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Pred vami je nova izdaja revije, držali smo se obljub
in zaupanje hočemo še nadgraditi. Za ustvarjalce
revije je obdobje med dvema izdajama precej kratko,
za bralce si želimo drugače, pomembno je da boste
z gotovostjo našli kakšen delček mozaika, ki morda
manjka pripotenciala
upravljanju
z vašopasmi
čredo.
Izkoriščanješegenetskega
pri lisasti

bodo živali pokazale zelo kmalu z nižjo vsebnostjo v
mleku, slabši bodo plodnostni parametri – se pravi
ne bo telitev, ne bo mleka in telet in pričnemo poganjati negativen krog, katerega pa zelo težko obrnemo v drugo smer. Na roko rejcem gre edino cena
žit – katero gre izkoristit. To je tisto kar boli. Delaš
brez delovnega časa, se trudiš, vse življene vložiš v
Obdobje med obema revijama je bilo zagotovo zelo
Ketoza tihi ubijalec naših krav
kmetijo, na koncu pa ne moreš plačati vseh tekočih
delovno intenzivno. Bilo je potrebno opraviti ogromno
položnic v mesecu – kaj šele kaj drugega.
dela
travnikih
in poljih, da bodo naše živali
Lara 120.000
kgdoma
mlekana
v desetih
laktacijah
dobro preskrbljene za zimo. Vem, da je obdobje med Želim pa, da se rejci Lisastega goveda zavemo predDelovanje zveze
društev
rejcevpustilo
govedivlisaste
obema
revijama
prirejipasme
mleka neizmerljivo nosti, ki jo imamo pred rejci drugih pasem, da je
škodo s to katastrofalno ceno mleka. Sedaj vsaj upajmo, iz teh živali mogoče doseči precej več izplena pri
Kmetija Lampret
da je doseženo dno padanja in da se začne počasi prodaji mesa. In ravno tukaj je naša prednost pred
trend
obračati v drugo smer. Ob tem pa želim javno ostalimi. Živali moramo oskrbeti tako, da v največji
Ekskurzija po
Bavarski
izraziti zgroženost nad pogovori v visokih krogih o meri čredo vodimo mi ( izločanje živali) in ne čreda
Predstavitevtem,
kmetije
kakoBranović
za takšno ceno rentabilno prirejati mleko. nas (s pogini).
S to ceno lahko shajaš mesec ,dva, tri, potem pa se
Upam, da bo relativno ugodna letina dala vsaj malo
prično kopičiti finančne težave. Posledica tega pa je
zadoščenja in nam vlila upanje za naprej!
še precej hujša in to je pri nas rejcih v obliki stresa,
slabe volje, celo jeze, s takšno popotnico pa ne moreš Pa srečno, vsaj do naslednje izdaje!
daleč v življenju. Najprej pa se vse to prične odražati
pri živali. Ko ni več kje vzeti pa navadno jemljemo
živalim. Ampak to je zagotovo napačna pot, ki jo
Primož Pevec, član UO Zveze društev
rejcev govedi lisaste pasne Slovenije

Zveza društev rejcev govedi
lisaste pasme Slovenije
Zastopniki
Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Predsednik ZDRGLPS:
Aleš Kotnik
Šikole 30, 2331 Pragersko
telefon 031 511 797
Podpredsednika ZDRGLPS:
Boris Kunšič
Perniki 4, 4247 Zgornje Gorje
telefon 040 610 958
Primož Pevec
Slatina pri Ponikvi 32, Ponikva
telefon 041 249 224

Strokovni vodja ZDRGLS:
Jože Smolinger mag. kmet.
KGZS – Zavod Ptuj
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
telefon 02 749 36 42
041 639 763
Tajnik ZDRGLPS:
Doc. dr. Marjan Janžekovič univ. dipl. inž. kmet.
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru
Pivola 10, 2311 Hoče
telefon 02 320 90 00

