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 »Meso govedi, ki se pase po znanstvenih raziskavah vsebuje 10-krat več beta karotena, do 30 

odstotkov višjo vsebnost C vitamina in do 54 odstotkov višjo vsebnost alfa tokoferola (E-vitamina). 

Meso takšnih živali ima izjemno ugodno razmerje maščobnih kislin, zato lahko služi kot vir n-3 

polinenanasičenih kislin ali omega maščobnih kislin za tiste, ki ne uživajo rib,« je na usposabljanju za 

kmete v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko, povedala Gabrijela Salobir s KGZS. 

Tudi rezultati analiz mleka s slovenskih kmetij kažejo, da vsebuje mleko krav, ki dobijo veliko 

travniške krme, več vitamina E in β-karotena kot mleko krav, ki dobijo v obrokih veliko koruzne silaže. 



Ugodne vsebnosti in sestava mleka ter mesa se spreminjajo s prehrano, velik vpliv pa ima tudi travna 

ruša na kateri se živali pasejo. Živali imajo na paši v celotni poletni sezoni širok nabor različnih 

travniških rastlin. 

Seneno mleko se še vedno pridobiva na staromoden način, brez krmljenja silaže. Krave so v poletni 

sezoni na paši ali pa jim rejci ponudijo svežo travo v obroku, če so v hlevu, v zimski sezoni pa dobijo 

mrvo, žita ter drugo gensko nespremenjeno krmo. Večina kmetov krave dokrmljuje z žiti, koruzo, 

otrobi, krmilno moko ter dopolnilnimi krmnimi mešanicami ter tudi mineralno-vitaminskimi dodatki. 

Strokovnjaki so ugotovili, da že 80 dni krmljenja krav z žiti, izrazito spremeni vsebnosti maščobnih 

kislin, ki pa niso v prid zaželeni sestavi maščobnih kislin v prehrani človeka. Dolžina krmljenja z žiti 

tako izrazito vpliva na povečano vsebnost transmaščobnih kislin v mesu, v katerem so sicer naravno 

prisotne v zelo nizkih odstotkih, z žiti pa njihovo vsebnost povečujemo. 

 

Ugodne vsebnosti in sestava mleka 

Znanstveniki ugotavljajo, da se alfa linolenska in konjugirana linolna kislina, ki imata v našem telesu 

izreden pomen, v mleku povečujeta, če prehrana prežvekovalcev temelji na senu. Izrazito pa se njuna 

vsebnost poveča v zimskem obroku, ko ni več paše oz. sveže trave. Seneno mleko vsebuje več 

najpomembnejših omega maščobnih kislin (n-3 in n-6), ki so nujno potrebne za življenje, kot 

konvecionalno mleko. 

Najbolj sveže raziskave ugotavljajo, da nihče na tem svetu nima sposobnosti presnavljanja glutena in 

glutenskih peptidov, zaradi tega pa ves čas nastajajo vnetja na celični ravni. Pri okoli 50 odstotkom 

oseb, ki imajo ali intoleranco na gluten ali celiakijo, po uvedbi diete brez glutena v prehrani za eno 

leto, izgine tudi intoleranca na laktozo. 

Študija na univerzi kmetijskih znanosti v Nemčiji potrjuje, da seneno mleko v primerjavi s 

konvencionalnim mlekom, vsebuje približno dvakrat več n-3 maščobnih kislin (n-3 MK) in konjugirane 

linolne kisline (KLK), ki deluje antikancerogeno, znižuje krvni tlak, preprečuje nastanek diabetesa in 

debelosti ter ugodno vpliva na imunski sistem. n-3 maščobne kisline spadajo med večkrat nenasičene 

MK in jih naše telo ne more proizvesti, zmanjšujejo pa smrtnost zaradi bolezni srca in žilja, posebno 

srčnega infarkta. 

  

Seneno mleko ima v sirarsko razvitih državah, kot so Avstrija, Švica in Nemčija poseben pomen. Že 

dolgo nazaj so sirarji ugotovili, da pride pri trdih sirih iz surovega mleka krav, ki so krmljene s silažo, 

pogosto do napihovanja, zaradi klostridijev, ki so prisotni v mleku. Klostridiji se nahajajo v silažah in 

potujejo skozi prebavni trakt krave, se izločijo z blatom, ki onesnaži vime in tako pridejo v mleko. 

Nemalo študij v Avstriji razkriva, da je izključno v senu, travi ali paši vsebnost klostridijev in njihovih 

spor precej nižja kot pri silaži. 

