VSEBNOST SEČNINE V MLEKU KRAV V SLOVENIJI
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IZVLEČEK
Na podlagi rezultatov 659.606 določitev v obdobju 2000-2008 podajamo stanje na
področju vsebnosti sečnine v mleku v Sloveniji. V obdobju 2002-2004 se je vsebnost
sečnine nekoliko zmanjšala, nakar se je ustalila pri približno 20 mg/100 ml. Delež vzorcev
z vsebnostjo sečnine pod priporočenimi vrednostmi (15 mg/100 ml) je bil večji (26 %) od
deleža vzorcev (17 %) z vsebnostjo sečnine nad priporočeno vrednostjo (30 mg/100 ml).
Največje vsebnosti sečnine v mleku smo zasledili v poletnih mesecih (julij in avgust; 24
mg/100 ml), najmanjše pa v zimskih mesecih (november in december; 20 in
19 mg/100 ml). Mleko krav rjave pasme je vsebovalo več sečnine kot mleko lisaste in
črno-bele pasme (23,6 proti 21,9 in 21.7 mg/100 ml). Povezava med vsebnostjo sečnine v
mleku, sestavo in prirejo mleka nakazuje, da je mogoče velike mlečnosti in velike
vsebnosti beljakovin v mleku doseči tudi pri zmernih vsebnostih sečnine v mleku (22-24
mg/100 ml). Pri vzorcih mleka krav, ki so dobile osnovni obrok iz sena, kombinacije sena
in travne silaže, kombinacije koruzne in travne silaže ali kombinacije koruzne silaže,
travne silaže in sena je bila vsebnost sečnine večja (23, 23, 22 in 20 mg/100 ml) kot pri
vzorcih krav, ki so dobile kombinacijo koruzne silaže in sena (15 mg/100 ml). Največjo
povprečno vsebnost sečnine smo ugotovili v poletnih vzorcih mleka krav, ki so bile na
paši ali pa so dobile obroke s svežo travo (31 mg/100 ml). Stadij laktacije in količina
koncentratov v obrokih nista bistveno vplivala na vsebnost sečnine v mleku.
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UREA CONCENTRATION IN MILK OF DAIRY COWS IN
SLOVENIA
ABSTRACT
Based on the results of 659.606 determinations during the period 2000-2008 the situation
in the field of milk urea concentration in Slovenia is given. During the period 2002-2004
the average urea concentration slightly decreased and was stabilised at a level of about 20
mg/100 ml thereafter. The proportion of samples with the concentration below the
recommended value (15 mg/100 ml) was higher (26 %) than the proportion of samples
(17 %) with the concentration above the recommended value (30 mg/100 ml). The highest
milk urea concentration was found during the summer months (July and August; 24 and
24 mg/100 ml) and the lowest during the winter months (November and December; 20
and 19 mg/100 ml). The milk of Brown breed was characterized by higher milk urea
concentration than the milk of Simmental and Holstein breed (23.6 vs. 21.9 and 21.7
mg/100 ml). The relation between milk urea concentration and milk production and
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composition reveals that very high productivity and high milk protein concentrations can
also be achieved at moderate milk urea concentrations (22-24 mg/100 ml). In samples of
cows given basal diet of hay only, the combination of hay and grass silage, the
combination of maize and grass silage or the combination of maize silage, grass silage and
hay higher concentrations of urea were observed (23, 23, 22, and 20 mg/100 ml) than in
samples of cows given a combination of maize silage and hay (15 mg/100 ml). The
highest average milk urea concentration was observed in summer samples of cows that
were grazed or given diets containing fresh grass (31 mg/100 ml). The stage of lactation
and the amount of concentrates in diets did not markedly affect the milk urea
concentrations.
Key words: dairy cows, milk, urea, diets
1
UVOD
Vsebnost sečnine v mleku je posreden kazalec dogajanj v presnovi beljakovin. V
kombinaciji z drugimi informacijami, predvsem s podatkom o vsebnosti beljakovin v
mleku, nam vsebnost sečnine pomaga tudi pri ugibanju o drugih dogajanjih v presnovi
molznic, vključno s presnovo energije. Vsebnost sečnine v mleku je povezana s količino s
sečem izločene sečnine. Večina s sečem izločene sečnine izvira iz presežkov v vampu
razgradljivih beljakovin, ki jih vampovi mikroorganizmi ne morejo zajeti v mikrobne
beljakovine in se zaradi tega izločijo. Sečnina nastaja tudi iz amonijaka, ki se sprosti pri
oksidaciji aminokislin. Ta proces je obsežen predvsem v primeru, če so molznice
pomanjkljivo oskrbljene z energijo, dobijo pa veliko presnovljivih beljakovin, ki jih
izrabljajo kot vir energije. Neugodna je tako pomanjkljiva kot preveč obilna oskrba
molznic z razgradljivimi beljakovinami (prva je povezana z majhno druga pa z veliko
vsebnostjo sečnine v mleku). Pri preskromni oskrbi z razgradljivimi beljakovinami se
upočasni prebava krme v vampu, zmanjšata pa se prebavljivost obrokov in pridelek
mikrobnih beljakovin v vampu. Zmanjša se tudi uživanje krme. Vse to vodi v slabo
izkoriščanje krme in pomanjkljivo oskrbljenost živali z beljakovinami in energijo.
Preobilna oskrba z razgradljivimi beljakovinami zanesljivo obremenjuje jetra in po
nepotrebnem poveča izločanje dušika. Slednje je povezano tudi s porabo energije, ki je
potrebna za odvajanje dušika iz telesa. Nekatere študije kažejo, da povzročajo presežki
razgradljivih beljakovin v vampu motnje v reprodukciji, s tem, da so te lahko tudi
posledica pomanjkanja razgradljivih beljakovin oz. z njim povezano energijsko
podhranjenostjo živali.
Različni mlečnoprofilni testi za ugotavljanje zdravstvenega stanja in oskrbljenosti molznic
z beljakovinami, energijo, minerali in vitamini imajo že več desetletno tradicijo in med
opazovanimi parametri je običajno tudi sečnina. Z izvedbenega vidika so določitve
sečnine v mleku zanimive predvsem zato, ker je mogoče na razmeroma enostaven način
priti do vzorca, ker je transport vzorcev molznic v kontroli prireje mleka tako ali tako že
organiziran in ker so zaradi množične uporabe tudi cene analiz dostopne. Pri nas so v
okviru celovitejšega mlečnoprofilnega testa v letih 1993 in 1994 številne določitve sečnine
v mleku opravili Zadnik in sod. (1996), ki so rezultate tudi ovrednotili z vidika
dejavnikov, ki so vplivali na njih. Do velikega povečanja števila analiz sečnine v mleku in
širjenja uporabe rezultatov v podporo vodenju prehrane molznic je prišlo z organizacijo
zbiranja vzorcev mleka in posredovanja rezultatov v okviru kontrole prireje mleka. Od leta
2002 dobivajo rejci, ki naročijo ob redni kontroli mleka tudi analizo sečnine, v nekaj dneh
po pošti tudi grafični prikaz vsebnosti sečnine in beljakovin v mleku. Nadaljnji korak k
uporabnosti metode je bil narejen s ponudbo tekočih in arhivskih podatkov prek