Na naslovnici:
Paša lisaste pasme mesne usmeritve na krasu
foto: Timotej Kovač

Izdajatelj revije:
Zveza društev rejcev govedi
lisaste pasme Slovenije,
Pivola 10, 2311 Hoče
telefon 02 320 90 00, fax 02 616 11 58
www.liska.si
Številka 14 – avgust 2016
Letnik XXIV
Cena 3 eur
Uredniški odbor:
Doc. dr. Marjan Janžekovič
Daniel Skaza
Jože Smolinger
Aleš Kotnik
Franc Štuhec
Primož Pevec

Vsebina
Izkoriščanje genetskega potenciala pri lisasti pasmi
Ketoza tihi ubijalec naših krav
Lara 120.000 kg mleka v desetih laktacijah

Odgovorna urednika:
Daniel Skaza, Jože Smolinger

Delovanje zveze društev rejcev govedi lisaste pasme

Fotografije:
arhivi avtorjev prispevkov

Kmetija Lampret

Oblikovanje:
s.kolibri

Ekskurzija po Bavarski

Tisk:
Evrografis
Naklada 2000 izvodov

Predstavitev kmetije Branović

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Prireja mleka in mesa
Po podatkih kontrolne službe število krav lisaste pasme
(LS) v Sloveniji že vrsto let vztrajno upada, o čemer se
lahko prepričamo po pregledu publikacije Rezultati kontrole prireje mleka in mesa (www.govedo.si). Temu trendu
botrujejo predvsem spremembe v pasemski strukturi, ki se
je v zadnjih letih spreminjala v korist črno-bele (ČB) pasme

selekcijskega napredka praktično ni
zaznati. Glede na zadane rejske cilje je
potrebno narediti nekaj več na dvigu
njihovih vsebnosti (beljakovine > 3,5
%; količini mleka > 7000 kg). Prav tako
ne moremo biti zadovoljni z dnevnimi
prirasti žive mase pitancev, ki dosegajo
le 980 g/dan (slika 3).
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jenega mesa. V okviru strokovnega dela
selekcijske službe, ki ga izvajajo druge
priznane organizacije v govedoreji,
želimo doseči čim boljši napredek pri lastnostih, ki so pomembne za posamezno
pasmo. Pri količini mleka je naraščanje
konstantno (slika 1), pri maščobah
med leti 2004 in 2010 beležimo velik
padec. Tudi v vsebnostih beljakovin
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Kako krhka je usmeritev v čisto mlečno
prirejo je dokazala mlečna kriza, ki je
zaradi povečanih količin ponujenega
mleka na Evropskem trgu vplivala na
občutno zmanjševanje odkupne cene
mleka. LS pasma ima zato določene
prednosti pred mlečnimi pasmami, saj
lahko z njo izkoristimo tudi lastnosti
dobrega priraščanja in kakovost prire-
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zaradi preusmerjanja rejcev v intenzivno prirejo mleka in
opuščanje kmetovanja na majhnih kmetijah (preglednica 1,
2). Rejci s prirejo mleka z LS pasmo se vse bolj odločajo za
mešane reje z mlečnimi pasmami in križankami LSX. Da teh
čred ni malo, prikazuje preglednica 2, kjer je predstavljeno
število kmetij in krav.

Leto

Leto

Preglednica 1
Število molznic in mlečnost LS pasme in križank z lisasto pasmo (LSX) v letih 2010 in 2015
Št. krav LS + LSX
Leto
2010
2015

kontrola + Z % vseh krav
45.296
40.157

42,8
39,6

kontrola A

% vseh krav

33.322
31.034

40,1
37,8

Mleko
kg
5031
5353

Mlečnost LS
Mašč.
%
4,02
4,04

Beljak.
%
3,35
3,36

Mlečnost LSX*
Mleko
Mašč.
kg
%
5680
4,03
5982
4,07

Slika 2:
Mlečnost krav v
kontroli prireje mleka
glede na velikostni
razred kmetije
v letu 2015