 

Meso bikov s paše bolj zdravo 

Znanstveno dognanje prihaja tudi od slovenskih znanstvenikov, ki so ugotovili, da je meso bikov s 

paše bolj zdravo. Že leta 2010 pa so ugotovili, da se s povečanjem deleža žit v obroku linearno 

zmanjšuje delež omega nenasičenih maščobnih kislin – tistih, ki so za človeško telo zdravilne. 



»Meso prežvekovalcev spitanih na paši vsebuje povišane koncentracije stearinske kisline, ki ima 

edina neto nevtralni vpliv na serumski holesterol, kar je dobra informacija za tiste, ki se borite s 

povišanim holesterolom. Takšno meso ima od 2- do 3-krat več konjugirane linolne kisline in izredno 

visoko vsebnost antioksidantnih encimov, ki upočasnijo kvarjenje mesa,« je pojasnila Gabrijela 

Salobir. 

Ker je to meso nekoliko drugačno od konvencionalnega, zahteva tudi drugačno pripravo. Potrebuje 

krajši čas termične obdelave, meso ima drugačen okus in posebno aromo, zaradi karotenoidov je tudi 

bolj rumenkaste barve 

Če želimo v pašni reji doseči zaželene vsebnosti maščobnih kislin in visoko stopnjo antioksidantov, 

potem bi morale biti živali spitane na pašniku ali na krmi s pašnika – travnika. 

 

 

  

Možnosti pri prireji senenega mleka in mesa 

Zaradi vse večjega zavedanja kupcev glede kakovosti hrane in skrbi za okolje ter podnebje se 

pridelava krme in reja živali vračata nazaj na tradicionalne načine reje. V Sloveniji trajno travinje 

skupaj s kmečkimi sadovnjaki obsega 286.501 hektar, kar je 60 odstotkov vseh zemljišč v uporabi. 

»Ker na 1 ha trajnega travinja v povprečju pridelamo 4,6 tone mrve, to lahko zadošča za osnovni 

obrok 246.000 glav velike živine (GVŽ = 500 kilogramov žive mase), ob predpostavki, da živali 

zaužijejo 2,5 kilogramov sušine/100 kilogramov žive mase. Če bi to primerjali s staležem goveda v 

Sloveniji, potem s pridelano travniško krmo lahko pokrijemo vzdrževalne potrebe in precejšen del 



prireje vseh krav in telic starih nad dve leti in še ostane za potrebe okoli 65.000 GVŽ, zato Alberta 

Zorko s KGZS ocenjuje, da je trajno travinje temelj slovenske živinoreje. 

 

Kakovost osnovne krme vpliva na: 

·         zauživanje osnovne krme; 

·         prirejo; 

·         delež močne krme; 

·         zdravje živali; 

·         kvakovost mleka in mesa; 

·         dodatek MVD. 

Ključ uspeha reje leži na travinju, vse pa je povezano s stroški. »Poznavanje kakovosti voluminozne 

krme je zelo pomembno, natančno analizo kakovosti pa opravijo v akreditiranih laboratorijih. 

Poznavanje njene kakovosti namreč vpliva na gospodarnost reje, oskrbo živali po njihovih potrebah 

(prireja mleka, pitanje…), saj dobijo optimiziran obrok, izognemo pa se napakam pri krmljenju, ki 

povzročajo nižjo prirejo, presnovne motnje, reprodukcijske težave in s tem višje stroške,« je pojasnila 

Alberta Zorko. 

Dobro seno je izredno aromatično do aromatično, malo razbarvano in mehko na otip, z ohranjenimi 

klaski in brsti. 

  

Zorkova je predstavila tudi okvirno mlečnost pri kravi v povezavi s kakovostjo krme. »V začetku 

latenja trav je vrednost surove vlaknine med 220 in 240 gramov na kilogram suhe snovi, z izračunano 

neto energijo laktacije med 6,4 in 6,2 MJ na kilogram suhe snovi – v tem obdobju je dosežena tudi 

največja mlečnost pri kravah, kasneje, ko so trave v polnem latenju in cvetenju pa mlečnost že upada, 

skupaj z neto energijo laktacije (MJ NEL/ kg SS). Predvidena mlečnost v začetku latenju bi bila glede 

na parametre od 7300 do 8200 kg. Tudi vsebnost surovih beljakovin na kg SS je najvišja v času 

bilčenja in pada s posameznimi fazami rastmi ter številom košenj.« 

 

Sušenje sena na travniku 

Na sušenje sena vpliva več parametrov in sicer od vsebnosti vode v rastlinah, podnebnih in okolijskih 

razmer, morfoloških in fizioloških lastnosti. Mlade travniške rastline se hitreje sušijo kot stare, saj 

vsebujejo več vode, boljša pa je tudi olistenost kot pri starejših. Metuljnice se na splošno sušijo dlje 

kot trave, od trav pa se najhitreje sušijo trtikasta bilnica, mnogocvetna ljuljka, travniška bilnica, mačji 

rep, pasja trava, rdeča bilnica ter trpežna in hibridna ljuljka. 



