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Želja vsakega rejca je povečati velikost svoje črede ali
izboljšati proizvodne lastnosti svojih živali. V času,
ko je cena mleka zaradi padca mlečnih kvot vse
nižja, je zelo pomembno, da živali proizvajajo veliko
mleka in mesa, so zdrave, imajo dobro plodnost ter
so sposobne zaužiti velike količine osnovne krme.
Zato vsak rejec potrebuje v hlevu funkcionalne in
zdrave živali.

V reviji bo predstavljeno tudi odlično rejsko delo
kmetij, delovanje govedorejskih društev iz področja
cele Slovenije ter analize rezultatov in genetskih
trendov pri lisasti pasmi.

V času slabih ekonomskih trendov pri prireji mleka
in mesa je znanje vedno pomembnejše, saj lahko z
njegovo pomočjo izboljšamo gospodarnost na kmetijah. Upamo, da bo revija »Lisasto govedo« postala del
Znano je, da je reja kvalitetnih živali dolgoročen proces mozaika strokovnih nasvetov, ki jih boste z veseljem
pri katerem je potrebno uporabiti veliko različnih uporabljali.
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Vrhunski rezultati

Preglednica 2:
Povprečne mlečnosti bikovskih mater lisaste pasme v letu 2015

prireje lisaste pasme
v letu 2015

Rejec , naslov

Lisasta pasma je naša najštevilčnejša pasma, primerna za prirejo mleka
in mesa. Zastopana je v rejah različnih usmeritev in intenzivnosti prireje,
od rej dojilj do rej z intenzivno prirejo mleka. Povprečna prireja na ravni
Slovenije zato zelo odstopa od rezultatov najboljših rej in živali, ki se
lahko primerjajo z najboljšimi rezultati v Avstriji in Nemčiji, s katerimi se
zelo radi primerjamo. Zato z veseljem predstavljamo vrhunske rezultate
rej in živali lisaste pasme v prireji mleka in tudi pitanju.

Beljakovine

Mleko
kg

kg

%

kg

%

LS

21.413

5353

216,0

4,04

180,1

3,36

LSX*

8.794

5982

243,6

4,07

200,0

3,34

LS+LSX

30.207

5537

224,1

4,05

185,9

3,36

ČB

33.249

7535

299,2

3,97

247,2

3,28

RJ

9.820

5602

226,9

4,05

190,9

3,41

CK

27

2906

103,2

3,55

6.353

6120

244,5

4,00

Druge
Slovenija

79.656

6424

257,4

4,01

213,4

3,19
3,32

Mleko kg

Stanko Senekovič, Nasova
Robert Ščap, Turnišče
Franc Hribar, Reber pri Škofljici
Boštjan Vamberger, Bolehnečici
Alberto Kocbek, Zgornja Voličina
Anton Vrbnjak, Bolehnečici
Andrej Podkubovšek, Tepanje
Milan Školiber, Stanovno
Franc Kaiser, Šentovec
Aleksander Pesrl, Veliki Brebrovnik
LSX**

13
9
11
15
14
10
18
28
13
19

Stanko Senekovič, Nasova
Franci Zalokar, Gorjuše
Martin Konečnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Andrej Žnidarič, Podgradje
Marko Strupi, Kranj
Branko Štuhec, Logarovci
Anton Vrbnjak, Bolehnečici
Franc Jagodič, Jakob pri Šentjurju
Alojz Pučnik, Dobrova pri Prihovi
Marija Gams, Šmartno pri Slovenj Gradcu

13
11
9
7
8
8
7
24
14
6

3,32

vsebnost maščob in beljakovin (%)

4,00
3,40

3,80
3,20

3,60
3,00
2007
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2009

2010
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2013
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2015

Leto

3,40

1000

0

Mleko
kg
Maščobe
%
Beljakovine
%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

kg

%

kg

%

12.026
10.246
8.968
8.691
8.548
8.487
8.465
8.457
8.218
8.092

422,9
514,8
354,5
348,7
335,1
324,5
341,5
295,7
330,0
292,5

3,52
5,02
3,95
4,01
3,92
3,82
4,03
3,50
4,02
3,61

416,3
351,3
316,8
300,9
292,0
295,7
294,7
295,8
285,4
264,6

3,46
3,43
3,53
3,46
3,42
3,48
3,48
3,50
3,47
3,27

11.450
9.935
9.341
9.315
9.120
9.114
9.066
8.945
8.866
8.808

402,7
380,3
390,4
331,3
372,4
335,4
323,5
345,3
343,7
347,4

3,52
3,83
4,18
3,56
4,08
3,68
3,57
3,86
3,88
3,94

396,6
338,2
316,8
319,1
317,4
321,0
311,3
303,0
311,1
298,0

3,46
3,40
3,39
3,43
3,48
3,52
3,43
3,39
3,51
3,38
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PROGRAM KRMNIH MEŠANIC ZA KRAVE MOLZNICE
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INTENZIVNA PROIZVODNJA

Prireja mleka ter vsebnost maščob in beljakovin pri lisasti pasmi po letih
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Beljakovine

SUPER TL 40

3,00
2001

Maščobe

PROGRAM ZA VZREJO TELET IN GOVEJIH PITANCEV

3,20

2000

Beljak.
%
3,44
3,52
3,45

* povprečje standardnih laktacij v rejah z več kot 4 laktacijskimi zaključki
** delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %

Maščobe
%
Beljakovine
%

4,20
3,60

2006

231
18
249

Mašč.
%
4,02
4,09
4,03

LS

Mleko
kg

vsebnost maščob in beljakovin (%)

2000

203,2
4,20

4,40
3,80

mleko (kg)

Za lisasto pasmo prikazujemo
podatke za krave, ki imajo vsaj
87 % lisaste pasme (LS) in
krave z manj kot 87 % lisaste
pasme (LSX – križanci z lisasto
pasmo – delež pasme RH in/
ali MB od 14 % do 86 %).

4,40 92,7

Št. lakt. zakl.

* delež RH in/ali 4,00
MB od 14 % do 86 %

mleko (kg)

Povprečna mlečnost lisaste pasme kaže izrazit trend rasti. V
zadnjih 15 letih raste za dobrih 63 kg na leto. V nasprotju s
tem vsebnost maščob pada. Cilj je, da bi to padanje ustavili.
Zadnjih 5 let to tudi uspeva in vsebnost
maščobe se giblje
6000
malo nad 4 %. Pri beljakovinah je cilj povečevanje vsebnosti, vendar vsebnost beljakovin dolgoročno
ne kaže trendov
5000
spreminjanja. Padec in naraščanje vsebnosti beljakovin v
zadnjih letih je posledica negenetskih vplivov. Tako količina
4000
mleka kot vsebnost beljakovin
6000
sta močno odvisne od prehra3000
njenosti živali z energijo in
5000
presnovljivimi beljakovinami,
slednji pa posledično od cene
2000
močne krme in cene mleka.
4000
To se vidi tudi iz rezultatov,
1000
reje z vrhunsko prirejo imajo
3000
v večini tudi nadpovprečne
0
vsebnosti beljakovin.
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Maščobe

Št. lakt.
zaključkov

Pasma

Mleko
kg
7910
6453
7805

Št.

Preglednica 3: Reje z najvišjimi hlevskimi povprečji* v letu 2015

Tomaž Perpar, Andreja Žabjek, Marija Sadar,
Kmetijski inštitut Slovenije

Preglednica 1:
Povprečna prireja v standardnih laktacijah
po pasmah v letu 2015

Usmeritev
BM
Mleko
Meso
Skupaj

Središče ob Dravi
Ljutomerska 4, 2277 Središče ob Dravi
Tel.: (02) 713-48-50, 051 316-326,
Fax: (02) 719-13-51
e-mail : mesalnica.sredisce@siol.net
www.oljarna-sredisce.si
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Preglednica 4: Krave, ki so priredile največ mleka* v letu 2015

Preglednica 5: Prvesnice, ki so priredile največ mleka* v letu 2015

Ime živali

Lak.

Mleko
kg

Mašč.
%

Beljak.
%

Rejec

Oče

Oče matere

SI 73558725
SI 23765043
SI 83435898
SI 63767034
SI 94000814
SI 84000815
SI 33998716
SI 83764266
SI 93849087
SI 23572265
LSX**

Lasta
Lona
Sandra
Soja
Lopa
Lutka
Lindsi
Liesbeth
Lepa
Jagoda

4
3
4
2
1
1
2
4
2
4

15.826
15.316
14.309
13.433
12.424
12.164
12.077
11.908
11.818
11.809

3,42
3,1
2,84
3,14
3,67
3,66
4,82
5,09
3,08
4,14

3,35
3,35
3,20
3,28
3,53
3,47
3,35
3,44
3,49
3,31

Stanko Senekovič, Nasova
Damjan Bračko, Lastomerci
Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Robert Ščap, Turnišče
Robert Ščap, Turnišče
Stanko Senekovič, Nasova
Alberto Kocbek, Zgornja Voličina

720702 Madax
720653 Zeitlos
121178 Eter
121178 Eter
720860 Massai
121603 Hisko
720818 Huascaran
720759 Rinser
720545 Romel
720684 Ratgeber

120959 Horido
720583 Hostress
121289 Mango
720545 Romel
720703 Santana
720702 Madax
720683 Monte
720582 Poldi
121134 Ragel
120910 Hasko

SI 93139869
SI 32692132
SI 73912721
SI 13677880
SI 63225921
SI 03850127
SI 63106800

Lega
Cockta
Ljubica
Lita
13
Lisa
Šarika

5
4
1
2
4
2
6

14.667
13.450
12.948
12.750
12.728
12.455
12.368

2,84
3,88
3,14
3,13
3,67
3,03
3,65

3,25
2,98
3,38
3,63
3,49
3,30
3,12

Stanko Senekovič, Nasova
Franci Zalokar, Gorjuše
Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Jože Mulej, Selo pri Bledu
Stanko Senekovič, Nasova
Damjan Bračko, Lastomerci

121066 Hošt
780609 Cocktail
720758 Manso
720652 Asterix
121390 Hrust
121279 Figo
121228 Hektar

121230 Stas
Holiday
121230 Stas
120736 Relko
131159 Inter-red-ET
740657 Uclair
780503 Mario-red-ET

SI 53601832
SI 53767011
SI 93105679

Cira 66
Lovka
Lučka

4
3
7

12.340
11.973
11.800

3,58
4,15
3,55

3,07
3,29
3,27

Janez Triller, Vešter
Stanko Senekovič, Nasova
Branko Kaučič, Stavešinski Vrh

780707 Elayo-red-ET
121199 Gares
121229 Tubi

131260 Kadon-red
121066 Hošt
131159 Inter-red-ET

ID živali
LS

* v standardnih laktacijah

** delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %

www.tmk-crnci.si

Pakiranje: 15 kg vreče, 30 kg vreče

ID živali

Ime živali

Mleko kg

Mašč. %

Beljak. %

Rejec

Oče

Oče matere

SI 94000814
SI 84000815
SI 33957977
SI 83998027
SI 34145454
AT
637280419

Lopa
Lutka
Sida
Lasa
Linca

12.424
12.164
11.010
10.222
10.147

3,67
3,66
3,80
4,22
3,68

3,53
3,47
3,57
3,53
3,51

Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Milan Školiber, Stanovno

720860 Massai
121603 Hisko
720651 Vanstein
720651 Vanstein
121379 Bosko

720703 Santana
720702 Madax
720583 Hostress
121126 Balvi
121217 Radik

Brile

9.873

3,60

3,33

Miran Lovrec, Gibina

Egon

Inder

SI 54040845

Škoda

9.818

3,39

3,16

Vinko Pečar, Ljubljana

720919 Weburg

SI 64125264
SI 03762080
SI 53762078
LSX**

Bimba
Buba
Breda

9.777
9.757
9.626

3,85
3,50
3,65

3,54
3,32
3,24

Drago Cetl, Spodnja Ščavnica
Petra Štuhec, Gajševci
Petra Štuhec, Gajševci

720924 Boreas
720815 Resolut
720833 Malhaxl

121328
Azil
121134 Ragel
Reiner
Wal

SI 73912721
SI 83955891
SI 33514743

Ljubica
Lina
Zima 25

12.948
10.711
10.310

3,14
4,08
4,87

3,38
3,57
3,42

720758 Manso
720763 Manitoba
720816 Postress

121230 Stas
121125 Basko
121131 Emavs

SI 24021597

Risa

720779 Rumdeuter

181151 Sas-red

SI 64022817

Amanda

121315 Frik

181243 Juher-red

SI 43955833

Lira

121230 Stas

121134 Ragel

SI 84055066

Šminka

780898 Serano-red

780791 Stabilo-red

121302 Genom
720651 Vanstein
780843 Fidelity-red

121199 Gares
131159 Inter-red-ET
181151 Sas-red

LS

SI 74124334
Sara
SI 63999563
Lira
SI 03928417 Regica 19
* v standardnih laktacijah

Stanko Senekovič, Nasova
Stanko Senekovič, Nasova
Sašo Balažič, Stara Nova vas
Marija Gams, Šmartno pri Slovenj
10.172
4,12
3,33
Gradcu
Martin Konečnik, Šmartno pri
10.113
3,80
3,28
Slovenj Gradcu
10.091
3,70
3,52
Stanko Senekovič, Nasova
Martin Korenjak, Laze pri
9.999
4,01
3,49
Dramljah
9.928
4,23
3,77
Stanko Senekovič, Nasova
9.420
3,82
2,92
Branko Kaučič, Stavešinski vrh
9.352
4,16
3,79
Andrej Hajšek, Ložnica
** delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %

REDNO DODAJANJE
SUPERMIKSOV ZAGOTAVLJA:
- optimalno oskrbo s potrebnimi vitamini in
minerali
- zdrav imunski sistem živali
- višjo proizvodnjo živali
- daljšo življenjsko dobo
- zdrave živali
- izboljšano presnovo
- zdrave kosti in sklepe
- čvrste in stabilne parklje
somatskih celic in manj vnetij vimena
- manj soma
možnost oksidativnega stresa
- zmanjšano mo

LASTNOSTI SUPERMIKSOV
LAS
TMK ČRNCI:

TMK Črnci Naše paše d.o.o.
Črnci 2a, 9253 Apače
Tel.:02/569-80-50
051/300-999
Email: info@tmk-crnci.si

- dobr
dobra ješčnost, bogata sestava
sestavljeni so iz najkvalitetnejših
- ses
vitaminskih in mineralnih
miner
vitaminskih
komponent
- vsebujejo
mikrominerale
vsebujejo organske
or
pr
- se ne prašijo
in so melasirani

SUPERMIKSI - RUDNINSKE KRMNE MEŠANICE

Supermiksi vsebujejo kvalitetne vitaminske in mineralne komponente ter mikrominerale v organski obliki

Odkup živali
Plačilo maksimalno 2 dni
Mobil 031 733 637
GSM 0043 664 46 46 280

Ê

Pisarna 02 790 15 60
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Preglednica 6: Krave z najvišjo življenjsko prirejo mleka v letu 2015
Rejec

ID živali

Ime živali

Oče

Oče
matere

Št.
tel.

