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Interaktivni spletni program za načrtovanje in vodenje 
prehrane krav molznic in pitancev 

Podatki o živalih, 
mlečnosti in sestavi 
mleka, 
podatki z linije klanja 

Kemična sestava 
vzorcev krme 

Sestava krmnih mešanic 
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Spletni portal GOVEDO 



Spletni portal GOVEDO 



Vstop v program KOKRA 

 



Preglednice za vnos krme v zbirko 

Pri vnosu krmila v zbirko je 

pomembno, da v preglednicah 

izberemo ustrezno skupino in 

podskupino, saj s tem zagotovimo 

izbor ustreznih enačb za oceno 

njegove hranilne vrednosti 



Voluminozno krmo delimo po kakovosti 

Odlična kakovost – 10 % 

vzorcev krme analiziranih v 

SLO laboratorijih v zadnjih 10 

letih 



Preglednica za vnos kemične sestave krme – 

hranilne vrednosti krme 

Preračuni hranilne 

vrednosti krme na 

podlagi weendske 

analize 

 



Podatke o krmnih mešanicah in rudninsko 

vitaminskih dodatkih naj bi vnašali proizvajalci  



Preglednica za vnos in sestavljanje krmne 

mešanice 

Sprotni izračun 

hranilne vrednosti 

mešanice 



Preglednici za oblikovanje skupine živali in  

vnos podatkov o živalih 

Avtomatski prenos 

podatkov iz CPZ 

Govedo 

Standardne laktacijske 

krivulje za načrtovanje 

mlečnosti 

Bližnjica do ostalih 

podatkov o čredi in 

kmetiji “Izkaznica 

kmetije” 



Standardne laktacijske krivulje po skupinah v 

primerjavi s povprečno mlečnostjo v prejšnjem letu 



Izračunavanje 
beljakovinske 

vrednosti krmil je 
vezano na intenzivnost 

reje  

Ciljna vrednost strukture 
obroka je vezana tudi na 

sestavo mleka  

Grafičen prikaz 
opozoril 

Dinamičen pristop pri računanju obroka 



Podatki o živalih v pitanju (KOPIT) 

Podatki o živalih na 
kmetiji 

Podatki o živalih iz 
klavnice za 10 let 

Načrtovanje trajanja 
in intenzivnosti 

pitanja 



Računaje obrokov za posamezne faze pitanja 

(KOPIT) 

Podatki o živalih po 
fazah pitanja 

Sestavljanje obrokov 
po fazah pitanja 

Hranilna vrednost  
obrokov po fazah 

pitanja 



Povzetek krmnih obrokov po skupinah lahko 

natisnemo  



Navodila za delo s programom tudi z grafičnim 

prikazom 



Sistemi vgrajeni v program KOKRA 

Vrednotenje zauživanja sušine (Gruber in sodelavci) 

 V sistem so vgrajene enačbe (DLG-Information, 2006), ki pri izračunu upoštevajo pasmo, 
zaporedno laktacijo, stadij laktacije, telesno maso, mlečnost ter vrsto voluminozne krme, 
delež močne krme ter razmerje med beljakovinami in energijo v obroku.  

Sistem neto energije za laktacijo (NEL) 

 Regresijske enačbe za vrednotenje NEL pri krmi s travinja smo posodobili in jih prilagodili 
novejši enačbi za ocenjevanje presnovljive energije, ki jo je izdalo nemško združenje za 
prehransko fiziologijo (GfE, 2008).  

Sistem presnovljivih beljakovin 

 Za vrednotenje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami v Sloveniji uporabljamo 
sistem presnovljivih beljakovin (PB), ki sta ga predlagala Verbič in Babnik (1998).  

Vrednotenje strukturnosti obroka 

 V program smo vgradili sistem »strukturne vrednosti krme« po De Brabander in sod. 
(1999). Sistem »strukturne vrednosti« omogoča vrednotenje vse razpoložljive krme na 
podlagi weendske analize ter vsebnosti škroba in njegove razgradljivosti ter vsebnosti 
sladkorjev v krmi.  

Vrednotenje potreb po makro-elementih  

 V sistem smo vgradili nemške normative za krave molznice (GfE, 2001). 

 Standardne laktacijske krivulje 

 Za potrebe programa smo oblikovali sistem regresijskih enačb za ocenjevanje standardnih 
laktacijskih krivulj, ki na podlagi zaporedne laktacije, dnevne mlečnosti in stadija laktacije 
oceni obliko laktacijske krivulje (Jeretina in sod., 2013).  

 



Spletni program za računanje obrokov KOKRA – 
ozadje (prednosti) 

Program upošteva specifične razmere za 
pridelovanje krme v Sloveniji 
• Enačbe za oceno energijske vrednosti voluminozne 
   krme so prilagojene slovenskim razmeram 

• Enačbe za oceno razgradljivosti beljakovin v vampu 
   in prebavljivosti v vampu nerazgradljivih beljakovin  
   so prilagojene lokalnim značilnostim priprave krme 

• Sestava in energijska vrednost voluminozne krme v 
   tabelah temelji na rezultatih analiz krme iz  
   slovenskih kmetij 
 



Spletni program za računanje obrokov KOKRA - 
šibkost 

 
•  Na podlagi števila analiz vzorcev krme v Sloveniji 
   ocenjujemo, da le 2,2 % kmetij razpolaga s  
   podatki o kakovosti krme.    

Kmetje ne razpolagajo s podatki o kakovosti krme 



Spletni program za računanje obrokov KOKRA-  
SKLEP 

 
• Možnosti, ki jih ponuja program KOKRA bodo v 

celoti izkoriščene le z aktivnim sodelovanjem 
industrije močne krme, laboratorijev za analize 
krme – spletno posredovanje podatkov in rejcev 
oziroma svetovalne službe .  
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