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• Paša je najcenejša krma, živali jo same „kosijo“, 
odpadejo transportni in drugi stroški

• Čim več poceni paše pojedo živali, tem večja je 
gospodarnost prireje*

• Pri 4- do 6-kratni rabi (paša, košnja) naravnega travinja 
lahko pridelamo do 15 ton suhe snovi (SS) na hektar, 
sejani intenzivni travniki pa dajo 30-40 % več

• V času najbolj intenzivne rasti travne ruše (konec aprila, 
maj) lahko ob energetskem dopolnjevanju 
voluminoznega obroka pridobimo na najbolj intenzivnih 
pašnikih max. 26 kg FCM mleka na žival na dan, poleti 
pa se ta potencial zmanjša na 16 do 18 kg 

Paša – najnaravnejši način reje 
živali v letnem obdobju



• Paša je idealna za rejo mladega goveda (plemenske 
telice, voli, biki od 6. meseca starosti naprej) in krav 
dojilj s teleti

• Druge prednosti: manjša poraba fosilnih goriv, manj 
delovnih ur za spravilo, manj izgub ob košnji in 
konzerviranju, dobrobit in zdravje živali, proizvodi 
višje kakovosti 

• Pomanjkljivosti:     vreme (vročina, suša, nalivi…), 
paraziti, insekti, spreminjajoča se sestava krme (mlada 
sveža trava 12% SS – težave pri prehodu z zimskega na 
poletni obrok), prenizka energija, strukturnost obroka, 
nenehno prilagajanje obremenitve in obroka…

Paša – najnaravnejši način reje 
živali v letnem obdobju



 Pravilna (uspešna) raba travne ruše s pašo je 
najzahtevnejša oblika krmljenja govedi

• (*) Kljub naštetim prednostim paše se intenzivne 
reje krav molznic nad 9000 kg 305d tega ne 
poslužujejo: delni nadzor zaužitih hranilnih snovi, 
spremljanje prirasta ruše in izračun potrebnih 
površin, čas, porabljen za dnevne pregone na in s 
paše, večja poraba energije za gibanje, ni dostopa 
do molznega stroja, suša v poletnem času in 
spreminjanje obroka, spremljaje pojatev, 
osemenjevanje…

Paša – najnaravnejši način reje 
živali v letnem obdobju



• Tla: vsebnost mineralov v tleh, pH

• Klima: padavine, temperatura, osvetlitev

• Gnojenje

• Botanična sestava ruše

• Razvojna faza

• Letni čas in zaporedna raba

Dejavniki, ki vplivajo na vsebnost 
mineralov v paši



• Dokrmljevanje na paši je močno odvisno od količine, 
kakovosti in časa paše ter višine prireje mleka, 
želenih prirastov, skladnega razvoja plemenskih živali, 
meseca brejosti….

• Trave in leguminoze vsebujejo dovolj kalcija in kalija, 
premalo pa fosforja (sploh negnojeni pašniki) in 
natrija, v mladi paši pa je premalo tudi magnezija

• Znano in pogosto je pomanjkanje natrija, ki se pojavi, 
ko vsebnost Na pade pod 0,8 g/kg paše in ko se 
pojavi ozko razmerje med K in Na v slini. Zauživanje 
paše se lahko zmanjša za 30 %.  

Dokrmljevanje z mineralnimi in 
vitaminskimi dodatki



• Pomanjkanje magnezija sploh pri starejših in 
visokoproduktivnih živalih ter pašnikih z obilo N in K 
je vezano na slabšo absorbcijo Mg iz mlade sočne 
paše. Nastopi pašniška tetanija.

• Pomanjkanje žvepla (<0,1% S v SS  nezadostna 
ruminalna sinteza beljakovin) na paši ni pogosto.

• Pomanjkanje mikroelementov na paši: kobalt 
(sinteza B12), baker, selen, cink, mangan, jod. 
Akutno pomanjkanje je redko, rahlo pomanjkanje 
pa je težko ugotoviti, kaže se v slabši rasti, slabši 
plodnosti, nižji prireji.

Dokrmljevanje z mineralnimi in 
vitaminskimi dodatki



• Krava 700 kg t.m., 18-20 kg mleka, 15-16 kg 
sušine iz paše (75 do 80 kg paše): 

Dokrmljevanje z mineralnimi in 
vitaminskimi dodatki

(g) Ca P Na Mg K

Potreba 80-82 46-52 19-22 26-29 170-175

Iz paše 79-83 52-56 10,5-11 30-32 390

Razlika - 10



• Praškasti = mešanica granulatov, kristalov, 
grobega/finega praha na nosilcu, melasirano 
– dodajanje v hlevu oz. molzišču

• Lizalni kamni, solniki – postavljeni na 
posebno mesto na pašniku/hlevu, zaščiteno 
pred dežjem, po možnosti stran od vodnega 
vira

• Lizalna vedra, mineralne pogače – vsebujejo 
velik delež melase, zaščitena pred dežjem, 
težje premeščanje 

• Intraruminalni bolusi – Mg bolus s počasnim 
delovanjem 28 dni

Oblike dodatkov



• Primer krave molznice, 75 do 80 kg paše, 
faza kolenčenja: 40 - 50 g soli z dodatkom 
joda na žival na dan

• Rudninska krmna mešanica s Ca, P 
(razmerje 1,5-2:1), Na in Mg, dodatno 
mikroelementi (obvezno Se, Co, Zn, J, Mn, 
Cu) in vitamini – mlado govedo, breje telice, 
presušene krave 80 – 120 g/žival/dan, krave 
molznice 100 – 150 g/žival/dan

• Lizalni kamni, solniki, lizalna vedra, 
mineralne pogače – konzumacija se ravna 
po zaužitem Na (60 – 200 g/žival/dan)

Količina dodatka



• Dopolnjevanje paše z rudninsko dopolnilno 
krmno mešanico – DA

• Rumisal, Kravimin, Dobrodej, Schaumann,  
Bergofor, Salinen, Sano, Milkivit, Lugitsch, 
Likra, Josera, Trouw… tudi Grovit, Vita-redin, 
Bovisal, Rudninka, Kostovit…

• Lizalni kamni, solniki, lizalna vedra, mineralne 
pogače – praktična in učinkovita rešitev 

Hvala za pozornost. ☺

Zaključek