Mleko
kg

Maščobe
kg
%

Preglednica 7: Povprečne rastne in klavne lastnosti bikov čiste lisaste pasme,
njenih mesnih križancev in križancev LSX*, Slovenija 2015

Beljak.
kg

%

LS
Robert Ščap, Turnišče

Si 62904928

Lara

Franc Gašper, Radlje ob Dravi

Si 12531376

Gora

Alojz Kopinšek, Pletovarje

Si 1851867

Bica

Drago Cetl, Spodnja Ščavnica

Si 72353709

Palma

Janez Kolar, Doklece

Si 12541832

Šuma

Marta Mikolič, Kukava

Si 02636922

Marilica

Alberto Kocbek, Zgornja Voličina

Si 12818204

Dora

Rado Lobnik, Orehova Vas

Si 42950756

Solza 41

Ivan Zidar, Šerovo

Si 52444652

Pramenka

Marinka Rantaša, Bolehnečici

Si 42410920

Nila

720582
Poldi
121134
Ragel
120736
Relko
120910
Hasko
120904
Izabel
720545
Romel
120657
Helij
121045
Holko
121092
Horson
720521
Horwart

720274
Herold
120656
Hardver
120758
Rapid
120720
Talo
720423
Stomba
120664
Horosand
120715
Moro
720547
Humlang

720437
Halling

Si 1824679

Rhonda

Jure Zaplotnik, Letenice

Si 1849312

Sonja

Mateja Cveček, Gabernik

Si 52477009

Lina

Martin Konečnik,
Šmartno pri Slovenj Gradcu

Si 22741873

Arena

Rajko Jelovčan, Gorenja Žetina

Si 2011181

Runa

Milan Obrul, Koritno

Si 82128434

Doda

Lovrenc Remic, Kranj

Si 1848468

Juta

Alberto Kocbek, Zgornja Voličina

Si 42996411

Jurka

Marta Mikolič, Kukava

Si 02856663

Jelena

Slavko Ostrc, Kokoriči

Si 22379399

Tropa

740455
120655
Jordan
Harkov
780478
720271
JupiterRenner
red
181151
120885
Sas-red
Prego
131159
120792
Inter-redMond
ET
120736
130520
Relko
Sak-red
780520
Stadelred
780432
720329
Rocky-red Bimueller
181243
120910
Juher-red
Hasko
120921
131087
Maser
Hilmar
740559
720476
Prolifere
Stralist

LS x BBP
179
657
399
406
1048
U
2

LS x CHA
110
652
381
384
1010
U2+

LS x LIM
451
660
369
370
960
R+
2+

LSX*
1908
661
377
375
982
R
2+

LIM
39
634
346
343
948
U2+

CHA
30
613
398
402
1136
U2+

RJ
1095
672
320
300
809
O+
2+

116.380

4.832

4,15

4.047

3,48

7

110.153

4.229

3,84

3.718

3,38

12

90.156

3.770

4,18

2.761

3,06

9

88.685

3.653

4,12

2.996

3,38

* delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %

10

86.915

3.468

3,99

3.134

3,61

11

86.755

3.606

4,16

3.126

3,60

Predstavljamo tudi deset najboljših rej bikov čiste lisaste pasme, ki so v preteklem letu oddale v zakol več kot 5 živali,
skupaj z doseženimi rezultati. Zavedamo se, da imajo vrhunske rezultate pitanja tudi nekatere reje, ki koljejo govedo
izven Slovenije ali v manjših klavnicah, vendar žal za te nimamo podatkov.
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85.388

3.623

4,24

2.947

3,45

7

84.359

3.295

3,91

2.973

3,52

11

82.662

3.148

3,81

2.846

3,44

10

82.519

3.346

4,05

2.932

3,55

14

111.415

4.635

4,16

3.956

3,55

12

103.558

4.489

4,33

3.618

3,49

8

100.287

3.618

3,61

3.542

3,53

9

97.073

3.867

3,98

3.254

3,35

10

89.565

3.145

3,51

2.417

2,70

11

89.383

4.067

4,55

3.073

3,44

14

86.840

3.469

3,99

2.828

3,26

8

86.137

3.150

3,66

2.666

3,10

9

85.874

3.274

3,81

3.164

3,68

9

84.157

3.274

3,89

2.819

3,35

Preglednica 8: Najboljše reje bikov čiste lisaste pasme, Slovenija 2015
Prirast žive mase Masa toplih polovic
g/d
kg

Rejec
Alojz Kresnik, Zgornja Ložnica

1443

Mesnatost

Zamaščenost

446

U

3+

Štefan Dominko, Zgornja Velka

1398

451

U

4-

Janko Šega, Zgornja Ložnica

1291

450

U

3+

Jožef Goričan, Pragersko

1287

452

U

3

Avgust Pevec, Pristava pri Mestinju

1281

403

U-

2+

Milan Petrena, Sveti Tomaž

1275

387

R+

3

Janko Jamnik, Brezovica pri Ljubljani

1272

518

U+

3-

Alojz Podgoršek, Kidričevo

1272

406

U-

3+

Elizabeta Kosi, Križevci pri Ljutomeru

1267

435

U-

3-

Roman Belec, Sveti Tomaž

1264

410

U-

4-

Rejcem z vrhunskimi
rezultati čestitamo za
njihove dosežke in jim
želimo še čim več podobnih uspehov. Hkrati
želimo, da bi pri ostalih
rejcih primerjava z rezultati najboljših rej in živali
spodbudila pozitivno
tekmovanje med rejci.

* delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %

Lisasta pasma je odlična tudi za prirejo mesa, zato poleg vrhunskih rezultatov prireje mleka prikazujemo tudi rezultate
o zakolu in klavni kakovosti bikov LS pasme, njihovih mesnih
križancev in križancev LSX. V analizo smo zajeli podatke
za živali, ki so bile vzrejene v različnih delih Slovenije in v
raznolikih pogojih reje ter zaklane v slovenskih klavnicah
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ČB
2744
659
315
279
810
O
2+

10

LSX*
Robert Ščap, Turnišče

LS
9823
659
375
374
979
R+
2+

Število
Starost, dni
Topla masa trupa, kg
Obračunska masa, kg
Prirast žive mase, g/dan
Mesnatost
Zamaščenost

z računalniškim zajemom podatkov v letu 2015. Izračunali
smo tudi t.i. obračunsko maso klavnega trupa, ki odraža
maso trupa korigirano z doseženim plačilnim razredom.
Pri tem naj opozorimo, da so izračuni v pričujoči analizi
narejeni ob uporabi količnikov preračunanih iz veljavnega
cenika enega večjih odkupovalcev.

V podjetju Zootehniške storitve se trudimo,
da bi bile živali v čredi zaradi kakovostnih in
funkcionalnih korekcij parkljev, bolj zdrave.
S tem ne pripomoremo le k boljšemu
življenju govedi, ampak tudi k višji
proizvodnji mleka in s tem
ekonomičnosti za rejce.
Prekucna miza za obrezovanje parkljev

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Lisasto govedo
na Kamniškem
Rafko Rokavec, oddelek za živinorejo KGZS Zavod Ljubljana

Začetki reje lisaste pasme
Začetki reje lisaste pasme na Kamniškem se pričnejo v drugi
polovici 19. stoletja, po letu 1960. Do tedaj je prevladovalo
gorenjsko cikasto govedo. Strokovnjaki takratnega Agrokombinata Emona, občine Kamnik in Kmetijskega zavoda
Ljubljana so sklenili, da se govedo na območju kamniške
občine pretopi v svetlo lisasto pasmo, ki jo sedaj imenujemo
lisasta pasma. Poleg tega se je proces pretapljanja pospešil z
nakupom čistih plemenskih telic iz Prekmurja. Do leta 1975
je bilo kupljenih sto telic lisaste pasme. Proces pretapljanja
je prinesel večje živali, mlečnost se ni zmanjšala, znatno pa
se je izboljšala klavna kakovost goveda.
Po preteku dobrih deset let po
odločitvi o ukinitvi in zamenjavi gorenjske cikaste pasme
z lisasto pasmo je bila 16.
septembra 1973 v Komendi
prva razstava lisaste pasme na
Kamniškem, na kateri je bilo
razstavljenih 38 glav govedi
lisaste pasme. Prvo mesto je
osvojila krava Lajka 902/8 iz
hleva Marka Zadrgala iz Komende, ki je v tretji laktaciji
dala 3874 kg mleka s 3,84
odstotka tolšče. Poleg nje sta

bili na razstavi tudi njena hči – prvesnica Lasta 107344 in
vnukinja 107477. Za t. i. kravjo družino so Zadrgalovi prejeli
nagrado – častni zvonec.
Na kamniškem območju se je lisasta pasma v dobrih dvajsetih letih močno razširila zaradi dobrih lastnosti za prirejo
mesa. Leta 1982 je bila že polovica vseh govedi prav lisaste
pasme. 11. septembra 1982 je pet kamniških rejcev sodelovalo z desetimi kravami na regijski živinorejski razstavi na
Igu pri Ljubljani, na kateri je zmagala krava Beka 114530 iz
hleva Petra Burgerja iz Most pri Komendi. Krava Beka je v
peti laktaciji proizvedla 7446 kg mleka s 4,20 odstotka maščobe, kar je bila za takratne
razmere vrhunska mlečnost.
Tudi kasneje, v osmi laktaciji
v letih 1983/84 je proizvedla
9528 kg mleka s 3,97 odstotka
maščobe, kar jo uvršča med
najboljše molznice na kamniškem območju.

Beka 114530, šampionka na razstavi leta 1982 v Ljubljani,
rejec Peter Burger iz Most pri Komendi (Arhiv kmetije Burger)
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Lisasto govedo po osamosvojitvi Slovenije
Po osamosvojitvi Slovenije se je na kamniškem območju začela širiti črnobela pasma, ki je zaradi dobre mlečnosti in vse
večje specializacije kmetij v prirejo mleka počasi začela izpodrivati lisasto pasmo. Leta 2001 vpeljani sistem označevanja in registracije vseh govedi je poskrbel za bolj natančno spremljanje gibanje števila goved po pasmah, kar prikazuje
naslednja preglednica.

Preglednica 1: Število kmetij z govedom in kravami na kamniškem območju
LETO
2002
2010
2014

Kmetij z govedom
832
703
674
-158

Vsega goveda
7578
7661
7444
-134

Kmetij s kravami
769
640
572
-197

Preglednica 1 prikazuje gibanje števila kmetij z
govedom in kravami na kamniškem območju v
obdobju 2002–2014. Zmanjšalo se je število kmetij,
ki redijo govedo, kot tudi število kmetij, ki redijo
krave. Skupno število krav se je zmanjšalo za
474, kar predstavlja 13-odstotno zmanjšanje. Po
pasmah je največji upad pri rjavi pasmi (74-odstotno zmanjšanje) in lisasti pasmi (26-odstotno
zmanjšanje), največja rast pa je bila pri črnobeli
in cikasti pasmi.
V letih po osamosvojitvi Slovenije se je na
kamniškem območju v kontrolo prireje mleka
vključilo večje število kmetij, saj je proizvodnja
mleka predstavljala primeren dohodek na kamniških kmetijah.

Vseh krav
3673
3420
3199
-474

RJ
290
110
75
-215

LS
2532
2093
1857
-675

ČB
562
739
784
+222

CK
54
172
168
+114

CHA
2
2
3
+1

LIM
0
2
15
+15

OST
233
302
297
+64

Preglednica 2: Število kmetij in krav v kontroli prireje mleka na
kamniškem območju
Preglednica 2 prikazuje gibanje števila kmetij in krav na kamniškem
LETO

Število kmetij

Število krav

RJ

1993
2002
2014

40
62
58
+18

484
1196
1296
+812

60
128
52
-8

LS
LSX
203
540
463
+260

ČB

OST

208
495
713
+505

13
33
67
+54

območju v kontroli prireje mleka v obdobju 1993–2014. Število krav
na kmetijo se je v tem obdobju znatno povečalo: leta 1993 je bilo povprečno 12 krav na kmetijo, leta 2014 pa je bilo že povprečno 22 krav
na kmetijo. Število krav črnobele pasme se je potrojilo, število lisastih
krav pa podvojilo.

Mlečnost krav lisaste pasme
Na kamniškem območju sta po osamosvojitvi Slovenije na
osnovi zakona o zadrugah nastali dve samostojni kmetijski
zadrugi, in sicer v Komendi in v Kamniku. Zato sta se tudi
na področju selekcije in kontrole prireje mleka v govedoreji
na tem območju izoblikovali dve ločeni območji, ki sta obsegali območje posameznih zadrug, kasneje novih občin. V
nadaljevanju so predstavljeni rezultati kontrole prireje, vir
podatkov je CPZ GOVEDO (KIS).

Preglednica 3: Povprečna mlečnost
pri lisasti pasmi (1994–2015)
Območje: KOMENDA
Število krav
MLEČNOST (305 dni)
% maščob
% beljakovin
Območje: KAMNIK
Število krav
MLEČNOST (305 dni)
% maščob
% beljakovin
Območje: SLOVENIJA
MLEČNOST (305 dni)
% maščob
% beljakovin

1994
128
4672 kg
4,25
3,35
1994
81
4573 kg
4,05
3,26
1994
3630 kg
3,91
3,23

2015
134
6293 kg
4,06
3,41
2015
192
5129 kg
3,99
3,38
2015
5353 kg
4,04
3,36

RAZLIKA
+6
+1621 kg
-0,19
+0,06
RAZLIKA
+111
+556 kg
-0,06
+0,12
RAZLIKA
+1723 kg
+0,13
+0,13
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Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Povprečna mlečnost pri lisasti pasmi se
je v dobrih dvajsetih letih povečala na
območju Komende za 1621 kg mleka in
na območju Kamnika za 556 kg mleka
po kravi. Na območju Komende je povprečna mlečnost višja kot na območju
Kamnika, in sicer za 1065 kg mleka
po kravi. V primerjavi s povprečno
mlečnostjo po kravi v Sloveniji je bila
leta 1994 precej višja tako na območju
Komende kot Kamnika. Po dvajsetih letih
pa je na območju Kamnika povprečna
mlečnost nekoliko zaostala za slovenskim povprečjem. Pri vsebnosti mleka
je opaziti zmanjšanje vsebnosti maščob
in povečanje vsebnosti beljakovin.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Reje z najvišjo mlečnostjo
v letu 2015
Preglednica 4: Reje, ki so v letu 2015 presegle povprečno mlečnost
6000 kg mleka po kravi v standardni laktaciji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

REJEC
Hribar Štefan, Volčji Potok
Zadrgal Matija, Komenda
Pogačnik Marinka, Godič
Kern Marjan, Komenda
Berlec Peter, Podhruška
Perne Alojz, Križ
Šarc Jože, Volčji Potok
Kepic Rajko, Klanec

N
8
37
7
13
7
6
10
36

Pasma
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

Mlečnost
7551
7380
7163
6964
6352
6144
6109
6037

%M
4,07
4,14
3,96
4,02
3,96
3,94
4,21
3,90

%B
3,51
3,46
3,50
3,33
3,56
3,32
3,33
3,45

V preglednici 4 so navedene reje lisaste
pasme z najvišjo povprečno mlečnostjo
nad 6000 kg mleka v standardni laktaciji.
Najvišje mlečnosti, nad 7000 kg mleka,
so dosegle kmetije Hribar, Zadrgal in
Pogačnik. Najvišje vsebnosti beljakovin
(nad 3,50 odstotka) so bile na kmetijah
Hribar, Pogačnik in Berlec.