svetovnega spleta in z izdajo priročnika, ki rejcem pomaga pri interpretaciji rezultatov
analiz mleka (Babnik in sod., 2004). Po občasnih težavah z analitiko je bila v
medlaboratorijsko primerjalno shemo vključena tudi sečnina. S tem se je zanesljivost
rezultatov bistveno izboljšala (Golc Teger S., poročila medlaboratorijske primerjave IR
testnih metod za analizo mleka). Število naročnikov določitev sečnine se je povečalo in v
zadnjih letih (od 2005) laboratoriji vsako leto na sečnino analizirajo prek 100.000 vzorcev
mleka.
Obširnejši pregled stanja na področju vsebnosti sečnine v mleku je bil narejen za leto 2002
(Babnik in sod., 2004). Takrat smo razpolagali v glavnem s podatki zbranimi na območjih
Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Celje. Od takrat se je nabralo veliko število novih
podatkov, ki še niso bili podrobneje obdelani. V Centralno podatkovno zbirko GOVEDO
so bili vključeni tudi podatki iz drugih območij. Leta 2005 smo z anketo zbrali podatke o
načinih gospodarjenja na kmetijah v kontroli prireje mleka in to odpira nove možnosti za
proučevanje dejavnikov, s katerimi je povezana vsebnost sečnine v mleku. S tem
prispevkom predstavljamo vsebnost sečnine v mleku krav molznic v Sloveniji in nekatere
dejavnike, ki vplivajo na vsebnost sečnine ali pa so z njo posredno povezani.
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MATERIAL IN METODE