* Križanke z lisasto pasmo – delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %

Preglednica 2
Število kmetij in velikost čred s kravami čiste LS pasme, s kravami LS in križankami LSX, kravami LS in
ČB ter čisto ČB pasmo v kontroli prireje mleka
Črede s kravami LS
Leto
2010
2015

4

Kmetij
441
442

Krav / kmetijo
8,9
11,5

Črede s kravami LS in križankami
LSX
Kmetij
Krav / kmetijo
981
13,5
622
16,5

Črede s kravami LS in ČB
Kmetij
141
153

Krav / kmetijo
20,2
22,5

Črede s kravami
ČB
Kmetij
354
632

Iz slike 2 je razvidno, da so v kontroliranih čredah v porastu
pasemske reje z LS pasmo. Predvsem je to izrazito pri večjih
rejah (več kot 20 krav). Drug moment, ki ga ugotavljamo je,
da se z leti povečuje število prvesnic, potomk tujih bikov.
V letu 2010 so le-te predstavljale 10,0 % (n = 8909), v letu
2015 pa že 18,3 % (n = 7862). Navedeno kaže na to, da rejci
vedno več posegajo po tujih bikih, kar lahko dolgoročno
prinese težave pri vzdrževanju pasme v želenem tipu; pod
vprašaj pa postavlja učinkovitost našega selekcijskega dela.
Potomke uvoženih bikov lahko presegajo domače bike tudi

za več kot 1000 kg mleka v standardni laktaciji. Vendar
se moramo zavedati, da je ta razlika tudi na račun večje
prisotnosti deležev krvi pasem mlečnega tipa, ki je v letu
2015 v povprečju presegla 18.7%.
Glede na prikazane podatke (preglednica 2) lahko vidimo,
da se čista LS pasma vse bolj pretaplja v mlečni tip. To
nakazuje tudi slika 3, ki prikazuje, da pitanci križanci LSX
v zadnjih letih dosegajo boljše pitovne in klavne lastnosti
kot pitanci čiste LS pasme.
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Kako uspešni smo v izkoriščanju potenciala svojih živali
V spletnem portalu govedo imamo
za takšne preglede
na voljo kar nekaj
pregledov, omenimo naj modul na
CPZ Govedo »Izkoriščanje genetskega
potenciala črede«,
do katerega vstopamo preko »Izkaznice kmetije«. Kot
primer je na sliki 4
prikazana umestitev
naključne kmetije
glede na njeno povprečje plemenskih Slika 4: Intenzivnost reje glede na povprečno plemensko vrednost (PV) krav v čredi in povprečno prirejo mleka v
v rednosti in do- standardni laktaciji za kmetijo, ki glede na PV slabo izkorišča genetski potencial.
sežene povprečne
mlečnosti izbrane
pasme v določenem letu. Ta kmetija je bolje kot teh 68 % kmetij, pod rdečo redijo več različnih pasem, je za njih
na grafikonu označena z rdečo piko v premico pa tiste, ki tega potenciala ne prav tako mogoče pogledati podatke
oblaku preostalih slovenskih kmetij, ki izkoriščajo. Poleg grafičnega prikaza je o izkoriščanju potenciala. Omenjeni
rede isto pasmo v letu, ki ga gledamo. na desni strani podatek o številu krav pogled vključuje tudi priporočilo, ki se
Rdeča in zelena črta (premica) določata na kmetiji, povprečni prireji mleka v oblikuje glede na umeščenost kmetije
meji, znotraj katerih je 68 % vseh kmetij. standardni laktaciji, povprečni ple- na območju Slovenije po plemenski
Nad zeleno premico so kmetije, ki izko- menski vrednosti in pasmi za katere vrednosti in mlečni prireji (slika 5).
riščajo genetski potencial za mlečnost se ta informacija nanaša. Če na kmetiji
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Slika 5: Čreda z nadpovprečnim izkoristkom genetskega potenciala.

