grobo mleta krma. Kot
poročajo, so za izboljšanje konsistence vsebine želodca oz. ohranjanje gradienta pH preizkusili tudi krmo z večjim deležem vlaknine (pesni rezanci, pektin in zelena moka), a se je pokazalo, da
le grobo mletje uspe uravnavati konsistenco in pH v želeno smer
(Danish Pig Production, 2007). Nasprotno Kamphues (2010)
vsaj pri svinjah priporoča uporaba vire vlaknine kot so pesni rezanci in stisnjena slama.
ZAKLJUČKI
Iz opisanega je očitno, da ima struktura krme velik vpliv na proizvodnost in zdravje živali. Kaj je optimalna struktura krme, tudi
meljava, ni mogoče enostavno podati. Z vidika rejcev se je treba
osredotočiti na čim boljše izkoriščanje krme, pri čemer seveda
ne sme trpeti zdravje živali. Potrebno se je zavedati, da obstajajo
razlike med kategorijami; pujski bi morda potrebovali oz. lahko
imeli bolj grobo mleto krmo kot pitanci, … Ker zelo jasnih priporočil torej ni, bi v praksi lahko tudi v Sloveniji morda pomagala zelo enostavna analiza, npr. taka kot jo izvajajo Danci z Bygholmskim sitom.
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