Podatke o kmetijah (lokacija, načini krmljenja), kravah molznicah (pasma, zaporedna
laktacija), kontrolah mlečnosti (zaporedna kontrola v laktaciji, mesec kontrole) in
pripadajočih vsebnostih sečnine v mleku smo zajeli iz Centralne podatkovne zbirke
GOVEDO (Jeretina in sod., 1997). Zajeli smo vse podatke za kontrole mlečnosti v
obdobju od 1.1.2000 do 31.12.2008. Zaradi težav pri določanju sečnine in s tem povezano
slabšo zanesljivostjo rezultatov, v obdelavo niso bili vključeni podatki, zbrani v obdobju
od 1. 2. 2005 do 6. 6. 2005 (z izjemo podatkov laboratorija NVI Naklo). V obdelavo smo
vključili le tiste kontrole, pri katerih je bila vsebnost sečnine v razponu od 1 do 60 mg na
100 ml mleka. V obdelavo je bilo vključenih 659.606 meritev, od tega 387.325 meritev pri
črno-beli pasmi, 225.431 meritev pri lisasti pasmi, 31.861 meritev pri rjavi pasmi in
14.989 meritev pri ostalih pasmah, vključno s križankami prej omenjenih pasem, razen
križank lisaste z rdečim holštajnom in/ali montbeliardom, ki smo jih obdelali v okviru
lisaste pasme. Podatki o načinih krmljenja se nanašajo na konec leta 2005, ko je bila na
kmetijah v kontroli prireje mleka izvedena anketa o gospodarjenju na kmetijah (Babnik in
sod., 2006).
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REZULTATI IN DISKUSIJA

Povprečna vsebnost sečnine v analiziranih vzorcih mleka se je od leta 2002 do 2005
postopoma zmanjševala nakar se je ustalila pri približno 20 mg na 100 ml (slika 1). Pri
interpretaciji podatkov o vsebnosti sečnine moramo upoštevati, da se je število vzorcev v
tem obdobju zelo povečalo (od približno 50.000 letno v letih 2002 in 2003 na prek
100.000 letno v letih 2005-2008). Če je za prvo obdobje velja, da so se za naročanje analiz
odločali predvsem naprednejši rejci, se v zadnjem času za analize odloča vse več rejcev,
vzorec pa s tem vse bolj reprezentativno posnema stanje v celotni čredi. V letu 2008 je
bila tako sečnina določena že v 16,7 % vseh vzorcev mleka, ki so bili zbrani v okviru
kontrole prireje mleka. Zmanjšanje povprečne vsebnosti sečnine v mleku v obdobju 20022005 torej ni le posledica dejanskega trenda, temveč tudi posledica spremenjenega vzorca
kmetij, s katerih prihajajo vzorci mleka.

Število meritev − Number of observations
Vsebnost sečnine − Urea concentartion

29

15

25
24
22

20

20

21

20

20

10

15
5

10
5

0

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Število meritev (v 10000)
Number of observations (in 10000)

Vsebnost sečnine (mg/100 ml)
Urea concentration (mg/100ml)

30

2008

Leto − Year

Slika 1:
Figure 1:

Povprečne vsebnosti sečnine v analiziranih vzorcih mleka in število analiz v
obdobju 2002-2008
Average urea concentrations in analyzed milk samples and number of analyses
during the period 2002-2008

