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UVOD
Vonj sena prebudi tek pri prežvekovalcih.

Odlično seno je nekaj dobrega in živali ga 
imajo rade. 

Vsebuje pomembna hranila in vlaknine. 

Pridobivanje energije za rast in življenje 
rastlinojedih živali (govedo, konji, drobnica). 

Pogoj za odlično krmo -botanična sestava 
(trave, detelje in zeli). 

dobro beljakovinsko in energijsko vrednost. 

Njegov vonj mora biti aromatičen, videz 
listnat in otip mehak.



vremenskih razmer med 
sušenjem.

pri sušenju v manj 
ugodnih razmerah lahko 
pride do zmanjšanja 
energijske vrednosti ter 
posledično nižje prireje 
mleka in rasti mladih 
živali.



Neustrezna botanična 
sestava travne ruše

Prepozna košnja

Neugodne vremenske 
razmere

Neustrezna oskrba 
travnikov (gnojenje, …)

Neprimerni postopki košnje 
in sušenja

Onesnaženje krme

Prevelika vlažnost mrve 
krme ob spravilu

Neprimerna skladišča za 
seno

Spremembe energijske vrednosti 
med pripravo sena

Neto energijska vrednost 
pridelanega: 

 zelinja, 
 ob spravilu,
 po sušenju na sušilnici,
 krme po skladiščenju.

Slaba kakovost krme (sena) – vzroki



Možnosti za izboljšanje energijske 
vrednosti sena

Primernost travne ruše: 

• na sejanem travinju ustrezen 
izbor vrst in sort, 

• na trajnem travinju 
gospodarjenje, ki spodbuja 
širjenje kakovostnih vrst trav, 
detelj in zeli

Pravočasna košnja

Pravilna košnja in sušenje na 
travnikih (poljih) in na sušilnih 
napravah

 Travniške rastline se v energijski vrednosti 
med seboj zelo razlikujejo

 K izboljšanju krme na sejanem travinju lahko 
prispevamo predvsem z zgodnejšo košnjo, na 
trajnem travinju pa s spremembo ruše

 Energijsko vrednost pridelane krme moramo 
ohraniti z ustreznimi postopki spravila in s 

primernim skladiščenjem.



Priporočljive vsebnosti sena
Splošno

(vse košnje)

Sušina (g/kg) več kot 860

Surove 

beljakovine (g/kg 

sušine)

več kot 120

Surova vlaknina 

(g/kg sušine)

manj kot 280

Pepel (g/kg 

sušine)

manj kot 100

ME (MJ/kg 

sušine)

več kot 9,5

NEL (MJ/kg 

sušine)

več kot 5,6

Vir: Merila za ocenjevanje kakovosti voluminozne krme, J. Verbič, 2016, KIS



Turistična kmetija APAT



Vrsta travnika: trajni travnik

Zaporedna košnja: prva

Datum košnje: 9.6.2019

Datum spravila na sušilnico: 10.6.2019

Sušenje: dvakrat obrnjeno nato sušenje na 
sušilnici, topel zrak (sekanci)

Sušina optimalna glede na priporočila

Nižja vsebnost beljakovin

Vsebnost vlaknine višja

 Pepel v optimumu

NEL (MJ/kg SS ) 4, 57 g/kg SS 

1. košnja, trajni 
travnik

Priporočila 
(splošno za vse 

košnje)

Sušina (g/kg) 931 več kot 860

Surove beljakovine 
(g/kg sušine)

86 več kot 120

Surova vlaknina (g/kg 
sušine)

323 manj kot 280

Pepel (g/kg sušine) 97 manj kot 100

Metabolna energija 
(ME, MJ/kg sušine)

7,98 več kot 9,5

Neto energija za 
laktacijo (NEL, MJ na 
kg sušine)

4, 57 več kot 5,6

Turistična kmetija APAT junij 2019



Turistična kmetija APAT maj 2020
 Vrsta travnika: trajni travnik
 Zaporedna košnja: prva
 Datum košnje: 8.5. 2020
 Datum spravila na sušilnico: 10.5. 2020
 rezultati v optimumu glede na priporočila 

KIS-a
 Odstopanje  - sušina (g/kg) le ta v času 

vzorčenja še ni dosegla sušine, ki 
preprečuje kvarjenje. 