Seveda so pričakovanja, da prirejo lahko
izboljšujemo zgolj samo s selekcijo, precej
enostransko razmišljanje. Brez izvajanja
potrebnih rejskih ukrepov na strani
rejcev, ne moremo pričakovati dobrih
rezultatov. Poleg tega je pri načrtovanju osemenjevanja plemenic potrebno
upoštevati tudi druge lastnosti (vsebnost
maščob, beljakovin, dobre pitovne in
klavne lastnosti, telesne lastnosti), ki
jih želimo izboljševati na potomcih.
Enostranska selekcija lahko dolgoročno
povzroči ekonomsko škodo.
Tako naj bo grafična predstavitev intenzivnosti reje glede na povprečno
plemensko vrednost krav pomemben
napotek v premišljeno iskanje rešitev za
izboljševanje mlečnosti ob upoštevanju
načel dobrega počutja in zdravja živali.

Zaključek
Rezultati nekaterih rejcev kažejo na to,
da z LS pasmo lahko dosežemo visoko
mlečnost, ki pa jo glede na tip in usemeritev pasme ne smemo favorizirati
na škodo ostalih lastnosti.
Kombiniran tip pasme bomo v Slovenskem prostoru obdržali le, če bomo v
večjem deležu uporabljali plemenske
bike domače selekcije, ki so odbrani
glede na naše selekcijske usmeritve in
prilagojene okolju, v katerem gospodarimo. Postavlja se tudi vprašanje, ali
bomo v Sloveniji znali zadržati kombiniran tip lisaste pasme tudi z uvedbo
genomske selekcije, kar bo velik izziv
tako za strokovnjake kot rejce.

Za spremljanje selekcijskega napredka in
izkoristka genetskega napredka imamo
na voljo kar nekaj modulov znotraj
spletnega portala Govedo. Poleg vpogleda v podatke nam omogočajo tudi
načrtovanje rejskega dela in kritičnega
pristopa k odločitvam, še zlasti ko gre
za načrtovanje parjenj plemenic.
Seveda pa ima ključno besedo o poti,
ki jo bo nadaljevala LS pasma, Zveza
društev rejcev govedi lisaste pasme
Slovenije.

Odkup živali
Plačilo maksimalno 2 dni
Mobil 031 733 637
GSM 0043 664 46 46 280
Pisarna 02 790 15 60
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Ketoza

54. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM
20. - 25. 8. 2016, Gornja Radgona
AGRA 2016, STROK RADOŽIVEGA DRUŽENJA, POSLA IN STROKE
Agra s 1798 razstavljavci iz 30 držav na 70.800 m2 razstavnih površin namenja posebno pozornost mednarodnemu letu stročnic in 25
obletnici zamejstva. Država partnerica je Madžarska, z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami nastopajo Belorusija, Poljska, Srbija z AP
Vojvodino ter Hrvaška. Predstavljene so najvidnejše svetovne blagovne znamke kmetijske mehanizacije, vse, kar potrebujemo za pridelavo
zdravih živil na način zdrav za okolje ter vrhunski domači pridelki, prehranski izdelki, kulinarika in vina. Poudarki so tudi na ekološkem
kmetijstvu in živilih, hrani iz bližine, bogastvu naših gozdov ter kmetijski tehniki za varno kmetovanje.
PONEDELJEK, 22. 8. 2016 / DAN GOVEDOREJCEV
9.30 - 11.45 Ocenjevanje razstavljenih goveje živine
13.00 - 14.00 Podelitev priznanj ocenjenim živalim
13.00 Okrogla miza - Mlečna kriza še kar traja
Organizator Sindikat kmetov

NEDELJA, 21. 8. 2016
18. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov (10.00 - 16.00),
Ankina kuhinja v hiški iz slamnatih bal in ob krušni peči v sejemskem
vrtu (10.00 - 19.00), FENDT tekmovanje v vlečenju vrvi za
najmočnejše slovenske fante (15.00 - 16.00)