Število opravljenih analiz in vsebnosti sečnine v mleku so odvisne tudi od območja. Tako
za skrajni severovzhodni, zahodni, jugozahodni in južni del države skorajda nimamo
podatkov o vsebnosti sečnine v mleku, zelo veliko podatkov pa imamo z območja
Gorenjske. Vsebnosti sečnine so v hribovskih območjih, kjer prevladuje krma s travinja,
praviloma večje kot na območjih rečnih dolin in polj, kjer dobro uspeva koruza (slika 2).
Z vidika ustreznosti krmljenja krav molznic nas, bolj kot povprečne vrednosti, zanima
število vzorcev, ki vsebujejo glede na priporočene vrednosti preveč ali premalo sečnine.
Mnenja o optimalni vsebnosti sečnine v mleku niso povsem enotna. Kot optimalen je
najpogosteje omenjen razpon med 15 in 30 mg na 100 ml mleka (oz. 2,5 do 5,0 mmol na
liter) in te vrednosti (s tem da so podane na 100 g mleka) je predlagalo tudi Nemško
združenje za prehransko fiziologijo (GfE, 2001), uporabljamo pa jih tudi pri nas (v mg na
100 ml, Babnik in sod., 2004). Pod priporočeno vsebnostjo se je v obdobju 2002-2008
nahajalo 26 % vzorcev, nad priporočeno vrednostjo pa 17 % vzorcev (slika 3). To kaže, da
je pri molznicah pomanjkanje v vampu razgradljivih beljakovin pogostejše od presežka.
Po letu 2005, ko razpolagamo z večjim številom analiz sečnine, kaže delež vzorcev s
prevelikimi vsebnostmi sečnine tendenco zmanjševanja, delež vzorcev s premajhno
vsebnostjo sečnine pa med leti niha, ni pa videti da bi se stanje izboljševalo (slika 4).
Ugibati je mogoče, da so kmetje, ki so v preteklosti krmili veliko beljakovinskih
koncentratov reagirali na rezultate analiz sečnine v mleku in obroke ustrezno prilagodili.
Na drugi strani pa so verjetno rejci, ki kravam v obrokih ponudijo premalo beljakovin,
bolj konzervativni in kljub informaciji, da dobijo krave v obrokih verjetno premalo
beljakovin, obrokov niso uskladili s potrebami živali.

Slika 2:
Figure 2:

Število meritev in vsebnost sečnine v mleku molznic po naseljih za obdobje 2002-2008
Number of measurements and urea concentration in dairy cow milk according to settlements for the period 2002-2008

Delež vzorcev (%)
Proportion of samples (%)

30
25

22

21

20
16

15

15
10

9

10

8

5
0
<=10

>10−15 >15−20 >20−25 >25−30 >30−35

>35

Vsebnost sečnine (mg/100 ml) − Urea concentration (mg/100 ml)

Slika 3: Porazdelitev vzorcev mleka glede na vsebnost sečnine
Figure 3: Distribution of milk samples regarding the urea concentration
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Slika 4:
Figure 4:

Gibanje deleža vzorcev mleka s premajhnimi ali prevelikimi vsebnostmi
sečnine v mleku v obdobju 2002-2008
Trend in the proportion of milk samples with too low or too high urea
concentrations during the period 2002-2008

Vpliv zaporednega meseca laktacije na vsebnost sečnine v mleku je majhen (slika 5).
Nekoliko manj sečnine vsebujejo le vzorci v prvih dveh mesecih po telitvi. Do podobnih
ugotovitev, tako glede razpona kot tudi gibanj, sta prišla že Steinwidder in Gruber (2000).
Glede na to, da se obroki v različnih fazah laktacije med seboj zelo razlikujejo v razmerju
med voluminozno krmo in koncentrati, smo pričakovali, da bodo razlike večje.
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Slika 5:
Figure 5:

Povprečne vsebnosti sečnine v analiziranih vzorcih mleka glede na stadij
laktacije
Average urea concentrations in analyzed milk samples with the regard to
lactation stage

Največje povprečne mesečne vsebnosti sečnine v mleku smo zasledili v juliju in avgustu
(24 mg/100 ml), najmanjše pa v novembru in decembru (20 in 19 mg/100 ml) (slika 6).
Glede na možnost paše in krmljenja zelene krme in ob upoštevanju dejstva, da se sečnina
v mleku zelo hitro odzove na povečanje beljakovin v obroku, bi lahko zelo velike
vsebnosti sečnine pričakovali že v maju in juniju. Predvidevamo, da je zakasnitev odziva
na poletno sezono posledica večjega deleža koruzne silaže v obrokih, ki je v zgodnjih
poletnih mesecih na marsikateri kmetiji še na voljo, kasneje pa je zmanjka.
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Slika 6: Povprečne vsebnosti sečnine v analiziranih vzorcih mleka glede na letni čas
Figure 6: Average urea concentrations in analyzed milk samples with the regard to season