 Vsebnost pepela – med spravilom ni prišlo 
do kontaminacije z zemljo ali drugimi 
primesi

 Seno po energijski vrednosti preseglo ciljne 
vrednosti (priporočila) kakovostni razred 
odlično

Sveža krma ob 
košnji 

Seno ob 
spravilu na 

senik 

Seno po 
sušenju na 

sušilnici 

Sušina (g/kg) 362 674 797

Surove beljakovine 
(g/kg sušine)

129 133 136

Surova vlaknina 
(g/kg sušine)

249 260 267

Pepel (g/kg sušine) 68 65 63

Metabolna 
energija (ME, 
MJ/kg sušine)

10,13 10,09 10,01

Neto energija za 
laktacijo (NEL, MJ 
na kg sušine)

6,04 6,00 5,94

Priporočila 
(splošno za 
vse košnje)

več kot 860

več kot 120

manj kot 280

manj kot 100

več kot 9,5

več kot 5,6



Turistična kmetija APAT-rezultati november 2020
 Nadaljnja vzorčenja v oktobru 2020
 Vrsta travnika: sejani in trajni 

travnik
 Zaporedna košnja: prva in četrta 

košnja
 Datum košnje: 8.5. 2020 (TT) in 

10.10. 2020
 Datum spravila na sušilnico: 10.5. 

2020 in 12.10.2020
 Sušenje: dvakrat obrnjeno nato 

sušenje na sušilnici, topel zrak 
(sekanci)

 Nizka sušina
 Beljakovine v optimumu
 Vlaknina  odstopa 4. košnja TT
 Vsebnost pepela nekoliko višja
 4. košnja TT nižja NEL

4. košnja, 

sejani 

travnik

4. košnja, 

trajni 

travnik

1. košnja, 

TT (pov.)

Priporočila 

(splošno za 

vse košnje)

Sušina (g/kg) 843 842
842,71

več kot 860

Surove 

beljakovine 

(g/kg sušine)

239 142

190,61

več kot 120

Surova 

vlaknina (g/kg 

sušine)

192 284

237,95

manj kot 280

Pepel (g/kg 

sušine)
108 105

106,52

manj kot 100

Metabolna 

energija (ME, 

MJ/kg sušine)

10,26 8,95

9,61

več kot 9,5

Neto energija 

za laktacijo 

(NEL, MJ na kg 

sušine)

6,15 5,22

5,68

več kot 5,6



Ekološka učna kmetija Kršinar

- Ekološka kmetija
- HGO
- sušenje na tleh
- omejeno gnojenje z 

anorg. gnojili



Kmetija Kršinar – rezultati december 2019
• Trije vzorci (seno slabo, seno 

povprečje in seno dobro)

• Ustrezna barva sena , izjema le 1 
vzorec, primeren aromatičen 
vonj, prisotnost stebel  

• Primerna sušina več kot 860 
g/kg SS, izjema le en vzorec 
manj kot 140 g/kg SS znakov 
plesnenja ni bilo

• Vzorci so vsebovali od 52 do 104 
g surovih beljakovin 

• Vsebnosti pepela so bile v vseh 
vzorcih pod 100 g na kg sušine

• 3,66 do 4,71 MJ NEL na kg 
sušine.

Vzorec seno, slabše

seno, 

povprečje seno, dobro otava

Sušina (g/kg) 885 880 889 845

Surove 

beljakovine 

(g/kg) 52 80 95

Surova 

vlaknina 

(g/kg) 385 320 308 276

Pepel (g/kg) 57 60 89 75

Metabolna

energija (ME, 

MJ/kg) 6,63 7,57 8,20 6,86

Neto energije 

za laktacijo 

(NEL, MJ na 

kg) 3,66 4,27 4,71 3,91

Priporočila 

(splošno za 

vse košnje)
več kot 860

več kot 120

manj kot 280

manj kot 100

več kot 9,5

več kot 5,6



Kršinar – rezultati 2020
Seno 1, 

ponovitev 1
Seno 1, 

ponovitev 2
Seno 2

Sušina (g/kg) 890 898 895

Surove beljakovine 
(g/kg sušine)

93 90 104

Surova vlaknina 
(g/kg sušine)

319 326 337

Pepel (g/kg sušine) 69 96 71

Metabolna energija 
(ME, MJ/kg sušine)

8,04 7,47 7,98

Neto energija za 
laktacijo (NEL, MJ 
na kg sušine)