Marjan Kern iz Komende pri svojih liskah, 2015
(Foto Rafko Rokavec)

V preglednici 5 so navedene krave lisaste pasme, ki so do leta 2016 presegle
mlečnost v standardni laktaciji nad
9500 kg mleka. Tri krave so presegle
mlečnost 10.000 kg mleka, in sicer
Pisana 03539653 s kmetije Kepic iz
Klanca pri Komendi, Brenta 1736312
s kmetije Zadrgal iz Komende in Liska
1838990 s kmetije Svetlin iz Podgorja
pri Kamniku. Krava Liska 1838990 je
dosegla tudi najvišjo vsebnost beljakovin
(3,80 odstotka).
Krava Brenta 1736312 je na regijski
razstavi v Komendi leta 2000 osvojila
prvo mesto v skupini mlajših krav lisaste
pasme. Je prva krava na kamniškem
območju, ki je presegla mlečnost v
standardni laktaciji deset tisoč kg mleka.
Brenta 1736312, prva na razstavi leta 2000 v Komendi, rejec Matija Zadrgal iz Komende
(Arhiv KGZS ZAVOD LJ)

Krave z najvišjo življenjsko prirejo mleka
Prireja mleka v življenjski dobi posamezne krave zajema vse
proizvedeno mleko. V preglednici 6 so navedene tri krave,
ki so v življenjski dobi do leta 2016 proizvedle nad 70.000 kg

mleka. Najvišjo prirejo je dosegla krava Lada 1220080 s
kmetije Grabnar iz Zgornjega Motnika.

Preglednica 6: Krave z najvišjo prirejo mleka v življenjski dobi (nad 70.000 kg mleka)
KRAVA
1. Lada 1220080
2. Pika 2096534
3. Sirota 1838910

P
LS
LS
LS

L
15
10
10

Mlečnost
82.656
74.166
72.066

%M
3,82
3,81
3,94

%B
3,44
3,28
3,30

OČE
Relko 120736
Relko 120736

REJEC
Grabnar Gašper, Zgornji Motnik
Hribernik Janez, Golice v Tuhinju
Perne Alojz, Križ pri Komendi

Najstarejše krave v kontroli prireje mleka
Krave z doseženimi najvišjimi laktacijami
do leta 2016
Preglednica 5:
Krave z doseženimi
najvišjimi laktacijami
(305 dni)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KRAVA
Pisana 03539653
Brenta 1736312
Liska 1838990
3183 93543183
Bunka 1736314
Mika 1839035
Šimla 63977099
Beka 114530

L
5
2
3
4
3
4
2
8

LETO
2015
2001
2002/03
2015
2002
2006
2014/15
1983/84

Mlečnost
10.832
10.074
10.014
9814
9790
9722
9696
9528

%M
3,44
4,74
4,56
4,84
4,82
3,72
4,34
3,97

%B
3,15
3,43
3,80
3,43
3,62
3,29
3,35
-

Oče
Rubas 121430
Helij 120657
Gren 120713
Vanstein 720651
Helij 120657
Relko 120736
Dionysos 720886
Paul 1125

Rejec:
Kepic Rajko
Zadrgal Matija
Svetlin Mirko
Zadrgal Matija
Zadrgal Matija
Svetlin Mirko
Zadrgal Matija
Burger Peter

Leta 2001 sta se v Sloveniji uvedli
označevanje in registracija vseh govedi.
Za leta nazaj so podatki zanesljivi le za
živali na kmetijah, ki so bile vključene
v A-kontrolo prireje mleka. Zato so v
preglednici navedene najstarejše krave
v kontroli prireje mleka, za katere so
podatki verodostojni.

Preglednica 7: Najstarejše krave v kontroli prireje mleka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STAROST
17,8
16,4
15,9
15,8
15,8
15,8
15,7
15,4
15,3
15,3

KRAVA
Lada 1220080
Mala 1374756
Šeka 1713668
Breza 1247807
Beba 1165153
Panda 1489051
Rana 979097
Šeka 1543247
Savinja 1183348
Roža 777742

PASMA
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

IZLOČITEV
2. 11. 2009
7. 1. 2010
5. 1. 2010
10. 4. 1995
13. 7. 2005
19. 2. 2011
26. 4. 2004
10. 11. 2009
24. 2. 2004
30. 6. 1992

REJEC
Grabnar Gašper, Zg. Motnik
Golob Marjan, Vir pri Nevljah
Matjan Janez, Vir pri Nevljah
Urbanec Janez, Suhadole
Perne Alojz, Križ
Matjan Janez, Vir pri Nevljah
Lap Maks, Komenda
Zalaznik Jurij, Velika Lašna
Komatar Florijan, Mekinje
Žebaljec Rafael, Podhruška
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Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
V preglednici 7 so navedene krave, ki so do leta 2016 presegle
starost petnajst let. Vse krave so bile izločene, kar pomeni,
da aktivne krave »petnajstletnice« ni.

Najvišjo starost (17 let, 8 mesecev) je dosegla krava Lada
1220080 s kmetije Grabnar iz Zgornjega Motnika.

Regijska razstava govedi 7. oktobra 2000 v Komendi je bila
ena od največjih prireditev v dvajsetletnem delovanju Govedorejskega društva Kamnik. Skupaj z govedorejci s širšega
domžalskega območja in strokovnimi službami Kmetijskega
zavoda Ljubljana je bila v največjem številu zastopana lisa-

sta pasma. Razstavljenih je bilo 26 krav, 10 telic in 5 teličk
lisaste pasme. V skupini mlajših krav lisaste pasme je bila
najlepša prvesnica Brenta 1736312 (oče: Helij 120657), ki je
v prvi standardni laktaciji proizvedla 9327 kg mleka s 4,04
odstotki maščob in 3,51 odstotki beljakovin.

Rejsko delo na kamniškem območju
Do osamosvojitve Slovenije rejci na
kamniškem območju niso imeli svoje
rejske organizacije. Skozi dolgo obdobje po drugi svetovni vojni so izgubili
vedenje o klasični zadružni lastnini
in rejski organiziranosti, temelječi na
solidarnosti in vzajemnosti. Na sedežu
kmetijsko svetovalne službe v Kamniku
je bil 20. aprila 1991 ustanovni sestanek
društva govedorejcev na Kamniškem, kjer
so sprejeli sklep o ustanovitvi društva.
Kamniški govedorejci so 8. marca 1995
v sejni sobi občine Kamnik ustanovili
Govedorejsko društvo Kamnik.

Organiziranost kamniških rejcev se je
kasneje preusmerila na regijsko raven in
na raven države. Že kmalu po osamosvojitvi Slovenije so nastale pasemske rejske
organizacije, ki so bolj ali manj povezale
rejce po pasmah na celotnem območju
države. Ustanovile so se pasemske rejske
organizacije, med drugim Zveza društev
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije.
Z leti so rejci začeli sooblikovati rejske
programe, postavljati rejske cilje in
sodelovati pri odbiri plemenskih živali.
V zvezo je vključeno tudi Govedorejsko
društvo Kamnik. V upravnem odboru
zveze sta sodelovala tudi Ivo Orehovec
in Tine Pibernik.

Tradicija govedoreje na kamniškem
območju in naravne danosti so dodatno
prispevale k dvigu ravni rejskega dela
in k intenzivni usmeritvi v mlečno
proizvodnjo. Pomembne dosežke so rejci
dosegali na razstavah v okviru Kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni.
Leta 1996 sta prvič na razstavi sodelovali dve plemenski telici lisaste pasme
s kamniškega območja. Telica Cmoka
1408131, potomka bika Protona 120730,
s kmetije Pogačnik iz Volčjega Potoka
se je uvrstila na drugo mesto.
Leta 2004 sta bili na razstavi prvesnica
Berta 52345474 (oče: Helij 120657) in
telica Lajka 32513574 (oče: Genova
740541) s kmetije Zadrgal v Komendi.
Telica Lajka je v skupini plemenskih
telic lisaste pasme v mlečnem tipu osvojila prvo mesto. To je bila prva zmaga
plemenske živali z območja Komende
na vsakoletnih razstavah na sejmih v
Gornji Radgoni. Uspeh Zadrgalovih
je dopolnila prvesnica Berta s tretjim
mestom v skupini.
Leta 2008 je na razstavi prvo mesto
osvojila telica Mona 73061416 (oče:
Holko 121045) s kmetije Hribar iz Volčjega Potoka. Telica Mona je kasneje
kot krava mlekarica postala bikovska
mati z visoko prirejo mleka. V četrti
laktaciji je proizvedla 9203 kg mleka
(standardna l.), s 4,17 odstotka maščobe
in 3,34 odstotka beljakovin.

Mona 73061416, najlepša telica na razstavi leta 2008 v Gornji Radgoni,
rejka Silva Hribar iz Volčjega Potoka (Arhiv kmetije Hribar)

Regijska razstava v Komendi leta 2000 (Arhiv KGZS ZAVOD LJ)

Kamniško območje slovi po lepih planinah s tradicionalno vpeljanim in
razvitim sistemom planinske paše. Planinsko pašništvo že od nekdaj spremlja
in oblikuje razvoj kmetij, saj predstavlja
pomembno naravno dediščino na tem
območju. Na kamniških planinah se
je v letu 2015 paslo 1155 glav govedi,
pretežno so to dojilje s teleti in telice.
Najbolj znana je Velika planina, ki je
najvišje ležeča pašna planina na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Na

velikoplaninskih pašnikih se je paslo
842 glav govedi, preostali del pa na
planinskih pašnikih Menine planine.
Na velikoplaninskih pašnikih tradicionalno poteka individualna paša, kar
pomeni, da vsak pašni upravičenec
skrbi za svoje živali. Od 1. julija 1995
je na planinah Velike planine obvezno
osemenjevanje krav in telic, zato je paša
bikov prepovedana. Povsem drugače je
na pašnikih Menine planine, na katerih
poteka enoten pašni red s skupinsko

pašo in sezonskim pripustom. Posledica
so sezonske telitve dojilj, ki pridejo na
planino skupaj s teleti. Z letom 2009
se je na predlog Kmetijskega inštituta
Slovenije vpeljala kontrola prireje mesa
z namenom vzreje in odbire plemenskih
bikcev za potrebe sezonskega naravnega
pripusta.
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Preglednica 8:
Število rejcev in živali ter teže in prirasti živali v kontroli prireje mesa na območju Tuhinjske doline
ŠTEVILO
Rejcev
Tehtanj
Bikov
Krav
Telet
Telic
Skupaj živali
Teža telet na 90 dan
Teža telet na 210 dan (ob odstavitvi)
Prirast 0–210
Prirast 90–210

2009
5
74
13
38
21
2
74
139,3
272,2
1082
-

2010
5
196
23
47
37
12
119
142,0
261,7
1033
1054

Za nakup plemenskih bikov iz vzrejališča v Murski Soboti se
rejci na območju Tuhinjske doline niso odločali, ker biki niso
bili prilagojeni pašnim razmeram na planini. Zato se vsako
leto po zadnjem tehtanju, po zaključku pašne sezone, izvede
odbira najprimernejših bikcev za pleme. Ti bikci so navajeni

2011
5
170
17
49
26
18
110
132,5
268,9
1066
-

2012
5
127
20
39
30
13
102
140,5
259,3
1021
1030

2013
5
130
18
39
32
11
100
146,6
260,4
1027
930

2014
5
166
16
44
35
11
106
153,0
275,8
1099
-

2015
5
164
16
40
36
12
104
149,8
285,1
1143
-

pašnih razmer na Menini planini, prav tako tudi njihove
matere, kar se je izkazalo za primerno vzrejo plemenskih
bikcev. Poleg bikcev z območja Tuhinjske doline se poskuša
odbrati tudi bikce iz drugih rej dojilj v kombiniranem tipu.
Nakup je potreben zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu.

Možnosti
genomske selekcije
v slovenski populaciji
lisastega goveda
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Namen prispevka je predstavitev genomske selekcije in analiza možnosti njene
vpeljave pri lisastem govedu v Sloveniji. Prispevek je razdeljen v štiri sklope:
1. Zgodovinski moment - Umestitev genomske selekcije ob bok predhodnim
razvojnim mejnikom v selekciji goveda.
2. Osnove genomske selekcije - Osnovni koncepti potrebni za razumevanje
genomske selekcije.
3. Uporaba genomske selekcije v rejskem programu.
4. Možnosti vpeljave genomske selekcije pri lisastem govedu v Sloveniji.

Zgodovinski moment
Govedorejsko razvite države so v zadnjih deset letih vpeljale
nov način selekcije, ki temelji na uporabi genomskih informacij. Ta način selekcije poenostavljeno imenujemo genomska
selekcija. Na tem mestu omenimo samo poglavitno prednost
te nove metode, medtem ko je podrobnejši opis podan v
naslednjem delu prispevka. Genomska selekcija omogoča
večjo točnost odbire mladih živali, katerih prireja mleka
ali mesa še ni bila izmerjena. Vpeljava genomske selekcije
je v govedorejsko razvitih državah znatno spremenila rejske
programe. Npr. v Franciji bike mlečnih pasem govedi ne odbirajo več na podlagi testa na potomkah, ampak izključno le
na podlagi genomske informacije. Pododbne spremembe se
dogajajo tudi v drugih državah, kakor tudi pri drugih vrstah
domačih živali (prašiči, perutnina, konji, ovce, koze, ipd.).
Teorija in praktični rezultati kažejo, da genomska selekcija pri mlečnem govedu omogoča dvakrat večji genetski
napredek na leto. Takšne znatne spremembe se običajno
zgodijo le vsakih nekaj desetletij. Zato je vsa mednarodna
selekcijska stroka soglasna, da je genomska selekcija tehnologija oziroma metoda, ki jo lahko postavimo ob bok drugim
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razvojnim mejnikom v selekciji. Pri govedu so ti mejniki: i)
vzpostavitev rejskih knjig, ii) rutinsko spremljanje prireje
(kontrola), iii) osemenjevanje, iv) testiranje bikov na potomcih – progeni test in v) selekcija na podlagi ocenjenih
plemenskih vrednosti - BLUP.

Osnove genomske selekcije
Genomska selekcija temelji na preprostem genetsko-statističnem konceptu (Slika 1). Celoten postopek lahko razdelimo
na tri dele. Najprej moramo vzpostaviti tako imenovano
referenčno populacijo fenotipiziranih in genotipiziranih
živali. Te živali imajo zanesljive ocene plemenskih vrednosti in poznane genotipe. Vse podatke, ki so vezani na referenčne živali uporabimo za izračun napovedne enačbe. To
enačbo nato uporabimo za napoved genomskih plemenske
vrednosti katerekoli genotipizirane živali (imenujemo jih
tudi kandidati za odbiro), npr. novorojenega teleta, telice
pred prodajo, mladega ali starega bika, celo zarodka pred
vsaditvijo v nadomestno kravo.
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Slika 1:
Poenostavljena genomska
selekcijska shema

Predstavljeni koncept omogoča zelo učinkovito selekcijo
(preko napovedi genomskih plemenskih vrednosti), ko so
izpolnjeni vsaj sledeči pogoji.

jemanja vzorca, poštnine in obdelave podatkov. Velja tudi
izpostaviti, da je bolj pomembno genotipizirati več živali z
manj označevalci kot manj živali živali z več označevalci.

Referenčna populacija mora biti dovolj velika (vsaj nekaj
tisoč živali). Večja kot je referenčna populacija večja bo
točnost genomskih plemenskih vrednosti in posledično
večji bo uspeh pri selekciji.