V vsebnosti sečnine v mleku smo ugotovili tudi precejšne medpasemske razlike (slika 8).
V povprečju je mleko rjavih krav vsebovalo več sečnine (23,6 mg/100 ml) kot mleko
lisastih in črno-belih krav (21,9 in 21,7 mg/100 ml). Pri tem moramo upoštevati, da je
veliko vzorcev mleka rjave pasme prišlo z območij s prevladujočim travinjem in da bi bila
večja vsebnost sečnine v mleku rjavih krav lahko tudi posledica slednjega. Mogočega
genetskega vpliva na vsebnost sečnine pa kljub temu ne moremo izključiti, še posebej, ker
sta tudi Steinwidder in Gruber (2000) ugotovila, da vsebuje mleko rjavih krav za 2,3 in 2,9
mg/100 ml več sečnine od mleka lisastih in črno-belih krav. Te razlike so bile ocenjene na
podlagi multiple regresijske analize, ki je vključevala tudi bilanco dušika v vampu in jih
zaradi tega ne moremo pripisovati razlikam v krmljenju.

Vsebnost sečnine (mg/100 ml)
Urea concentration (mg/100ml)

Pri velikih vsebnostih sečnine je bila vsebnost beljakovin v mleku manjša kot pri majhnih
(slika 7). To potrjuje znano dejstvo, da je vsebnost beljakovin v mleku bolj odvisna od
oskrbe molznic z energijo kot pa od količine surovih beljakovin v obroku (Babnik in sod.,
2004). V konkretnem primeru gre verjetno za posreden vpliv koruzne silaže v obrokih, ki
na eni strani povečuje vsebnost beljakovin v mleku (Verbič in sod., 2006), na drugi strani
pa zmanjšuje vsebnost sečnine (slika 9).
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Slika 7:
Figure 7:

Povezava med vsebnostjo sečnine in beljakovin v mleku molznic različnih
pasem
Relation between the concentration of urea and protein in milk of different
breeds

Pri kravah črno-bele in lisaste pasme se je s povečevanjem mlečnosti v standardni laktaciji
vsebnost sečnine v mleku povečevala, pri rjavi pasmi pa se je zmanjševala (slika 8). Glede
na to, da prihaja veliko vzorcev mleka krav rjave pasme z območij s prevladujočim
travinjem sklepamo, da so razmeroma velike vsebnosti sečnine v mleku krav z zmerno
mlečnostjo (4000-5500 kg v laktaciji) posledica velikega deleža travniške krme v obrokih.
V čredah z velikimi mlečnostmi osnovne obroke dopolnijo z večjimi količinami
energijsko bogatih koncentratov in zaradi tega se vsebnost sečnine v mleku s
povečevanjem mlečnosti zmanjšuje. Povezava med vsebnostjo sečnine v mleku in

Vsebnost sečnine (mg/100 ml)
Urea concentration (mg/100ml)

mlečnostjo v standardni laktaciji (slika 8) na splošno kaže, da je mogoče tudi ob zmernih
vsebnostih sečnine v mleku, ki je bilo vzorčeno v prvi fazi laktacije (22-24 mg/100 ml)
doseči zelo velike mlečnosti. To je skladno z ugotovitvami Steinwidderja in Gruberja
(2000), ki sta ugotovila, da je bilanca dušika v vampu izravnana pri 21,4 mg sečnine v
mleku.
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Slika 8:
Figure 8:

Povezava med vsebnostjo sečnine v mleku v poporodnem obdobju (5-60 dni)
in mlečnostjo v standardni laktaciji
Relation between the milk urea concentration in the after-calving period (5-60
days) and milk yield in standard lactation