4,59 4,23 4,55

Splošno
(vse 

košnje)
Sušina (g/kg) več kot 

860

Surove 
beljakovine 
(g/kg sušine)

več kot 
120

Surova 
vlaknina
(g/kg sušine)

manj kot 
280

Pepel (g/kg 
sušine)

manj kot 
100

ME (MJ/kg 
sušine)

več kot 
9,5

NEL (MJ/kg 
sušine)

več kot 
5,6

Trije vzorci (seno slabo, seno povprečje 
in seno dobro)
• Primerna sušina več kot 860 g/kg 

SS, 
• Vzorci so vsebovali od 90 do 93 g 

surovih beljakovin 
• Vsebnost vlaknine od 319 g do 326 

g/kg SS
• 4,23 do 4,59 MJ NEL na kg sušine.
• Vsebnosti pepela so bile v vseh 

vzorcih pod 100 g na kg sušine



Ekološka kmetija Kukenberger 



Kukenberger – rezultati 2020
Druga 

in 
nasledn

je 
košnje

Sušina (g/kg) več kot 
860

Surove 
beljakovine (g/kg 
sušine)

več kot 
130

Surova vlaknina
(g/kg sušine)

manj 
kot 280

Pepel (g/kg 
sušine)

manj 
kot 100

ME (MJ/kg 
sušine)

več kot 
9,2

NEL (MJ/kg 
sušine)

več kot 
5,4

Sveža krma ob 
košnji  

(nedosejano)

Sveža krma ob 
košnji  

(dosejano)

Seno po 
sušenju na 
sušilnici 

Sušina (g/kg) 222 204
868

Surove beljakovine (g/kg 
sušine)

140 144
144

Surova vlaknina (g/kg 
sušine)

270 259 269

Pepel (g/kg sušine) 96 102 89

Metabolna energija 
(ME, MJ/kg sušine)

9,42 9,51 9,40

Neto energija za 
laktacijo (NEL, MJ na 
kg sušine)

5,55 5,62 5,53

• Vrsta travnika: trajni 
travnik

• Zaporedna košnja: druga, 
en trajni travnik in eno 
dosejano travinje

• Datum košnje: ni podatka
• Datum spravila na sušilnico: 

ni podatka
• Sušenje: obračanje, 

grabljenje, spravilo 
kondenzacija - toplotna 
črpalka v    zaprtem 
sistemu

• Senik s stropnim dvigalom



Kmetija Ovsenik - Odems



Kmetija Ovsenik – Odems rezultati 2019

 1 košnja 2019 
 Vsebnost sušine v optimumu glede na 

priporočila
• Vsebnost beljakovin  nekoliko nižja od 

priporočenih vrednosti- morebitni 
razlogi: vpliv botanične sestave, 
gnojenje, pogostosti košnje, 

• Vsebnost surove vlaknine višja –
kasnejša košnja, stopnja razvojne 
faze rasti

• Pepel v optimalnih vrednosti – ni 
premesi in s tem onesnaženosti mrve 

• Energija  ravno tako nekoliko nižja 
vendar v okviru povprečja za 
slovenske razmere. 

1. košnja 
2019

Sušina (g/kg) 863

Surove 
beljakovine (g/kg 
sušine)

107

Surova vlaknina 
(g/kg sušine) 330

Pepel (g/kg 
sušine) 77

Metabolna 
energija (ME, 
MJ/kg sušine)

8,71

Neto energija za 
laktacijo (NEL, 
MJ na kg sušine)

5,04

Splošn
o

(vse 
košnje

)
Sušina 
(g/kg)

več 
kot 
860

Surove 
beljakovine 
(g/kg 
sušine)

več 
kot 
120

Surova 
vlaknina
(g/kg 
sušine)

manj 
kot 
280

Pepel (g/kg 
sušine)

manj 
kot 
100

ME (MJ/kg 
sušine)

več 
kot 9,5

NEL 
(MJ/kg 
sušine)

več 
kot 
5,6



Kmetija Ovsenik – Odems

 Vrsta travnika: trajno travinje  (4)
 Zaporedna košnja: 1,2,3
 Datum košnje: 6.5.2020, 21.6.2020, 

31.7.2020. 

 Datum spravila: 7.5.2020, 22.6.2020, 
1.8.2020

 Kosilnica brez gnetilnika (2019), 

gnetilnik (2020)

 Sušenje na tleh: obračanje, 
grabljenje

 Spravilo:  prikolica z valji in 
prečnim trakom, preko puhalnika 
in teleskopskega razmetalnika



Kmetija Ovsenik – Odems rezultati 2020

 Vsebnost sušine v optimumu glede 
na priporočila nekoliko nižja pri 1 
košnji

 Vsebnost beljakovin  v optimumu 
glede na priporočila

 Vsebnost surove vlaknine v 
optimumu

 Nekoliko višje vsebnosti pepela pri 
3. košnji  

 Energija  prve košnje v okviru 
priporočene vrednosti več kot 5,6 
MJ NEL kg/SS 

 energijska vrednost v vzorcih 2. in 
3. košnje  nekoliko nižja, vendar 
sledi okviru povprečja za slovenske 
razmere. 