Referenčna populacija mora čim bolje zajeti genetsko
variabilnost v populaciji. V kolikor referenčna populacija
zajema samo nekaj družin, potem bodo napovedi točne samo
za živali, ki izhajajo iz teh družn. Hkrati je zelo pomembno,
da niso genotipizirane samo najboljše živali, saj s takšno
refernčno populacijo ne bomo mogli natančno napovedati
razlike med dobrimi in slabimi živalmi.

Genotipizacija mora zajeti čim večje število lokacij v
genomu, vsaj 30.000 za živali iz referenčne populacije in
od nekaj tisoč lokacij za kandidate. Tem lokacijam rečemo
tudi označevalci/markerji, saj nam ne povedo nič o vlogi
posameznih mest v genomu ampak nam služijo samo kot
»oznaka« za mesta v genomu. S temi označevalci »merimo«
genetske razlike med živalmi. Trenutno cenovno najugodneje
to počnemo s t.i. »SNP čipi«. Cena genotipizacije je odvisna
predvsem od števila označevalcev na čipu in števila živali,
ki jih bomo genotipizirali. Npr. v primeru velikega števila
naročil (npr. 20.000 živali letno) je možno izpogajati ceno
ene genotipizacije z 1.000 označevalci okoli 10 EUR, medtem
ko bo za 30.000 označevalcev potrebno odšteti okoli 30 EUR
in za 60.000 označevalcev okoli 60 EUR. Tem cenam je
potrebno prišteti še ceno izolacije molekule DNK, stroške

Živali, katerim plemensko vrednost bomo napovedali,
morajo biti čim bolj sorodne živalim v referenčni populaciji. Praktično to pomeni, da več kot imajo napovedane
živali (kandidati) bližnjih sorodnikov v referenčni populaciji,
bolj natančno jim bomo napovedali plemensko vrednost. V
kolikor referenčno populacijo sestavljajo biki, potem naj bi
vsak kandidat ali kandidatka imela v referenčni populaciji
očeta in materinega starega očeta. Točnost napovedi z vsako
naslednjo generacijo padajo. Iz tega sledi, da je nujno sproti
obnavljati referenčno populacijo z novimi živalmi, ki so
genotipizirane in fenotipizirane.

Uporaba genomske selekcije v rejskem programu
Selekcija govedi že nekaj desetletji temelji predvsem na
uporabi bikov, ki so bili preizkušeni na potomcih. Takšen
preizkus je zelo točen, a hkrati tudi zamuden. Na oceno
plemenske vrednosti bika za mlečnost čakamo od 5 do 6 let,
da dobimo informacije o mlečnosti njegovih hčera v več
čredah. Večje kot je število hčera in čred, večja bo točnost
plemenskih vrednosti. Običajno je točnost preizkusa na
potomcih okoli 0,9 (korelacija med napovedano in pravo
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plemensko vrednostjo). Slednja točnost pomeni, da smo z
zbranimi podatki na potomcih uspeli pojasniti 0,92*100=81%
genetske variabilnosti med živalmi.
Genomski preizkus ni tako točen kot preizkus na potomcih,
a ga je možno izvesti praktično takoj po rojstvu. Kombinacija
zadostnih točnosti in zgodnja odbira skupaj omogočata večji
genetski napredek. hitreje namreč povečujemo frekvenco
dobrih genov v populaciji kot s klasično selekcijo. Pri mleč-

nem govedu je lahko npr. napredek z genomsko selekcijo tudi
dvakrat večji kot s klasično selekcijo. V populaciji lisastega
goveda bi dvakrat večji genetski napredek v zadnjih desetih
letih danes omogočil 8 milijonov EUR večji neto letni prihodek
pri prireji mleka. Točnosti genomskih napovedi se običajno
gibljejo med 0,5 in 0,8 s čimer zajamemo med 0,52*100=25%
in 0,82*100=64% genetske variabilnosti v populaciji. Kako
visoko točnost dosežemo, je odvisno od pogojev, ki smo jih
nanizali v predhodnem delu. V kolikor bi odbirali bike na
podlagi genomskih ocen, bi lahko v primerjavi s preizkusom
na potomcih skrajšali generacijski interval s 5 do 6 let na
15 mesecev. Tako bi lahko namesto ene generacije klasične
selekcije izvedli vsaj 3 generacije genomske selekcije. V kolikor bi se rejci odločili tudi za genotipizacijo telic, je možno
doseči genetski napredek v nekoliko manjšem obsegu tudi
po ženski strani.
Uporaba SNP čipov omogoča poleg napovedovaja genomskih
plemenski vrednosti tudi številne dodatne informacije, npr.
genotip za kapa kazein (vpliva na sirjenje mleka), dvojno
omišičenost, genetske napake in druge t.i. monogenetske
lastnosti. Na osnovi SNP lahko izračunamo tudi genomsko
oziroma realizirano stopnjo sorodstva za vsak par živali ter
za vsako žival prav tako realiziran inbriding. Rejci lahko te
informacije koristijo pri odbiri živali za obnovo lastne črede
ali pri prodaji plemenskih živali.

Uspeh genomske selekcije bo odvisen od zaupanja rejcev v
napovedane genomske plemenskih vrednosti in posledično
osemenjevanja z mladimi genomsko testiranimi biki. Nekateri
rejci namreč v upanju na zanesljive rezultate pri potomkah,
uporabljajo za osemenjevanje predvsem seme testiranih
bikov z visoko točnostjo napovedanih plemenskih vrednosti.
Ti rejci odklanjajo uporabo mladih bikov in posledično tudi
osemenjevanje z genomsko testiranimi biki. Takšen pristop
ni v skladu s trenutno veljavnim rejskim programom, saj taki
rejci ne prispevajo k napredku pasme s testiranjem potomk
mladih bikov v pogojih reje. V primeru, da se v Sloveniji
odločimo, da bomo vzpostavili genomsko selekcijo, bodo
takšni rejci zaostali za genetskim napredkom populacije.
Rejec, ki bo za osemenjevanje uporabljal izključno mlade genomsko testirane bike, bo vsaj 3 generacije pred rejcem,
ki osemenjuje izključno s semenom testiranih bikov. Prav
tako bodo kandidati za odbiro predvsem potomci mladih
genomsko testiranih bikov, saj bomo tako lahko zmanjšali
generacijski interval in povečali genetski napredek populacije.
Tveganje povezano z nekoliko manjšo točnostjo genomsko
testiranih bikov se lahko zmanjša tako, da rejci uporabijo
večje število bikov kot so bili vajeni do sedaj.

Možnosti za vpeljave genomske selekcije pri lisastem govedu v Sloveniji
Padec cene genotipizacije v zadnjih letih je bistveno spremenil
možnosti uvedbe genomske selekcije v majhnih populacijah,
kamor sodi tudi slovenska populacija lisaste pasme. Rezultati
Ciljnega Raziskovalnega Projekta pred petimi leti so pokazali,
da zaradi omejenega števila preizkušenih bikov v Sloveniji
in visokih cen genotipizacije (150-200 EUR za 50.000 označevalcev), izgradnja lastne referenčne populacije ni bila
mogoča. Padec cen genotipizacije ponuja možnost izgradnje
referenčne populacije s kravami. V populaciji lisatega goveda
bi za doseganje točnosti genomskih napovedi 0,6 pri proizvodnih lastnostih morali teoretično genotipizirati 7.000 krav
s 50.000 označevalci. V primerjavi z referenčno populacijo
bikov bi tako morali genotipizirati 3,5 krav za vsakega bika.
V kolikor bi kombinirali bike in krave, bi lahko dosegli isto
točnost s 500 biki in 5000 kravami. V primeru, da bi namesto 50.000 označevalcev uporabili 30.000 označevalcev,
lahko pričakujemo padec točnosti genomskih plemenskih
vrednosti s 0,60 na 0,58.
Lastna referenčna populacija omogoča številne prednosti.
Predvsem omogoča selekcijo v domačem okolju. Rezultat tega
so živali, ki so prilagojene na robustne razmere v Sloveniji.
Velike razlike med rejami v Sloveniji namreč zahtevajo
živali, ki lahko dajo dobre rezultate tako v slabših kot dobrih
pogojih reje. Osemenjevanje s tujimi biki, ki imajo odlične
rezultate v odličnih pogojih reje namreč ne pomeni, da

bodo potomke tega bika odlične tudi v razmerah povprečne
slovenske reje. Poleg selekcijskega napredka genotipizacija
omogoča tudi sledenje porekla proizvodom, predvsem mesa.
To je še posebej pomembno za lisasto pasmo, ki je poznana
po visokih prirastih, dobri konformaciji klavnih trupov in
kakovosti mesa. Natančna določitev porekla omogoča zaščito lokalnih znamk v primeru, da so rejci dogovorjeni, da
bodo vse živali pri določni blagovni znamki genotipizirali.
Uvedba genomske selekcije bi omogočila tudi učinkovito
preprečevanje parjenja v sorodstvu. Tudi za primere, ko
rodovniški podatki niso popolni ali so v njih napake. Rejci
bi se lahko odločili tudi za nišno selekcijo na t.i. monogenske
lastnosti, kot sta npr. kapa in beta kazein. V takem primeru
bi dosegali večji izplen pri sirjenju in/ali ponujali mleko ter
mlečne izdelke posebne kakovosti. Gledano z vidika rejske
organizacije bi bila to velika priložnost, da z izgradnjo lastne
referenčne populacije ponudi genomsko selekcijo tudi za
sosednje populacije. Nenazadnje bi uvedba genotipizacije
v tako velikem obsegu slovensko populacijo lisaste govedi
naredila zanimivo tudi za sodobne znanstvene analize in
potencialna enakopravna sodelovanja v mednarodnem
prostoru.
Kombinirana referenčna populacija bikov in krav omogoča
cenovno učinkovito strategijo s pomočjo tehnike imputacije.
To je možno doseči s kombinacijo genotipizacije bikov s SNP

19

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
čipi večje gostote (npr. 50.000 označevalcev) in vseh krav v
populaciji s SNP čipi manjše gostote (npr. 1.000 označevalcev). Zbrani podatki se nato uporabijo za določitev kateri
del genoma so krave podedovale od svojih staršev, medtem
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ko se manjkajoči označevalci vstavijo. Ta tehnika imputacije
ni 100% natančna, a omogoča znatno pocenitev genomske
selekcije in s tem večji donos na vložena sredstva.

Sklepi
1. Genomska selekcija je razvojni mejnik
v živinoreji. Praktični rezultati iz tujih
populacijah kažejo, da je genomska
selekcija podvojila genetski napredek..

2. Genomska selekcija temelji na napovedi
plemenskih vrednosti za genotipizirane živali. Napovedi temeljijo na
referenčni populaciji, ki jo sestavljajo
živali s fenotipskimi in genotipskimi
podatki.

4. Padec cen genotipizacije omogoča, da tudi v majhnih populacijah sestavimo lastno referenčno
populacijo. Ocenjujemo, da bi to
dosegli z genotipizacijo 500 testiranih bikov in 5.000 krav .

GEA Molža & Hlajenje
•
•
•
•
•

Avtomatska molža (robot
Molzišča
Mlekovodi
Hladilne cisterne
Računalniško krmljenje

)

GEA Hlevska oprema
•
•
•
•
•
•

Krmne pregrade
Ležalni boksi
Gumi ležalne podloge
Strgala za gnoj
Betonske rešetke
Ventilatorji

GEA Servis & Higiena
• Zanesljiv servis s strokovno
usposobljeno ekipo
• Kvaliteta in izvedba po ISO
standardih
• Čistilni program
• Sredstva za nego vimen
• Potrošni material

Najsodobnejši sistemi za farmsko tehnologijo – za vas.
Montaža

Svetovanje

3. Genomska selekcija omogoča zanesljivo odbiro živali že ob rojstvu.
Krajši generacijski interval omogoča,
da v času 5 do 6 let izvedemo tri
generacije odbire. Klasična selekcija
omogoča samo eno generacijo odbire
v istem času.

Glede na vse dosedanje mejnike,
ki so posegli na področje selekcije, lahko rečemo, da genomska
selekcija daje najštevilčnejše
možnosti. Ob uporabi vseh informaciji, ki jih ponuja, je poleg
večjega genetskega napredka, le
tega moč bolj natančno voditi.
Menimo, da bo kmalu možno iz
teh informacij napovedati vsaki
živali fenotip za posamezne
pogoje reje. Torej bo mogoče
odbrati živali, ki bodo optimalne
npr. za vrhunski management v
prireji mleka ali pa take, ki bodo
najbolj gospodarne za prirejo
mleka iz voluminozne krme.
Ob tem pa je mogoče uporabiti
podatke za nadzor parjenja v
sorodstvu, izločanja živali z
genetskim predispozicijami za
dedne bolezni ali nezaželene
lastnosti, … in vse to pri mladih
živali ali celo zarodkih. Vse to
je pred nami, odločitev rejcev
je ali bomo s temi orodji v Sloveniji upravljali in imeli usodo
slovenskih populacij goveda v
lastnih rokah ali bomo le kupci
na globalnem trgu.

Strokovni posvet

Dan travinja

Igor Tumpej,
specialist za govedorejo KGZ Ptuj

Rejci lisaste pasme in strokovnjaki so se 22. oktobra 2015
zbrali na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,
na strokovnem posvetu Dan travinja. Tema posveta je bila
pridelava mleka na travinju, ki prinaša vedno nove izzive. Krave
namolzejo vedno večje količine mleka, zato moramo proizvodnji
slediti z kvaliteto krme in načinom upravljanja čred. Predavali
so domači strokovnjaki in predavatelji iz tujine.