ČETRTEK, 25. 8. 2016 / Dražba mladih bikov

PONEDELJEK, 22. 8. 2016
Ocenjevanje razstavljene goveje živine in podelitev priznanj
(9.30 - 11.45 in 13.00 - 14.00), predstavitev penečih vin
Zagrebačke županije z vinsko kraljico Zagrebačke županije
(13.00 - 14.00), predstavitev rejcev ljutomerskega kasača
(15.00 - 16.00)

VSAK DAN na sejmu AGRA
• Agrina kuhinja s pokušnjami jedi in Agrine tržnice z dobrotami in
izdelki slovenskih kmetij (hala C)
• vodene pokušnje vin iz ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona
z 20. Vinsko kraljico Slovenije
• jutranje kave z ministrom in individualni nasveti Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
• svetovanja strokovnjakov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
• prikaz vrhunske reje in revije živali (govedi, konj, prašičev,
drobnice, avtohtonih pasem domačih živali, čebelarstva, malih živali,
rib v ribniku)
• degustacija mleka posavske kobile, mesa in mleka slovenskih
avtohtonih živali (hlev D2)
• vodeni ogledi, svetovanja strokovnjakov v osrednjem
sejemskem vrtu z več kot 300 rastlinami (N2)
• Razstava nagrajenih izdelkov inovativnih oblačil iz naravnih
materialov Ekoci Green design (hala D)
• demonstracije varnega dela z motorno žago
• razstava Slovenski Oskar za embalažo
• igralnica za otroke z delavnicami, ustvarjanjem in presenečenji
• ugodna vstopnina in brezplačno parkiranje!
NAJZANIMIVEJŠE V AGRINEM KOLEDARJU
SOBOTA, 20. 8. 2016
Otvoritev sejma AGRA z nastopi slovenskih zamejskih kulturnih
skupin (10.00), zabavni program za mlade (9.00 - 19.00),
plesanje maskot razstavljavcev in tekmovanje v plesanju polke
(14.30 - 16.30)

TOREK, 23. 8. 2016
Revija pasme posavski konj, prikaz poroke po starih običajih,vožnja
s kočijo (10.00 - 14.00)
SREDA, 24. 8. 2016
Predstavitev ovc in koz, prikazi striženja ovac, dela z drobnico
in dela pastirskih psov (14.00 - 16.00), izbor najtežje buče in
najzanimivejše zbirke okrasnih buč« (16.00)
ČETRTEK, 25. 8. 2016
Razglasitev priznanj Natečaja Ekoci Green design za najbolj
inovativna oblačila iz naravnih materialov (10.00), 7. srečanje
starodobnih traktorjev Steyr (12.00), dražba mladih bikov (14.00),
dan sejemskih vrtov
SEJEMSKI AVTOBUS Z UGODNIM PAKETOM VSTOPNINE
IN MALICE
Ljubljana (7:30) - Žalec (8:28) - Celje (8:41) - Maribor (9:30) - sejem
AGRA v Gornji Radgoni (10:10) s povratkom ob 16:25.
Več informacij: Vesna Dajčman, T: 02 5642 118,
E: vesna@pomurski-sejem.si

Vljudno vabljeni!
SVEŽ PROGRAM: www.pomurski-sejem.si

tihi ubijalec
naših krav

Mag. Anton Hohler, univ.dipl.inž.zoot.
Specialist za prehrano govedi, KGZ Ptuj

V Sloveniji krave mnogo prezgodaj zapustijo hlev. V povprečju dosegajo le 3,75 laktacije.
Najmanjše število laktacij dosegajo križanke s črno-belimi kravami in črno-bele krave s 3,40
oziroma 3,59 laktacije (Jenko, 2007). Tudi v Nemčiji imajo veliko težav s prerano izločitvijo
krav, kajti vsaka četrta zapusti čredo že v prvi laktaciji. Krave, ki dosežejo več laktacij,
imajo večjo življenjsko mlečnost in so ekonomsko zanimivejše, saj s tem prinašajo večji
zaslužek (Thoralf in Richter, 2012). Zato je za dobro prirejo zelo pomembno zdravje živali,
ki poleg življenjske dobe neposredno vpliva na mlečnost (Rajala-Schultz in sod., 1999a).
Bolne krave izgubljajo v povprečju tudi do 5,3 kg mleka na dan po postavljeni diagnozi.