1. košnja 
2020

2. košnja 
2020

3. košnja 
2020

Sušina 
(g/kg)

813 900 861,0

Surove 
beljakovine 
(g/kg 
sušine)

149 135 177

Surova 
vlaknina 
(g/kg 
sušine)

245 260 262

Pepel (g/kg 
sušine)

81 93 117

Metabolna 
energija 
(ME, MJ/kg 
sušine)

10,25 9,20 9,22

Neto 
energija za 
laktacijo 
(NEL, MJ 
na kg 
sušine)

6,14 5,40 5,42

Splošno
(vse 

košnje)

Sušina 
(g/kg)

več kot 
860

Surove 
beljako
vine 
(g/kg 
sušine)

več kot 120

Surova 
vlaknina
(g/kg 
sušine)

manj kot 
280

Pepel 
(g/kg 
sušine)

manj kot 
100

ME 
(MJ/kg 
sušine)

več kot 9,5

NEL 
(MJ/kg 
sušine)

več kot 
5,6



Rezultati analiz lucerne balirana 2020 
Rezultati analize v optimumu.

Nekoliko višje je le vsebnost pepela 
118 g/kg SS 

NEL 5,99 g/kg SS



Ekološka kmetija Zadravec



Ekološka kmetija Zadravec- rezultati 2019

Vzorčenje: Seno je bilo vzorčeno 
decembra 2019.
vzorci različne kakovosti.

• Sušina v optimumu glede na 
priporočila 

• Vzorci so vsebovali od 86 do 124 g 
surovih beljakovin 

• Vsebnost vlaknine od 310 do 333 
g/kg SS

• Vsebnosti pepela v vseh vzorcih 
pod 100 g na kg sušine. 

• NEL /MJ kg od 4,30 do 4,63

Vzorec Seno Seno

Sušina (g/kg) 870 881

Surove beljakovine 

(g/kg) 124 86

Surova vlaknina 

(g/kg) 310 333

Pepel (g/kg) 97 83

Metabolna energija 

(ME, MJ/kg) 8,10 7,60
Neto energije za 

laktacijo (NEL, MJ 

na kg) 4,63 4,30



Ekološka kmetija Zadravec- rezultati 2020 

• Vrsta travnika: TDM 3 vzorci  
• Zaporedna košnja: prva
• Datum košnje: 15.6.2020
• Datum spravila: 17.6. 2020
• Rotacijska kosilnica, obračalnik 

vrtavkasti, zgrabljalnik vretenast, 
• Sušenje: na tleh
• Baliranje v okrogle bale. 
• Dosuševanja ni bilo



Ekološka kmetija Zadravec- rezultati 2020

• Vzorci so bili dobro 
posušeni, vsebovali so 
več kot 860 g sušine 
na kg SS. 

• Vzorci so vsebovali 
od 84 do 107 g 
surovih beljakovin 

• Vsebnost vlaknine od 
313 do 330 g/kg SS

• Vsebnost pepela od 
87 do 126 g /kg SS

• od 4,12 do 4,36 MJ 
NEL na kg sušine. 

Seno, Vzorec 1 Seno, Vzorec 2 Seno, Vzorec 3

Sušina (g/kg) 920 924 921

Surove beljakovine 
(g/kg sušine)

84 107 89

Surova vlaknina 
(g/kg sušine)

318 330 313

Pepel (g/kg sušine) 89 87 126

Surove maščobe 
(g/kg sušine)

12 16 11

Metabolna energija 
(ME, MJ/kg sušine)

7,67 7,59 7,28

Neto energija za 
laktacijo (NEL, MJ na 
kg sušine)

4,36 4,29 4,12

Splošno
(vse 

košnje)
Sušina (g/kg) več kot 

860
Surove 
beljakovine 
(g/kg sušine)

več kot 120

Surova 
vlaknina
(g/kg sušine)

manj kot 
280

Pepel (g/kg 
sušine)

manj kot 
100

ME (MJ/kg 
sušine)

več kot 9,5

NEL (MJ/kg 
sušine)

več kot 
5,6



HVALA ZA POZORNOST