Prvi je predaval Dr. Erich M. Pötsch (Institut für Pflanzenbau
und Kulturlandschaft der HBLFA Raumberg-Gumpenstein)
na temo Pridelava in obnova travinja. V uvodu je opisal
pomen travinja ne samo kot vir osnovne krme, temveč tudi
kot pomemben element kulturne krajine. V obrokih vseh
kategorij goveda predstavlja krma s travinja pomembno
sestavino, saj v obrokih prevladuje. Mlečnost na govedorejskih kmetijah v Avstriji je do vključitve Avstrije v EU
leta 1997 zmerno naraščala iz 3.197 kg na 5.290 kg mleka
v laktaciji, po vstopu v EU pa je mlečnost hitro narasla na
7.273 kg v letu 2014. Povečanju mlečnosti mora slediti tudi
kvaliteta pridelane krme, vendar ta mnogokrat zaostaja. Na
kvaliteto krme vpliva več faktorjev, ki so med seboj tudi v
soodvisnosti. Ti faktorji so:

• raba travinja – čas, pogostnost in način rabe,
• gnojenje – nivo, čas gnojenja, oblika,
• lega parcele – klima, tla,
• sestava ruše – trave, metuljnice, zeli.
Vsi našteti faktorji vplivajo na pridelek, vsebnosti hranil,
makro in mikroelemente, prebavljivost vsebnost energije
itd. Za dobro gospodarjenje in izboljšanje travinja moramo
poznati najpomembnejše krmne rastline in njihovo krmno
vrednost. Za izboljšanje produktivnosti travinja je potrebna
zaprta travna ruša brez večjih praznih prostorov (neproduktivna mesta), delež trav v ruši naj bo med 50 in 70%, metuljnic
10–30% (pomembne za vezavo dušika, ter večje beljakovinske
vrednosti krme), ne previsok delež zeli (ne več kot 30%), in
seveda čim nižji delež plevelov v travni ruši. Obnova travne

Projektiranje
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ruše s preoravanjem površine in ponovno setvijo je ukrep,
ki se ga poslužimo ko v ruši prevladajo pleveli in manj
vredne trave. Dosejavanje je ukrep s katerim zapolnimo
prazne prostore v ruši. Če je več kot 10% prazne površine
dosejemo 10 do 15 kg semena, ko je praznega prostora več
kot 50 % dosejemo 15 do 25 kg semena. Predavatelj je posebej
poudaril uporabo kvalitetnega semena, saj je na EU sortnih
list preko 1.000 sort različnih vrst trav. Avstrijski kmetje pa
lahko izbirajo iz Avstrijske OAG- sortne liste, ki ima strožje
kriterije, in je na njenem seznamu manj kot 200 sort.
Dr. Stanislav Hejdug (Univerza Mendel Brno) je predstavil
prispevek Pomen rdeče detelje v modernem kmetijstvu. V
uvodnem delu je podal pomen črne detelje v kmetijstvu
Evrope skozi stoletja. Uvedba črne detelje v kolobar je povečala proizvodnjo žit za 2-krat, proizvodnjo krme pa celo
za 4-krat. Metuljnice imajo številne prednosti, kot so:
• oskrbujejo površine z dušikom
(črna detelja veže do 350 kg N/ha),
• zagotavljajo stabilne (zaradi globokih korenin) in
visoke pridelke,
• visoka kakovost krme (beljakovina, visoka
prebavljivost, počasno staranje rastline),
• črpajo hranila iz globljih plasti in iz težko
dostopnih oblik.
Slaba stran črne detelje je slaba obstojnost oz. persistentnost,
saj iz mešanic izginejo po drugem do tretjem letu, agresivna
rast v prvem letu, nevarnost napihovanja živali ter vsebnost
estrogenov. Pomembno je, da uporabljamo persistentne
sorte, saj nam te zmanjšajo potrebo po gnojenju z dušikom
na trajnem travinju, povečajo pridelek in kvaliteto krme ter
podaljšajo intervale med obnovami travinja. Na poskusnem
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posestvu v Vatinu na Češkem (Mendlova univerza iz Brna)
so zasnovali tri poizkuse glede persistentnosti različnih
sort. Testiranja so potekala v letih 2002, 2006 ter 2011.
Testirali so 45 kultivarjev črne detelje (16 diploidnih, 29
tetraploidnih), iz 6 Evropskih držav in Kanade. V zadnjem
testiranju so uporabili 15 kultivarjev in enega divjega. V
pogojih intenzivnega koriščenja se je najbolje odrezala
domača sorta Amos.
Dr. Anastazija Gselman, docentka na katedri za travništvo na
fakulteti gostiteljici posveta, je spregovorila o pridelovanju
lucerne. Natanko je opisala:
• morfološke lastnosti,
• rast in razvoj,
• agrotehniko pridelovanja,
• krmno vrednost lucerne.
Pri morfoloških lastnostih je opisala posamezne organe
- korenino, stebla, liste ter cvetove in podala njihove značilnosti. Lucerna ima rada za rast rahla zračna, globoka
propustna s hranili dobro založena tla, nevtralne do slabo
kisle reakcije. Zelo pomembna je višina podtalnice, saj ta ne
sme biti previsoka. V kolobarju lucerna ne sme slediti sima
sebi, saj proizvaja toksine, ki uničijo ali zavirajo v rasti seme
in mlade rastlinice. Gnojenje z dušikom je potrebno v letu
setve v količinah med 40–60 kg, kasneje pa si rastlina sama
veže potreben dušik. Zelo pomembno za lucerno je gnojenje
s fosforjem in kalijem. V prvem letu gnojimo s fosforjem v
količini 160 kg, v naslednjih pa 80–100 kg, s kalijem v letu
setve 120–140 kg, v naslednjih letih pa 140–160 kg na hektar.
S štirimi košnjami na leto lahko pridelamo 10 t mrve na
hektar z visoko vsebnostjo surovih beljakovin, mineralov
in vitaminov. Lucerna se nekoliko težje silira, saj vsebuje
malo sladkorjev, njena puferna kapaciteta
pa je visoka. Kljub relativno nizki vsebnosti
energije (5,8–6 MJ NEL/kg SS), lucerno po
svetu še posebej v ZDA, precej vključujejo v
obroke za visoko proizvodne krave molznice.
Še posebej je zanimiva za pridelovanje krme
zaradi klimatskih sprememb.

Detelja in ljuljka
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Naslednja tema je bila Prireja mleka na paši,
ki sem jo podal sam. Pašo smo v zadnjih letih
precej opustili čeprav ima svoje dobre strani
in sicer: je najcenejši način izkoriščanja travne
ruše, ugodno vpliva na počutje in zdravje
živali, za vodenje paše ne potrebujemo dodatne
mehanizacije, kot za ostale načine krmljenja.
Krmljenje silaže skozi celo leto je dražje,
kvaliteta silaže pa je lahko sporna (plesni,
kvasovke). Vidik na katerega polagamo premalo
pozornosti je sloves slovenskega mleka pri
potrošniku. Seveda ima paša tudi negativne
strani, in sicer: zaradi pogostega pomanjkanja
padavin količina in kvaliteta paše niha, pašo
živali preprečujejo visoke temperature, za

dobro gospodarjenje s pašo je potrebno
znanje in doslednost gospodarja, sicer
ne izkoristimo prednosti,ki jih ponuja
paša. Resen očitek paši je nihanje proizvodnje na paši, ki je posledica nihanja
konzumacije živali in kvalitete paše.
V zadnjem času je vse več kmetij, kjer
imajo robotsko molžo, kjer pa zahteva
paša še posebej dobro organizacijo, ter
dodatna znanja. Za pašo najprimernejša
vrsta trave je trpežna ljuljka, saj dobro
reagira na gnojenje z dušikom, daje
velike pridelke hranil, ter je za krave
najokusnejša vrsta. Zato se pri obnovah
in dosejavnju izogibajmo mešanic z veliko
vrstami trav. Bela detelja v mešanici
poveča konzumacijo (za približno 1 kg
več mleka dnevno) zaradi boljše okusnosti trav. Gnojenje s fosforjem in kalijem
naj sledi analizi zemlje, orientacija pa
nam naj bo, da s površine odvzamemo
70–90 kg P ter 250–260 kg K. Opozoriti
je potrebno na viške kalija, saj ti lahko
povzročajo poporodne mrzlice ter zaostale posteljice. Višina in kvaliteta
pridelka je močno odvisna od količine
dušika s katero smo pognojili površino.
V zadnjem času se precej izpostavlja
tudi gnojenje z žveplom in natrijem.
Gnojenje s prvim lahko poveča pridelek
tudi do 2 t SS/ha, drugi pa ima vpliv na
okusnost krme. Če izvajamo čredinsko

Lucerna

pašo, morajo biti čredinke primerno
dimenzionirane (približno 1 ar po kravi
na dan), s pašo pa moramo pričeti dovolj
zgodaj, da dosežemo stopničasto rušo.
Po obhodu mulčimo ostanke, saj bodo
krave pustile neokusne zeli in travo
okoli iztrebkov. S tem bomo preprečili
zapleveljenost čredink. Spomladi viške
trave v čredinkah, ki niso bile popasene
pokosimo. Ob paši moramo pokladati
krmo bogato s strukturno vlaknino,
saj mlada paša vsebuje obilo surovih
beljakovin. Prav tako moramo poskrbeti,
da bo molznica imela dovolj energije iz
škroba, torej zagotovimo koruzno silažo
ali zrnje žitaric in koruze. V poletnem
času (visoke temperature) dokrmljujemo
molznice s travno silažo.
Prispevek Kako pridelati kakovostno
silažo s travinja je podal Anton Hohler.
Kakovostna krma mora imeti dobro
energetsko in beljakovinsko vrednost,
dobro konzumacijsko vrednost, ter
mora biti zdravstveno neoporečna. Za
kakovost krme so pomembni naslednji
parametri: sestava travne ruše (vrsta
trave), čas siliranja, vsebnost suhe snovi
ob siliranju, višina rezi, dobro tlačenje,
tesnjenje, čas zorenja silosa. Od sestave
je odvisno kako se bo trava silirala,
saj različne vrste vsebujejo različno
količino sladkorjev, ti pa s staranjem
trave padajo, kakor tudi pada vsebnost
beljakovin v travi. Razlike v vsebnosti so
tudi med posameznimi vrstami trave. V
procesu siliranja poteka proteoliza ali
razgradnja beljakovin, ki je spet odvisna
od botanične sestave travne ruše. Čas
košnje je zelo pomemben za vsebnost
NEL, saj v mesecu maju vsebnost energije vsak dan v povprečju pade za 0,1
NEL, narašča pa surova vlaknina in
sicer za 0,5% na dan. V drugi polovici
maja bo krma iz travinja vsebovala
5,2 MJ NEL, namesto 6,2. Optimalna
višina košnje pri sejanih travah je 28 cm,
pri enoletnih pa maksimalno 40 cm.

Po Verbiču doseže trava optimalno
razmerje med vsebnostjo NEL in količino pridelka med 5. in 15. majem. Za
optimalni potek siliranja je potrebna
primerna vsebnost suhe snovi v travi,
ta naj bo med 35 in 40 % SS. Pomemben
faktor je tudi podatek, koliko silaže bodo
živali zaužile oz. konzumirale. Višino
konzumacije se manjša s povečevanjem
% SS, optimalna pa je med 40 in 50% SS.
Višina konzumacije se veča z večanjem
% surovih beljakovin, ter manjša s %
surovih vlaknin. Z drugimi besedami,
ko se trava stara, narašča vsebnost
surove vlaknine, pada vsebnost surovih
beljakovin in krave bodo takšne silaže
pojedle manj, še posebej če je takšna
krma preveč posušena. Krme ne smemo
veneti predolgo, saj vsak dan izgubimo
0,1 MJ NEL. Pokositi jo moramo v 5–6
urah, in v 8 urah doseči primerno sušino
40 %. V primeru slabega vremena je
bolje silirati prej z manj sušine kakor
da krmo zmoči dež. Višina košnje vpliva
na onesnaženost krme z zemljo. Ta naj
bo med 7 in 8 cm. Vsebnost pepela je
pokazatelj onesnaženosti silaže z zemljo
in ta naj bo pod 10%. Na vsebnost pepela
v silaži ima vpliv tudi ostala mehanizacija za spravilo krme (obračalnik,
zgrabljalnik, nakladalna prikolica…).
Za sam proces siliranja je pomembno
tlačenje silosa. Višina plasti trave med
tlačenji ne sme presegati 25 cm, hitrost
vožnje po silosu naj ne bo višja od 4
km/h, pritisk v pnevmatikah pa naj bo
višji od 2 barov. Na koncu moramo silos
primerno pokriti. Vedno namestimo
folijo ob steni, po končanem siliranju
jo nato namestimo na silos, vse skupaj
prekrijemo najprej s podfolijo, nato pa še
s UV odporno folijo normalne debeline.
Če folije ne namestimo ob steni, bomo
tvegali, da bo deževnica pronicala ob
steni v kup in povzročala kvarjenje
silaže. Priporočljivo je pokriti silos z
plastičnimi mrežami, ki preprečujejo,
da bi ptice, psi, mačke in drugi folijo
poškodovali. Vse skupaj nato obtežimo, najbolje v vrečami napolnjenimi
s peskom. Vse našteto se bo odrazilo v
kakovosti vaše silaže, to pa bo vplivalo
na količino mleka.
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Mednarodno
usklajevanje delovne skupine
za oceno eksterierja
lisaste pasme
Nataša Unuk, univ.dipl.inž.zoot., selekcionist za govedorejo KGZS Zavod Ptuj
Igor Stanonik, univ.dipl.inž.zoot., vodja službe za kontrolo in selekcijo, KGZS Zavod Kranj

Predstavniki Slovenije (Jože Smolinger, Igor Stanonik in Nataša
Unuk) smo se udeležili izobraževanja delovne skupine za Exterier,
ki ga je organizirala italijanska rejska organizacija za lisasto
pasmo ANAPRI v organizaciji Evropskega združenje rejcev
lisaste pasme (EFV). Potekalo je v Italiji od 18. do 19. junija
2015 v pokrajini Trentino na Južnem Tirolskem. Izobraževanja
so se udeležili predstavniki Italije, Nemčije (Bavarska, BadenWurttemberg), Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške,
Francije in Slovenije. Predstavniki Poljske in Turčije so se
delovne skupine udeležili prvič.
Na samem začetku izobraževanja nas je pozdravil dr.
Josef Kučera, predsednik Evropske in Češke rejske
organizacije za lisasto pasmo in dr. Daniele Vicario iz
italijanske rejske organizacije ANAPRI. Dr. Krogmeier
iz živinorejskega bavarskega inštituta (Lfl Tierzucht
Grub) je podal analizo rezultatov ocenjevanja krav, ki
se ocenjujejo po 100 točkovnem sistemu (FleckScore)
za Bavarsko, Baden- Wurttenberg, Avstrijo, Italijo in
Češko, s poudarkom na primerjavi rezultatov ocenjenih
krav v prvi, drugi in tretji laktaciji. V letu 2012 je bil
sistem FleckScore uveden v prej omenjenih državah,
ki sodelujejo v skupnem vrednotenju plemenskih
vrednosti.
Najpogostejše napake pri ocenjevanju krav v prvi
laktaciji in sistem ocenjevanja v drugi in tretji laktaciji
nam je predstavil g.Bernhard Luntz (Lfl Tierzucht
Grub). Predstavil nam je tudi možnost uporabe internetne aplikacije FleckScore online (www.wsff.info),
kjer med drugim najdemo najpogostejše napake pri
ocenjevanju, s katerimi se srečujemo v praksi. Poudaril je nujnost uporabe elektronskih pripomočkov
(dlančnikov) za ocenjevanje krav po sistemu FlescScore
za kvalitetno delo na terenu. Predlagal je, da se za
ocenjevanje najboljših krav, ki so zaključile drugo in
tretjo laktacijo omogoči ocene od 94 do 95 točk, ali
da se oceni z oceno PREMIUM. Sledila so poročila
posameznih držav o ocenjevanju krav.
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Drugi dan izobraževanja je bil namenjen
praktičnemu delu, ki je potekal na kmetiji
Etterer v kraju Trentino. Pripravili so šest
krav, dve v prvi laktaciji, dve v drugi in
dve kravi v tretji laktaciji. Praktični del
ocenjevanja krav je vodil g. Luntz (Lfl
Tierzucht Grub) in g. Tanzler (AGOF).
Ocenjevanje je potekalo po skupinah držav
udeleženk. Po končanem ocenjevanju se je
opravila analiza ocenjevanja s komentarji
posameznih krav. Izkazalo se je, da so
bile ocene slovenskega zastopstva druge
najboljše med vsemi državami, katere so
sodelovale. S tem smo dokazali, da slovenski
selekcionisti sodimo med najboljše ocenjevalce lisaste pasme v Evropi. Pridobljene
izkušnje in znanja, ki smo si jih pridobili
na treningih ocenjevanja nam dajejo nove
poglede in motivacijo. Predstavljena nam
je bila novost pri merjenju telesnih lastnosti- merilna palica s laserjem.
V Sloveniji uporabljamo 100 točkovni sistem
linearnega ocenjevanja (FleckScore) od leta
2012. FleckScore je skala je minimalno od.
68 točk do maksimalno. 93 točk. Linearno
ocenjevanje vključuje meritve - OKVIR
(višina križa, globina telesa, dolžina