 

 »V Sloveniji poteka priprava sena večinoma na prostem, v približno 1/3 pa kmetje seno posušijo v 

sušilnih napravah. Stroški za pripravo sena so razmeroma veliki, lastna cena sena v Sloveniji je v letu 

2020 znašala 0,169 eur/kg, lastna cena paše 0,012 eur/kg, travne silaže b0,064 EUR/kg in  koruzne 

silaže 0,044 EUR/kg. Izgube med sušenjem se ocenjujejo na približno 20 odstotkov, kar predstavlja 

tudi do 1,1 MJ neto energije laktacije, kar posledično pomeni tudi manjšo mlečnost,« je izpostavila 

Alberta Zorko. 

V Sloveniji ima povprečno seno 5 MJ NEL/kg sušine in povprečno 102 g SB/kg SS. 

  

Kar se tiče priporočil pri izbiri pasme, je kombinirana najprimernejša za pašo, saj imajo živali velik 

okvir, so dobro omiščene in mirnega temperamenta. Zorkova izpostavi še težavo s povečano 

vsebnostjo sečnine v krvi, mleku in urinu, ki je posledica presežka amoniaka v vampovem soku . 

»Vsebnost amonijaka v soku pa je odvisna od količine beljakovin v obroku in njihove razgradljivosti 

ter energije, ki je na voljo v vampu,« pove in doda, da pogoste težave povzroča paša v septembru, ko 

se pojavijo izredno visoke koncentracije sečnine v mleku (med 40-65 mg/100 ml), zaradi veliko 

razgradljivih beljakovin in malo sladkorjev v jesenski paši, neprimerno dopolnjenih obrokih ali 

gnojenjem z večjimi količinami dušikovih gnojil. 

To težavo lahko rešite tako, da skrajšate čas paše, v obroke vključite več sena in jih dopolnite z 

zmernimi količinami energijsko bogate krme, zadostno količino mineralno vitaminskih mešanic 

prilagojenih za pašo s puferskimi snovmi (sodo bikarbono) in kvasom. 

 

 

 



Primer dobre prakse 

Kot primer dobre prakse navede ekološko kmetijo Kukenberger, kjer imajo 25 hektarjev  

obdelovalnih površin, 10 hektarjev je njiv ostalo pa trajno travinje. »Redijo 22 krav molznic in 

pomladek . Telice imajo od odstavitve do telitve v kooperacijski reji na drugi ekološki kmetiji, 

kmetujejo na kraškem OMD terenu, pridelujejo pa večinoma travno deteljne mešanice (TDM), nekaj 

tudi žit in travinje. Krmijo seno, v obroku je približno 22 % žit, kosijo pa zelo zgodaj, kot bi kosili za 

silažo in dosegajo mlečnost približno 8000 kg v standardni laktaciji. Krmo sušijo s kondenzacijsko 

sušilnico, redijo rjavo pasmo pri katerih je doba med telitvama 366 dni. Imajo lastno predelavo 

mleka, z oddajo mleka pa so praktično zaključili, razen poleti, ko za dva tedna zaprejo sirarno. Poleti 

molznice pasejo in jih molzejo na doma izdelanem prevoznem molzišču. 

V Sloveniji je še veliko potenciala za tovrsten način reje. Prednosti so predvsem pri trženju, 

možnostih prireje mleka in mesa posebne kakovosti, višja cena, ohranitev tradicionalnega postopka 

spravila travniške krme - vidik ohranjanja okolja in narave (biotske raznovrstnosti). Pomanjkljivosti pa 

se skrivajo v vremenskih razmerah, visokih stroških spravila in sušenja, pomanjkanju skladiščnih 

kapacitet, večjih izgubah hranil- nižji hranilni vrednosti krme, nižji mlečnosti ter višjim stroškom 

krmljena. 

Glavna razlika med senenim in običajnim/konvencionalnim mlekom je način krmljenja živali. S prirejo 

senenega mleka in mesa se ukvarjajo predvsem v gorskih in hribovskih kmetijah, saj so tam površine 

in način krmljenja živali že zelo blizu standardom za seneno mleko. 

 