Vsebnost sečnine v mleku je povezana s sestavo osnovnega obroka. Pri kravah, ki dobijo
po navedbah kmetov več kot 20 % koruzne silaže v zimskem obroku je vsebnost sečnine v
mleku za približno 15 % manjša kot pri kravah z manj kot 20 % koruzne silaže v obroku
(slika 9). Obroki sestavljeni le iz sena, iz sena in travne silaže ali iz koruzne in travne
silaže so si z vidika vsebnosti sečnine v mleku podobni (slika 10). Precej odstopajo obroki
s koruzno silažo in senom, pri katerih je sečnina v mleku na spodnji meji priporočenih
vrednosti (15 mg/100 ml, slika 10). Glede na značilnosti v Sloveniji pridelane krme je
stanje pričakovano. Medtem ko je za travne silaže s kmetij, ki smo jih za sezone 20002008 analizirali na Kmetijskem inštitutu Slovenije značilen presežek v vampu
razgradljivih beljakovin (+ 1,55 g N na kg sušine), je za koruzne silaže in seno značilen
primanjkljaj v vampu razgradljivih beljakovin (-3,65 in - 1,74 g N na kg sušine) (Verbič,
2009, neobjavljeno). Razlike v bilanci dušika v vampu pa verjetno niso edini vzrok za
razlike v vsebnosti sečnine v mleku. De Campaneere in sod. (2006) so pri obrokih s travno
ali koruzno silažo kljub podobnim bilancam dušika v vampu ugotovili razlike v vsebnosti
sečnine v mleku. Eden od vzrokov bi lahko bil v vsebnosti vode, ki spodbuja izločanje
seča. V tem primeru bi se lahko sečnina hitreje izločala iz telesa in bi se zaradi tega
vsebnost v mleku zmanjšala. Primerjava sečnine v mleku krav, ki so krmljene z različnimi
osnovnimi obroki kljub temu kaže, da bi bilo smiselno pri obrokih s koruzno silažo in
senom, še posebej če je v obroku veliko koruzne silaže, spodbujati uporabo
nebeljakovinskih virov dušika.
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Slika 9: Vpliv deleža koruzne silaže v zimskih obrokih na vsebnost sečnine v mleku
Figure 9: The effect of maize silage proportion in winter diets on milk urea concentration
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Slika 10: Vpliv zimskega osnovnega obroka na vsebnost sečnine v mleku
Figure 10: The effect of winter basal diet on milk urea concentration
Na kmetijah, ki krmijo tudi v poletnem obdobju le konzervirano krmo (teh je približno ¼,
Verbič in sod., 2006) je povprečna vsebnost sečnine v poletnem obdobju podobna kot v
zimskem (22 mg/100 ml). V mleku krav, ki dobijo v poletnem obdobju le svežo krmo ali
pašo pa je vsebnost sečnine v mleku precej večja in nekoliko nad priporočeno vrednostjo
(31 mg/100 ml, slika 11).
Količina močne krme v obrokih po telitvi ne vpliva bistveno na vsebnost sečnine v mleku
v tem obdobju (slika 12). Količine močne krme, ki so predstavljene na sliki 12 zajemajo

tako žita, stranske proizvode mlevske industrije, oljne pogače in oljne tropine, kot tudi
krmne mešanice. To, da tudi velike količine močne krme v obrokih v tem obdobju ne
povečajo ali zmanjšajo vsebnosti sečnine v mleku pomeni, da je na splošno krmljenje
močne krme načrtno, sestava mešanic pa izravnana. Ugotovitev velja za povprečje in ne
pomeni, da do napak ne prihaja na posameznih kmetijah.
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Slika 11: Vpliv poletnega osnovnega obroka na vsebnost sečnine v mleku
Figure 11: The effect of summer basal diet on milk urea concentration
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Slika 12:

Vsebnost sečnine v mleku v poporodnem obdobju (5-60 dni) v odvisnosti od
največje količine močne krme v obrokih po telitvi
Figure 12: Milk urea concentration in the after-calving period (5-60 days) in dependence
on the maximal amount of concentrates in diets during the after-calving period
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V zadnjih letih se je vsebnost sečnine v analiziranih vzorcih mleka ustalila pri približno 20
mg na 100 ml. Rezultati kažejo, da je pomanjkanje v vampu razgradljivih beljakovin
pogostejše od presežka. Gibanja deleža vzorcev, ki so izven priporočenih vrednosti
kažejo, da kmetije, ki molznice preobilno oskrbujejo z beljakovinami, obroke postopoma
prilagajajo priporočilom, na kmetijah, ki imajo v obrokih za molznice premalo beljakovin,
pa ni opaziti napredka. Povezava med vsebnostjo sečnine v mleku in mlečnostjo v
standardni laktaciji na splošno kaže, da je mogoče tudi ob zmernih vsebnostih sečnine v
mleku po telitvi (22-24 mg/100 ml) doseči zelo velike mlečnosti. V praksi bi se kazalo
osredotočiti na reševanje stanja na kmetijah, ki imajo v osnovnih obrokih seno in koruzno
silažo. Vsebnosti sečnine v mleku na teh kmetijah kažejo na kronično pomanjkanje
beljakovin v obrokih.
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