trupa, dolžina križa in širina križa) in
šestnajst linearnih telesnih lastnosti, ki
so razdeljena v tri sklope: OMIŠIČENOST,
NOGE (nagib križa, kot skočnega sklepa,
izraženost skočnega sklepa, biclji in
parklji) in VIME (dolžina vimena spredaj,
dolžina vimena zadaj, pripetost vimena
spredaj, dolžina seskov, debelina seskov,
namestitev seskov spredaj, centralna
vez, globina vimena, namestitev seskov
zadaj in položaj zadnjih seskov). Pri
skupnem izračunu točk za VIME in
NOGE. Skupno oceno lahko korigiramo
za tri točke, skupna ocena vseh lastnosti
se lahko korigira za dve točki.
Velik poudarek je bil dan natančnemu
zapisovanju napak na TRUPU (ozke
prsi, ohlapno pleče, uleknjen hrbet,
strehast križ), NOGAH (kravja stoja,
razprti parklji, nepravilna sprednja
Udeleženci izobraževanja (Aleksander Kljujev, HPA)
stoja) in VIMENU (stopničasto vime,
lijakasti seski, neizenačeno vime, ozek Udeleženci izobraževanja (Aleksander Kljujev, HPA)
stranski razmak). Prisotnost teh napak
Ugotavljamo, da Slovenija pri prve(lahko so bolj ali manj izražene) ravno
snicah zelo uspešno sledi usmeritvam
tako vpliva na gospodarno prirejo mleka
linearnega ocenjevanje krav lisaste
na kmetiji.
pasme (Exterier) v okviru Evropskega
združenja rejcev lisaste pasme (EFV). V
bližnji prihodnosti bo potrebno sistem
nadgraditi preko dlančnikov, da bomo
lahko ocenjevalci ocenili živali tudi na
področju, kjer je signal šibek ali pa ga
sploh ni (podatki se prenesejo, ko pride
ocenjevalec na področje z močnejšim
signalom). Potrebno pa bo tudi vzpostaviti sistem ocenjevanja krav v drugi in
tretji laktaciji, ki ga na avstrijskem in
nemškem območju uporabljajo že nekaj
časa in ima velik pomen pri selekciji
lisaste pasme.
Iz italijanskega dela Tirolske nismo odšli
samo z novimi znanji in izkušnjami,
ampak tudi z prelepimi vtisi, ki jih je
pričarala hribovita okolica Trentina v
sončnem vremenu.

Praktično ocenjevanje krav (Aleksander Kljujev, HPA)

Praktično ocenjevanje krav (Aleksander Kljujev, HPA)
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Kmetija
Janez Erjavec
Zoran Kramer,
vodja oddelka za živinorejo KGZS Zavod Celje

Za pričujočo številko revije Lisasto govedo,
me je Jože Smolinger nagovoril naj predstavimo
eno rejo lisastega goveda z območja KGZ Celje.
Seveda sva se hitro uskladila, da naj bo to reja
Janeza Erjavca Brezje pri Podplatu 4, Podplat.
Kmetija Erjavec je namreč kmetija iz katere je prišlo že več bikov za
osemenjevanje. Letošnje leto so v katalogu bikov LS pasme trije biki:
RUPNIK 121632, RUTKO 121633 in HEMTER 121884.
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Erjavčeva kmetija leži v občini Rogaška Slatina, v vasi Brezju
pri Podplatu. Na kmetiji danes živijo mladi gospodar Janez,
ki je kmetijo prevzel lansko leto, mama Fanika, ki je tudi
zaposlena na kmetiji, oče Franc je upokojenec. Z njimi še
živijo mlajši brat Branko ter stara mama Marija, ki pa je že
nekaj let nepokretna. Starejši brat Jernej stanuje v Rogaški
Slatini, vendar še vedno rad priskoči na pomoč ob delovnih
konicah skozi leto.
Erjavčev rod izhaja iz Felipovega nad Podplatom, kjer so
živali na manjši hribovski kmetiji. V Brezje pri Podplatu so
se preselili leta 1977, na kmetijo, ki so jo podedovali po stari
materi in je takrat obsegala le hektar obdelovalne zemlje in
pol hektara gozda. Večji razvoj kmetije se je začel po letu
1984, ko sta si oče Franc in žena Fanika ustvarila družino.
Ker je bila Fanika edinka in je prihajala iz bližnje kmetije,
sta obe kmetiji združila. Tako so danes na kmetiji Erjavec,
združene tri kmetije, skozi leta pa so nekaj obdelovalne
zemlje še dokupili.
Tako so leta 1990 postavili nov hlev na prosto rejo za 16 krav,
v starem hlevu so redili mlado živino in nekaj pitancev. Z
najemom dodatnih površin se je kmetija skozi leta povečevala
do danes, ko obdelujejo 26 hektarjev, 12 ha v najemu in 14 ha

v lasti. Njiv je 9 ha (5 ha koruze, 1 ha strnih žit, 3 ha TDM)
in 18 ha travinja. Tako pridelajo dovolj krme za približno
55–60 glav govedi, kakor se giblje število živali na kmetiji.
S povečevanjem površin so postopoma dograjevali hlev in
obstoječe objekte ter posodabljali mehanizacijo, kolikor so
jim to lastna sredstva omogočala, saj nikoli niso najemali
kreditov. Trenutno imajo prostora za 30 krav molznic in za
toliko mlade živine, bikce prodajo stare 14 dni. O velikem
povečanju zaenkrat ne razmišljajo.
Osnovni obrok sestavlja 60% travne ter 40% koruzne silaže,
dodajajo tudi nekaj suhega sena. V obrok dodajajo MVD ter
beljakovinsko krmilo, krmila (K-22) in koruzni šrot (koruza
in pšenica) pa dodajajo preko avtomata odvisno od posamezne potrebe pri kravi. Krmljenje potega ročno, imajo pa
v prihodnje namen kupit mešalno prikolico.
Vseskozi so zvesti lisasti pasmi krav čeprav se tu in tam pojavi
še kakšna črno bela krava, »za vzorec« kot pravijo. V letu 2015
je bila povprečna mlečnost krav v standardni laktaciji (305
dni) 7949kg s 4,15% maščobe in 3,48% beljakovin v mleku.
Poleg tega je za govedorejce zelo zanimiv podatek, da je pri
njihovih kravah doba med telitvami v letu 2015 bila 361 dni
in Indeks osemenitev 1,4.

Pa se vrnimo na začetek in najprej nekaj besed o kmetiji in družini, ki jo vodi.

Kmetija Erjavec

Kmetija Erjavec

Člani družine Erjavec:
mladi gospodar Janez,
mama Fanika in oče Franc

Člani družine Erjavec – mladi gospodar Janez, mama Fanika in oče Franc
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Pri Erjavčevih vseskozi skrbijo za kvaliteto osnovne črede krav. Rejci bikovskih
mater so že od 1996 leta, tako so z načrtno uporabo kvalitetnih bikov, kot z
odbiro najboljših telic v hlevu izboljševali
osnovno čredo. Rezultati niso izostali
in oblikovalo se je več odličnih družin
krav, ki so dale kvalitetne potomke,
ki so bile odbrane za bikovske matere
ali bikce, ki so postali biki za prirodni
pripust ali osemenjevanje.

V naslednjih shemah vam prikazujemo
dve družini krav katerih končni rezultat
je dober testirani bik.
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Družina
krave ZARJA SI142260
Družina krav
ZARJA SI1422606 - 6/7-94
9/8-5959-4,49-3,79
4. ERFURT720477
Ž-SI1962496-18/2-00

4.1. EMAVS 121131
Ž-SI62544988-7/8-2002

4.2.
HODSON 720562
Ž-SI42748751-22/7-2003

4.5. LEO 720628
Ž-SI53288493-24/8-2006

4.7. RATGEBER 720684
Ž-SI33546498-17/9-2008

4.8. RINSER 720759
M-SI13615657-24/11-2009

BM -ZLATKA
8/7-7618-4,27-3,55

BM-ZOFIJA
7/7-7159-4,04-3,44

BM ZORA
5/5-7340-4,46-3,55

BM-ZEBRA
8/7-7689-3,95-3,51

BM-ZLATA
5/4-6704-3,97-3,67

RUTKO 121633

4.1.5. ZEITLOS 720653
M-SI43575558-20/1-08

ZVELIN 822387 - PP
4.1.7. ROMER 720835
M-SI13762663-9/4-10

REN 121653
6. HOND 720523
M-SI72480085-3/3-02

HUREN 821441-PP
7. HUMLANG 720547
Ž-SI52603381-5/2-03

4. HERICH720686
M-SI63549515-14/6-2008

7. SAWART 720861
M-SI83882180-1/6-2011

BM-ZINA
7/6-6267-4,48-3,54

HERB 822615 - PP

SIGET 121728

8. BONSAI 720561
M-SI12847121-12/3-03

BUSTER 821759-PP

Krava ZLATA SI 33546498 – izhaja iz linije krave Zarje

Družina
Družina
Družina
krave
krave
krave
LARA
LARA
LARA
SI1491015
SI1491015
SI1491015

Družina krave LARA SI1491015

Družina
Družina
Družinakrav
krav
krav

Krava ZLATA SI 33546498 – izhaja iz linije krave Zarje

LARA
LARA
LARA
SI1491015-28/3-95
SI1491015-28/3-95
SI1491015-28/3-95

Krava LUČKA
SI 93580423
na državni razstavi v
Lenartu. Izhaja linije
krave Lare.

4/4-6759-4,38-3,42
4/4-6759-4,38-3,42
4/4-6759-4,38-3,42
2.2.2.AMI
AMI
AMI
120969
120969
120969
Ž-SI1856820-12/8-98
Ž-SI1856820-12/8-98
Ž-SI1856820-12/8-98
BM-LUCA
BM-LUCA
BM-LUCA
4/3-7853-4,02-3,25
4/3-7853-4,02-3,25
4/3-7853-4,02-3,25
4.4.4.
SPIRO
SPIRO
SPIRO
720478
720478
720478
Ž-SI2106648-18/8-00
Ž-SI2106648-18/8-00
Ž-SI2106648-18/8-00
BM-LISKA
BM-LISKA
BM-LISKA
5/5-8616-4,63-3,51
5/5-8616-4,63-3,51
5/5-8616-4,63-3,51

4.1.
4.1.
4.1. SLUGA
SLUGA
SLUGA
120924
120924
120924
Ž-SI82570147-1/2-02
Ž-SI82570147-1/2-02
Ž-SI82570147-1/2-02
BM-LINA
BM-LINA
BM-LINA
3/2-6550-4,13-3,40
3/2-6550-4,13-3,40
3/2-6550-4,13-3,40

4.5.
4.5.
4.5. RAGEL
RAGEL
RAGEL
121134
121134
121134
Ž-SI93580423-3/1-08
Ž-SI93580423-3/1-08
Ž-SI93580423-3/1-08
BM-LUČKA
BM-LUČKA
BM-LUČKA
6/5-7711-4,32-3,54
6/5-7711-4,32-3,54
6/5-7711-4,32-3,54
Krava LUČKA SI 93580423 na državni razstavi v Lenartu izhaja linije
krave Lare

4.1.3.
4.1.3.
4.1.3. HUMOR
HUMOR
HUMOR
121235
121235
121235
Ž-SI02982498-7/2-05
Ž-SI02982498-7/2-05
Ž-SI02982498-7/2-05

4.1.3.4.
4.1.3.4.
4.1.3.4.
AMNITOBA
AMNITOBA
AMNITOBA
720763
720763
720763
Ž-LS73762650-20/5-10
Ž-LS73762650-20/5-10
Ž-LS73762650-20/5-10

BM-LUNA
BM-LUNA
BM-LUNA
5/4-7161-4,02-3,18
5/4-7161-4,02-3,18
5/4-7161-4,02-3,18

4.1.3.5.
4.1.3.5.
4.1.3.5.
SAWART
SAWART
SAWART
720763
720763
720763
M-SI73882181-10/6-11
M-SI73882181-10/6-11
M-SI73882181-10/6-11

Prosim
dodaj sliko
bika
HemterBREJK
SVEDER
SVEDER
SVEDER
823141-PP
823141-PP
823141-PP
BREJK
BREJK
121797
121797
121797
BM-LIPA
BM-LIPA
BM-LIPA

Krava Lučka je mati mladega bika Hemter 121885 (oče Hutera 721068).
4/3-7865-4,14-3,28
4/3-7865-4,14-3,28
4/3-7865-4,14-3,28
Shemi
kažeta, da je le z dobrim rejskim delom mogoče priti do dobrih živali in to na kmetiji Erjavec tudi dokazujejo.
4.5.4.
4.5.4.
4.5.4.
WITZBOLD
WITZBOLD
WITZBOLD
721024
721024
721024
M-LS34274543-14/7-13
M-LS34274543-14/7-13
M-LS34274543-14/7-13

1.4.5.5.
1.4.5.5.
1.4.5.5.HUTERA
HUTERA
HUTERA
721068
721068
721068
M-SI14445828-10/8-14
M-SI14445828-10/8-14
M-SI14445828-10/8-14

HEMTER
HEMTER
HEMTER
121885
121885
121885
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Pripravil Jože Smolinger mag. kmet.,
strokovni vodja za lisasto pasmo

Predstavitev elitnih bikov

Elitni biki preko svojih sinov prinašajo lastnosti,
ki se v naslednjih letih prenesejo v populacijo.
Zato je zelo pomembna odbira teh bikov,
saj z njihovo pravilno odbiro vplivamo na
usmeritev selekcije v prihodnje ter na genetski
napredek v populaciji. Delovna skupina
za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme
za osemenjevanje in pripust je odbrala
in potrdila 10 elitnih bikov iz Nemčije in
Avstrije za osemenjevanje bikovskih mater.
Za vsako bikovsko mater lisaste pasme bo
v mesecu marcu 2016 izdelan program
načrtne osemenitve.

4.5.3.
4.5.3.
4.5.3. BOREAS
BOREAS
BOREAS
720924
720924
720924
M-SI74057117-31/7-12
M-SI74057117-31/7-12
M-SI74057117-31/7-12

VANDIN
VANDIN
VANDIN
--823605-PP
-823605-PP
823605-PP

Krava Lučka je mati mladega bika Hemter 121885
(oče Hutera 721068).

Biki
za načrtno
osemenjevanje
bikovskih mater
v letu 2016

Shemi kažeta, da je le z dobrim rejskim delom mogoče priti
do dobrih živali in to na kmetiji Erjavec tudi dokazujejo.

HUMPERT 721247 (DE 0944001466)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt/Aisch
Skupna plemenska vrednost 131
Plemenska vrednost za mleko 121 (+ 918 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 124
Okvir 112
Omišičenost 96
Noge 108
Vime 109
Poreklo: •Oče: Humat - Humlang - Humberg
• Mati: Koralle - Realto - Rolo
Humpert je trenutno najbolj uporabljen bik za načrtno parjenje pri lisasti pasmi. Na potomke prenaša dobre lastnosti
Elitni bik Humpert 721247
mlečnosti, zelo dobre lastnosti prireje mesa in lastnosti Elitni
bik HUMPERT 721247
fitnesa. Potomke so velikega okvirja, imajo dobra vimena
(primerne za robotsko molžo), ter dobre lastnosti nog.
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OTHELLO 721292 (AT 332167718)

WURZL 721293 (AT 406598718)

VULKAN 721301 (AT 273921518 )

INROS 721305 (AT907021117)

Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar, Wieselburg
Skupna plemenska vrednost 122
Plemenska vrednost za mleko 111 (+870 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 104
Okvir 116
Omišičenost 93
Noge 98
Vime 124
Poreklo: • Oče: Hupsol - Humid - Humberg
• Mati: Simone - Vanstein – Randy

Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar,
Wieselburg, CRV Deutschland
Skupna plemenska vrednost 133
Plemenska vrednost za mleko 123 (+855 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 95
Okvir 102
Omišičenost 112
Noge 110
Vime 107
Poreklo: • Oče: Wal - Waxin - Horwein
• Mati: Martha - Rau – Rumba

Izvor: Avstrija osemenjevalni center Hohenzell
Skupna plemenska vrednost 127
Plemenska vrednost za mleko 124 (+ 1108 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 100
Okvir 112
Omišičenost 97
Noge 112
Vime 111
Poreklo: • Oče: Rumgo - Rumba - Ralbo
• Mati: Goldi - Manitoba – Malefiz

Izvor: Avsrija osemenjevalni center Genostar, Wieselburg,
CRV Deutschland
Skupna plemenska vrednost 123
Plemenska vrednost za mleko 119 (+1020 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 78
Okvir 99
Omišičenost 84
Noge 110
Vime 128
Poreklo: • Oče: Inhof - Regio - Renger
• Mati: Rosenstolz - Manitoba – Malefiz

Othello je najboljši potomec elitnega bika Hupsol. Mati
Simone je odlična potomka (velik okvir in odlično vime)
bika Vanstein. Potomke so velikega okvirja, povprečne v
lastnosti nog in imajo odlična vimena. Othello v populacijo
prenaša odlične lastnosti fitnesa (dolgoživost, persistenco
in iztok mleka).

Wurzl je zelo zanimiv Walov sin. Povprečno velike, odlično
omišičene potomke imajo veliko sposobnost prireje mleka.
Wurzl na potomke prenaša dobre lastnosti nog in vimena,
ter odlične lastnosti fitnesa (dolgoživost, persistenco, zdravje
vimena).

Vulkan je odličen Rumgov sin. Njegova mati Goldi je odlična
potomka bika Manitoba. Potomke bika Vulkan so mirnega
značaja, imajo odlične noge ter dolga odlično pripeta vimena
z optimalno namestitvijo prednjih seskov.

Inros je eden redkih testiranih bikov lisaste pasme s plemensko vrednostjo za mleko preko 1000 kg. Potomke imajo
odlične lastnosti nog in vimena. Bik prenaša v populacijo
odlične lastnosti fitnesa (dolgoživost, persistenca, iztok
mleka). Namenjen je za osemenjevanje krav v izrazito
kombiniranem tipu.

Elitni bik Vulkan 721301

Elitni bik Othello 721292

Elitni bik Wurzl 721293

Elitni bik WURZL 721293

Elitni bik OTHELLO 721292

WALCH 721307 (AT507499218)
Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar, Wieselburg,
CRV Deutschland
Skupna plemenska vrednost 134
Plemenska vrednost za mleko 117 (+568 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 115
Okvir 99
Omišičenost 122
Noge 106
Vime 114
Poreklo: • Oče: Waldbrand - Winnipeg - Wespe
• Mati: Simone - Manitoba – Malefiz
Potomke bika Walch so povprečnega okvirja, skladnih oblik,
odlično omišičene in imajo idealen nagib križa. V populacijo prenaša tudi odlične lastnosti vimena (odlično pripeta
Elitni bik Walch 721307
vimena pod trebuhom z dobro namestitvijo seskov spredaj
Elitni bik WALCH 721307
in zadaj) in fitnesa.
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Elitni bik VULKAN 721301

LOSUNG 721306 (DE 0945068832)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt/Aisch,
Marktredwitz, Birkenberg
Skupna plemenska vrednost 124
Plemenska vrednost za mleko 114 (+ 682 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 119
Okvir 103
Omišičenost 102
Noge 106
Vime 117
Poreklo: • Oče: Losam - Lom - Lombard
• Mati: Helena - Repteit - Report

Elitni bik Inros 721305

Elitni bik INROS 721305

Losung je zelo zanimiv Losamov sin v kombinaciji z Repteitovo hčero Heleno (povprečna mlečnost preko 10000
kg). Potomke so nadpovprečnega okvirja in nadpovprečne
v lastnostih omišičenosti. Bik prenaša odlične lastnosti
vimena (močno izražena centralna vez), dobre lastnosti
nog in dolgoživosti. Dobra plemenska vrednost za potek
telitve (oče telet) nakazuje, da je primeren za osemenjevanje
Elitni bik Losung 721306
plemenskih telic.
Elitni bik LOSUNG 721306
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SENSATION PP 721299
(DE 0945068832)

SAENKO PP 721297
(DE 0941242070)

Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt/Aisch, Hohenzell, Birkenberg, Perkohof
Skupna plemenska vrednost 128
Plemenska vrednost za mleko 126 (+ 702 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 111
Okvir 99
Omišičenost 108
Noge 101
Vime 101

Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt/Aisch
Skupna plemenska vrednost meso 104
Dnevni prirast 100
Klavnost 101
Kvaliteta mesa 109
Omišičenost 8
Tip 8
Skelet 8
Poreklo: • Oče: Stahlguss PP – Stachus PS - Stakkato
• Mati: Elli - Lektor Pp – Leckstein PS

Poreklo: • Oče: Sandro PS - Salvator - Safir
• Mati: Perina Pp - Witzbold - Winnipeg
Sensation je trenutno najboljši genomsko testirani brezrožni
bik. Njegove genomske plemenske vrednosti nakazujejo
odlično proizvodnjo mleka in mesa.

Saenko je brezrožen (homozigot) bik namenjen osemenjevanju bikovskih mater v mesnem tipu, ter osemenjevanju
v rejah krav dojilj. V populacijo prenaša odličen tip lisaste
pasme za prirejo mesa in omišičenost.

Elitni bik Sensation 721299

Elitni bik SENSATION 721299

Elitni bik Saenko PP 721297

Elitni bik SAENKO PP 721297

BAYER PP 721296 (DE 0943404577)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt/Aisch
Skupna plemenska vrednost meso 119
Dnevni prirast 113
Klavnost 115
Kvaliteta mesa 119
Omišičenost 8
Tip 8
Skelet 8
Poreklo: • Oče: Bengzalik PP – Knox Benz – Jaco Benz
• Mati: Marlen P - Zimbo Pp – Ziko
Bayer je odličen brezrožen Benzalikov sin, ki je trenutno
zelo uporabljen v nemški populaciji krav dojilj. V populacijo
prenaša odličen tip živali, ter odlične pitovne in klavne
lastnosti. Ni primeren za osemenjevanje plemenskih telic
in krav manjšega okvirja.

32

TRADICIONALNO SVEŽ!

Elitni bik Bayer PP 721296

54. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

20. – 25. 8. 2016
Gornja Radgona

Elitni bik BAYER PP 721296

MEDNARODNO LETO STROČNIC
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Zdravo tele
pogoj za kravo
z visoko mlečnostjo in
dolgo življenjsko dobo
V zadnjih letih se je genetski potencial za proizvodne lastnosti in lastnosti
zunanjosti krav zelo povečal. Kljub temu se te lastnosti v čredah ne
odražajo. Krave so pogosto majhnega okvirja ali ne dosežejo zaželene
mlečnosti. Ko analiziramo stanje v čredi vidimo, da so največkrat težave
prav v vzreji telic ali pa že pri vzreji telet. Pravilna vzreja telet ne vpliva
samo na njihovo zdravstveno stanje, ampak tudi na njihove kasnejše
proizvodne sposobnosti. Zaradi napak v vzreji in prehrani v prvem mesecu
starosti ima takšna telica, ko teli lahko več kot 2000 kg mleka manj,
kot tista, ki je bila pravilno vzrejena. Prav tako so strokovnjaki v Nemčiji
dokazali, da telička, ki je prebolela drisko ali pljučno obolenje preživi veliko
krajši čas v hlevu. Zato je vzreja zelo pomembna tako z vidika mlečnosti,
kot tudi z vidika življenjske dobe krav.
Vzreja se začne že s pravilno oskrbo krav
v presušitvenem obdobju. Doba presušitve
ne sme biti krajša od 42 dni. Krave v tem
obdobju ne smejo hujšati, saj to vpliva na
vitalnost telet in njeno zdravstveno stanje.
Zelo pomembna je tudi oskrba krav v tem
obdobju z vitamini (beta karotenom in
ostalimi vitamini) in cepljenje krav proti
bakterijskim ter virusnim okužbam pri teletih. To zaščito prejme tele preko mleziva
oziroma mleka.
Po porodu je najvažnejše opravilo pravočasen napoj telet z mlezivom. V času 1 ure po
telitvi naj teliček dobi kar 4 l tega napoja, da
prejme okoli 200 g IgG (imunoglobulinov zaščitnih snovi), le takrat bo zadovoljivo
pasivno zaščiten. Ker je to zelo velika količina
se rejci razumljivo bojijo, da bi prihajajo do
prenapitja in zahajanja mleka v vamp ali pa
teliček te količine enostavno ne popije. Zato
so v večjih obratih v nekaterih evropskih
državah uvedli prakso prisilnega pitja ali
zalivanja s pomočjo posebne sonde. To smo
videli v lanskem letu na Slovaškem, kjer redijo
2700 krav in skoraj nimajo težav z zdravjem
telet. Na tej farmi tudi predhodno pasterizirajo mlezivo, da uničijo morebitne škodljive
bakterije, vendar pa nekateri strokovnjaki
pasterizacijo odsvetujejo, saj se lahko poško
poško-
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Anton Hohler
spec. za prehrano živali in
živinorejsko tehnologijo

Scala d.o.o. - Cesta XIV. divizije 63 - 2000 Maribor
Scala d.o.o. - Cesta XIV. divizije 63 - 2000 Maribor

tel: 02 480 11 70 - www.scala.si
tel: 02 480 11 70 - www.scala.si

REZERVNI DELI ZA VSO MOLZNO OPREMO
REZERVNI DELI ZA VSO MOLZNO OPREMO
STROKOVNA POMOČ IN SVETOVANJE,
STROKOVNA
POMOČ
SVETOVANJE,
REZERVNI
DELI
VSEH IN
TIPOV
MOLZIŠČ
REZERVNI DELI VSEH
TIPOV MOLZIŠČ
IN MOLZNE
OPREME.
IN MOLZNE OPREME.
SESNE GUME
SESNE GUME

PULZATORJI
PULZATORJI

ČISTILA
ČISTILA

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.
Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

KOLEKTORJI
KOLEKTORJI

S predloženim izrezanim kuponom Vam ob nakupu
S
predloženim
izrezanim kuponom
Vam
ob popusta
nakupu
sesnih
gum MILK-RITE
priznavamo
15%
sesnih gum
MILK-RITE
15% popusta
in GRATIS
pregledpriznavamo
molzne opreme.
in GRATIS pregled molzne opreme.
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dujejo beljakovine mleka, kar vpliva na slabšo
prebavljivost le teh. Na tej farmi tudi vedno
preverijo kakovost kolostruma s kolostrometrom,
kar lahko opravimo s refraktometrom, ki se
sicer uporablja za merjenje sladkorjev v vinu.
V tujini so izdelali že barvno skalo s pomočjo
katere ugotavljamo kakovost kolostruma, če
nimamo refraktometra ali kolostrometra.
Če naš management napajanja telet ustreza
potrdimo to s količino protitelesc v krvi, da
vemo kokilo teh je teliček prejel. Če nimamo
sistema prisilnega pitja in teliček ne spije 4 l
mleziva, tega dajemo v večkratnih manjših
odmerkih. Do 6 ure po porodu naj bi dobil že
6 l mleziva. Nekateri rejci v tujini nastavijo
kolostrum na voljo, ki ga predhodno zakisajo,
vendar raziskave kažejo, da le 40 % odstotkov
telet, ki imajo mlezivo na voljo pojedo tega v
zadovoljivi količini. Poudariti moram, da ima
kasnejše napajanje s kolostrumov veliko slabši
učinek zaščite telet, saj je absorpcija najboljša
le v prvih urah po telitvi. Tudi kakovost kolostruma se s časom po telitvi slabša. Poleg
tega pa kasnejše napajanje lahko že povzroči
zgodnjo okužbo telet s škodljivimi mikroorganizmi, ki kasneje povzročajo drisko (drska
prve dni po porodu) ali pljučna obolenja.
Višek mleziva ali kolostruma lahko v zaprtih
steklenicah globoko zamrznemo. Zamrzimo
samo najkakovostnejši kolostrum, npr. tisti, ki
imajo vsaj 70 IgG v litru mleka, saj se običajno
pri odtajanju poškoduje okoli 30 % protiteles.

Trije programi napajanja oziroma sesanja telet
1. Sistem je že zelo uveljavljen in sicer: prvi teden naj teliček dobi do 5–6
l napoja na dan, drugi teden pa 6–7 l mleka ali mlečnega nadomestka
na dan. Tretji do četrti teden povečamo količino na 8 l dnevno, ki jo
pustimo do 6 tedna starosti nato pa postopoma zmanjšujemo do 12
tedna, ko odstavimo tele, če poje 2 kg močne krme.
2. Sistem, ki se uvaja na nekaterih kmetijah v Evropi in Ameriki:
a) Teličke do treh tednov napajamo na voljo (telički pojedo tudi do 12
l mleka dnevno) - zagotavlja zelo visok prirastek. Četrti teden se
količina zniža na zgornjo mejo 10 l in nato postopoma znižuje do
12 tedna, ko poje že 2 kg močne krme. Prednost tega je zelo visok
dnevni prirast, vitalna teleta in dobro oblikovane mlečne celice
pri teličkah (osnova za dobro mlečnost).
b) Teličkom zakisamo mleko ali nadomestek in jim ponudimo neomejeno količino, vendar redno kontroliramo njihovo konzumacijo. Pri
kontroli, če telički puščajo mleko ostanek mleka zlijemo v posebno
posodo in napojimo z njim starejša teleta (npr. moška teleta). Če
zmanjka količina napoja (teliček je popolnoma izpraznil vedro) takrat
dodamo v vedro večjo količino kot prejšnjikrat. To delamo do konca
3 tedna, ko običajno prestavimo teleta v skupinsko rejo. Od takrat
krmimo omejeno podobno kot pri točki a. Teleta ne odstavimo prej
dokler ne pojedo 2 kg močne krme na dan.
Pri vzreji je izredno pomembna količina napoja in kvaliteta mlečnega
nadomestka ter njegova koncentracija. Do 1 meseca starosti mora nadomestek vsebovati večje količine mleka v prahu in njegova koncentracija
naj bo okoli 160–170 (pozimi) g na 1 l, kasneje, po 4.–5. tednu starosti pa
lahko krmimo nadomestek brez mleka v prahu in z manjšo koncentracijo
npr. 125–130 g na 1 l. Tako kakovost mlečnega nadomestka, kot njena
koncentracija ter količina pomembno vpliva na prirast telet v prvem
mesecu starosti. Če je prirastek pod 600 g na dan to značilno vpliva na
slabšo mlečno prirejo teh, ko postanejo krave. Prav tako takšne teličke
pogosteje zbolevajo za drisko ali pljučnimi obolenji, kar je povezano ne
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samo z večjimi stroški za vzrejo, ampak tudi s krajšo
življenjsko dobo krav oziroma zgodnejšo izločitev. Naše
ankete so pokazale, da kmetje večinoma teleta napajajo
z mlekom, tisti, ki pa uporabljajo mlečni nadomestek pa
praviloma imajo premalo kakovostnega za prvo obdobje
reje. Večina jih vzreja teleta kar z nadomestkom za drugo
obdobje vzreje. Telički pa v prvem obdobju težko oziroma
slabo prebavljajo sirotko v prahu, še težje pa rastlinske
beljakovine (npr. sojo), ki jo proizvajalci dodajajo v nadomestek. Ravno iz tega izhajajo številne prebavne motnje
in slabi prirastki telet.
Teletom nudimo vodo že takoj po rojstvu. Zdravi teliček
potrebuje vode v količini 10 % svoje telesne mase. Teliček
z drisko pa tudi dvakrat več. Voda je pomembna tudi za
razvoj vampa in vzpodbujanje apetita. Po možnosti teličke
napajajmo s mlačno vodo.
Za zdrava teleta je izredno pomemben
prostor vzreje in higiena le tega. Najboljši
način je v večini evropskih držav še
vedno reja v iglujih zunaj hleva, čeprav
se vse bolj uveljavlja ameriški način reje
v posebnih hlevih, ki so zelo svetli in
zračni, kjer se še dodatno dovaja sveži
zrak s pomočjo ventilatorjev. Zrak se
dovaja preko preluknjanih cevi, ki so
nameščena na stropu hleva oziroma
nad teleti. Takšen način ventilacije ne
ustvarja prepiha. Zračenje je izredno
pomembno za zdravje pljuč. Vsakršno
pokašljevanje pomeni slabi zrak v hlevu
in verjetnost poškodb pljuč. V tujini so
dokazali, da kar 50 % teličkov trpi zaradi
subklinične pljučnice in pri 50 % od teh
se nikoli ne pojavi prava pljučnica (ni
visoke vročine), imajo pa poškodovana
pljuča. Čeprav nekateri pravijo, da so pri
kravah jetra najpomembnejši organ, v
zadnjih letih ugotavljajo vse večji pomen
pljuč za dobro prirejo mleka (obolela
pljuča pomenijo manj mleka in krajšo
življenjsko dobo). Pljuča so pogosto
poškodovana oziroma nepravilno razvita že pri teletih zaradi neprimernega zraka v objektih
kjer vzrejamo teleta. Če teliček diha zrak onesnažen s
plini (npr. amonijak) oziroma mikrobnimi povzročitelji
pride do poškodb pljučnih alveol. Zato je ventilacija je
izredno pomembna, saj s tem znižujemo koncentracija
mikrobov zraku.
Teleta prestavimo v igluje najkasneje 24 ur po telitvi,
da se ne okužijo od starejših živali. Igluji naj bodo tako
nameščeni, da se teleta ne dotikajo med seboj, saj bi s
tem vzpodbujali medsebojno sesanje. V zimskih hladnih
razmerah povečamo količino nadomestka za 1–2 l. Ob zelo

36

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

hladnih nočnih temperaturah postavimo pred odprtino igluja
zaporo (npr. kocko bale). Teleta namreč v prvih tednih starosti
slabše prenašajo nizke temperature. Če mlada teleta vzrejamo
v skupinskih boksih si uredimo za njih posebno mikroklimo.
V poletnih mesecih igluje postavimo v ustrezno senco, da se
ne segrevajo zaradi sončne pripeke. Boksi iz lesa niso najbolj
primerna rešitev, saj jih zelo težko očistimo in razkužimo.
Razkuževanje je potrebno tako za bakterijske povzročitelje, kot
tudi za vse pogostejše parazitske povzročitelje (za te uporabimo
še posebna razkužila).
V skupinskih rejah je potrebno preprečiti medsebojno sesanje.
To lahko preprečimo tako, da teleta fiksiramo vsaj 30 minut
v času sesanja (dokler traja sesalni refleks). Danes se na trgu
dobi tudi posebna posoda za sesanje telet s specialnimi seski,
ki zahtevajo daljše sesanje (več kot 12 minut). Pri takšnem
načinu napajanja (sesanja) se medsebojno sesanje skoraj odpravi.
Posoda za napajanje s seski, kjer se teleta več ne sesajo med seboj

Zapora za fiksacijo telet ob sesanju

kateri je poleg koncentratov še 15–20 %
sena ali 10 % slame. Vlakninska krma
preprečuje zakisanje vampa pri teletih.
V poskusih v Aulendorfu je bilo dokazano, da so imela teleta pri krmljenju
premajhnih količin sena pH vampa
izpod 6. Krmimo le silažo vrhunske
kvalitete in to le starejšim teletom v
majhnih količinah. Zaželeno je, da

silaže ne krmimo pred 5 meseci starosti, saj teleta do teh starosti še nimajo
ustrezno razvite sluznice vampa. Če
krmimo silažo ali enolončnico od krav
naj bo ta resnično vrhunske kvalitete.
Pri krmljenju TMR od krav, teletom
dodajamo do 6 mesecev starosti vsaj še
1,5 kg koncentrata, saj pri tej starosti
ne pojedo dovolj voluminozne krme in
jo tudi slabo prebavijo.

Nekaj poudarkov vzreje telet
1. V 1 uri po telitvi dodajte kolostrum v zadostni količini
(po možnosti 4 l).
Igluje namestimo zunaj hleva, kjer ni sončne pripeke

Močno krmo nastavimo teličkom že drugi teden starosti.
Koncentrat naj ne bo v obliki moke ali peletov, ampak v obliki
kosmičev v katerem je nekaj celega zrnja. Moknata oblika koncentratov negativno vpliva na razvoj resic v vampu hkrati pa je
tudi tek telet manjši. Na trgu imamo nekaj odličnih starterjev za
teleta v obliki kosmičev. Če uporabljate starter v obliki peletov
ali moke obvezno dodajte vsaj 30 % celega zrnja koruze. Kakovost koncentratov je pomembna za pravilen razvoj aktivnega
dela vampa. Ne pozabimo tudi na seno, ki je tudi po zahtevah
navzkrižne skladnosti obvezno. S sodobno tehnologijo se zelo
širi krmljenje tako imenovanih TMR enolončnic za teleta, v

2. Do konca 1. meseca starosti uporabljate le zelo
kvaliteten nadomestek (veliko mleka v prahu, po
možnosti 50 %).
3. Močno krmo uporabljate že drugi teden starosti v
obliki kosmičev in celega zrnja.
4. Poskrbite za oskrbo telet s vodo in kakovostno
vlakninasto krmo (seno).
5. Teleta 24 ur po telitvi premestite v igluje zunaj hleva
ali posebne hleve za teleta z globokim nastiljem in
cevno ventilacijo
6. Po odstavitvi do 6 mesecev starosti dodajajte močno
krmo v količini vsaj 1,5 kg na dan.
Veliko Božjega blagoslova in uspešno rejo Vam želim.

Močna krma naj bo v obliki kosmičev in celega zrnja
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Rejsko društvo
za lisasto pasmo
Gornja Radgona
Tatjana Vrzel,
predsednica Rejskega društva za lisasto pasmo
Gornja Radgona

Rejsko društvo za lisasto pasmo govedi UE Gornja Radgona že 24
let deluje na območju občin Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Radenci in Apače. Glavna naloga društva je, da aktivo sodeluje pri
razvoju in obstoju govedoreje na našem območju. Skrbimo za strokovno
izobraževanje govedorejcev, organiziramo strokovne ekskurzije, strokovna
predavanja,srečanja in razstave.
Prvo selekcijsko društvo na področju govedoreje je bilo
ustanovljeno leta 1934. začetki intenzivnega selekcijskega
dela na področju, ki ga danes pokriva KZ Radgona pa segajo
v leta 1965, ko je bila opravljena inventarizacija. Pregled
reje je bil opravljen z namenom, da se poveča število živali
v kontroli proizvodnosti. V letnem poročilu o kontroli proizvodnosti za leto 1965 zasledimo podatek, da je tedanja

KZ Apače dosegla pri 42 kravah mlečnost 2816 kg. V tem
letu zasledimo tudi podatek, da je bila najboljša krava v
Pomurju v letih 1956 in 1957 krava Šeka R 2058, last Alojza
Tekavca iz Konjišča, ki je dosegla za tisti čas zavidljivih 5671
kg mleka s 4,1 % mlečne tolšče. Po letu 1965 so organizirali
kontrolo proizvodnosti tudi na področju, kjer do takrat ni
bilo kontrole. Največje povečanje pa je bilo med leti 1975
in 1983. v letu 1983 je bilo v Pomurju osemenjenih največ

plemenic (38157). Trend upadanja lahko
ponazorimo s podatkom za leto 2011,
in sicer je bilo osemenjenih le 12848
plemenic.

Da je naše govedorejsko društvo bilo vedno delavno in aktivno, so dokaz že
številne govedorejske razstave. Zato imajo veliko zaslug naši bivši predsedniki:
Karel Flajsinger, Franc Koler, Jože Bračko, dr. Alojz Slavič, naši kmetje in strokovni delavci KGZS - ZAVOD MS.

Le redke kmetije na našem območju še
imajo v svojih hlevih živino, in te so stalež
precej povečale. Manjša gospodarstva
pa so živinorejo popolnoma opustila.

1. Dan zadružnikov – Apače, 16. 10. 1983

Društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona je bilo vpisano pod tem imenom v
register društev občine Gornja Radgona
13. 7. 1992.

2. Otvoritev Kmetijsko oskrbovalnega centra Videm ob Ščavnici – Videm ob
Ščavnici, 22. 7. 1984
3. Dan žetve- Sp. Ščavnici, 19. 7. 1987
4. 40 let KZ Gornja Radgona – Gornja Radgona, avgust 1989
5. Dan živinorejcev, Spodnja Ščavnica, 4. 7. 1993
6. IV. Občinski praznik Občina Radenci – Radenci, 17. 6. 2000
7. Razstava – Čakova, 14. 5. 2005
8. Združenje govedorejcev Pomurja – Gornja Radgona, 16. 6. 2007
9. 60 let Kmetijske zadruge Radgona, otvoritev kmetijskega centra Apače – Apače,
3. 10. 2009
10. Razstava goveje živine – Radenci, 15. 6. 2014
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Razstava goveje živine v Radencih, leto 2014

Najboljša krava 2–4 laktacije: LASTA SI 73558725, rojena
23. 3. 2008, LS pasma, ki je v 4. laktaciji namolzla 15.826
kg mleka s 3,42 % mlečne masti in 3,53 % beljakovin. Rejec
najboljše krave v 2–4 laktaciji je Senekovič Stanko, Nasova
20, Apače.

Člani društva nabiramo znanje tudi pri rejcih v drugih delih
Slovenije in v tujini. Zbirali smo pomoč za kmete iz občin,
ki so utrpeli veliko škode po neurju s točo. Priskočili smo na
pomoč tudi družinam, ki so utrpele škodo zaradi požarov
na gospodarskem poslopju in hlevih.
Na občnem zboru društva so bile podeljene nagrade rejcem
živali z najvišjo proizvodnjo v 2015, nagrajene so bile naslednje živali:
Najboljša prvesnica: LOPA SI 94000814, rojena 23. 12. 2011,
LS pasma, ki je v 1. laktaciji namolzla 12.424 kg mleka s
3,67 % mlečne masti in 3,53 % beljakovin. Rejec najboljše
prvesnice je Senekovič Stanko, Nasova 20, Apače.
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Prireja v življenjski dobi lisasta pasma: PALMA SI 72353709,
rojena 15. 9. 2002, ki je v devetih laktacijah namolzla 88.685
kg mleka s 3.653 kg mlečne masti in 2.996 kg beljakovin.
Rejec krave lisaste pasme z najvišjo prirejo v življenjski
dobi je Cetl Drago, Spodnja Ščavnica 70, Gornja Radgona.
Prireja v življenjski dobi črno-bela pasma: ERIKA 31 SI
22657967, ki je v devetih laktacijah namolzla 107.994 kg
mleka s 4.587 kg mlečne masti in 3.687 kg beljakovin. Rejec
krave črno-bele pasme z najvišjo prirejo v življenjski dobi
je Šutja Franc, Očeslavci 1, Spodnji Ivanjci.
Kljub slabim tržnim razmeram in neugodni kmetijski
politiki, govedorejci nismo obupali in vsem tem rejcem, ki
kakorkoli sodelujejo v delovanju društva lahko čestitamo in
se zahvalimo. Dobro sodelovanje nas vseh pa je zagotovilo,
da bomo govedorejci na območju UE Gornja Radgona obstali
kot uspešni gospodarji, ki se borimo za svoj obstoj še naprej
tudi v sodobnih časih.

NAROČ

GLAŽAR
... ko kmetovanje postane

užitek !

ILA

( 0 41 6 6
9 68 6

KRMILA
SEMENA

KRMNA ŽITA
HLEVSKA OPREMA
MLEČNI NADOMESTKI
SILAŽNE FOLIJE PRO - FARM

MINERALNO VITAMINSKI DODATKI
SOJINE, SONČNIČNE IN REPIČNE TROPINE

NAJBOLJŠE ZA NAJBOLJŠE
KRMILA IN MINERALNO VITAMINSKE MEŠANICE ZA KRAVE MOLZNICE IN OSTALO GOVEDO

Krmne mešanice za krave molznice:
osnovni program
intenzivni program
program TOP
program MIX
program specialnih proizvodov
Mineralno vitaminski dodatki:
program BOVISAL
program RUMISAL
program VITAMIX
JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana
PRODAJA

LJUBLJANA
NOVO MESTO
AJDOVŠČINA
LJUTOMER

01 / 584 26 65, gsm 031 350 500
07 / 393 19 22, gsm 031 704 339
05 / 364 45 13, gsm 051 684 424
02 / 585 88 64

Vaš dom d.o.o. Bohova 78, Hoče 02/ 613 0 613
info@haas-dom.si www.haas-dom.si

IZVEDBA OBJEKTOV ZA KMETIJSTVO
(hlevi, skladišča, strojne lope,..),
KONSTRUKCIJE S KOVINSKIMI,
LESENIMI ALI BETONSKIMI STEBRI,
IZVEDBA OSTREŠIJ S PREDALČNIMI
LESENIMI NOSILCI
RAZLIČNI TIPI IZVEDBE STREŠNIH
KRITIN, PREZRAČEVANJ IN STENSKIH
OBLOG,
ZAGOTOVLJEN NAJVIŠJI STANDARD
KAKOVOSTI,
V SLOVENIJI ŽE 25 LET,
KVALITETNA IZVEDBA ŽE VEČ KOT 100
OBJEKTOV V SLOVENIJI.

Osemenjevalni center
za lisasto pasmo Ptuj

Proizvodnja in
distribucija semena bikov
lisaste pasme

Proizvodnja in
distribucija
merjaščevega
semena

HISKO 121603
Bik namenjen za reje, usmerjene
v kombinirano prirejo mleka in mesa.
Izboljšuje lastnosti:
% beljakovin,
iztok mleka,
okvir živali,
lastnosti vimena,
omišičenost.
RAGS 121639
Bik namenjen za reje, usmerjene
v intenzivno prirejo mleka.
Izboljšuje lastnosti:
količina mleka,
količina mlečne masti,
količina beljakovin,
lastnosti vimena,
težavnost telitev.

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, Telefon: 02 749 36 13, Fax: 02 749 36 20, E-naslov: kgz@kgz-ptuj.si
www.kgzs-ptuj.si