Med boleznimi, ki znižujejo mlečnost in pospešujejo izločitve krav je prav gotovo ketoza.
Ketozo mnogi strokovnjaki povezujejo z visoko
mlečnostjo. Vanholder in sod. (2015) ugotavljajo, da sta subklinična in klinična oblika ketoze
povezani predvsem z visoko mlečnostjo takoj po
porodu. Krave, ki so imeli pri prvi kontroli zelo
visoko mlečnost so bile bolj dovzetne za ketozo,
kot tiste ki so imele nižjo. Torej si rejci krav, ki
zelo dobro »štartajo« ne želijo. Navdušenje nad
visoko začetno mlečnost se kmalu spremeni v
razočaranje, saj te krave zbolijo za ketozo in
dosežejo v prvi 100 dneh laktacije tudi nižjo
mlečnost (Hohler, 2016). Zato ne drži, da visoka
letna mlečnost prinaša tudi več presnovnih
bolezni, ampak le visoka mlečnost v začetku
laktacije. Ketoza namreč znižuje mlečnost in je
zaradi tega ta nižja na letnem nivoju. Subklinična ketoza zniža mlečnost za 5,5 do 17 odstotka,
klinična pa za več kot 26 odstotkov.

Danes poznamo tri oblike ketoze (Oetzel,
2006)
• ketoza tipa II, ki je najtežja oblika ketoze, pri kateri imajo živali v
začetku laktacije visoko koncentracijo inzulina in glukoze, kar še
pospešuje mlečnost in povečuje energijski primanjkljaj po porodu.
Za to ketozo zbolijo predvsem krave, ki so bile napačno krmljene v
času presušitve. Te so bile krmljene s energetsko preobilnim ali s
neuravnoteženim obrokom (preveč beljakovin) ali s obrokom slabe
kvalitete, ki zmanjšuje konzumacijo krme v času presušitve. Ketoza
tipa II se lahko pojavlja že pred porodom ali takoj po porodu oziroma
najpogosteje do 3. tedna po porodu.
• ketoza tipa I se pojavi kasneje v laktaciji, značilno je, da imajo živali
zelo nizko vsebnost tako inzulina kot glukoze, kar zmanjšuje mlečnost
(krave se s tem branijo pred velikim energijskim primanjkljajem). Ta
oblika ketoze je lažje ozdravljiva in se pojavlja do 6 tedna po porodu.
To je tipična ketoza napačne prehrane po telitvi, največkrat preskromnega ali neuravnoteženega obroka po telitvi. Pogosto zbolijo za to
obliko krave, ki so na paši in jim primanjkuje energije v obroku, imajo
pa presežek beljakovin. V naši raziskavi smo ugotovili, da največ živali
zboli za ketozo prav v poletnem času, kar bi lahko bil vzrok prav presežek beljakovin in premalo energije v obroku.
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ko odkrijemo ketozo večje so posledice
na zdravje živali in plodnost. Zato je
za uspešnost zdravljenja ketoze zelo
pomembno zgodnje odkrivanje le te.
Poznamo različne metode odkrivanje
ketoze. Ketozo ugotavljamo glede na
prisotnost ketonskih teles v krvi, mleku
in urinu. Vse manj se v praksi ugotavlja
prisotnost ketonskih teles v urinu, saj
je jemanje urina razmeroma zahteven
postopek. Zato je večina novejših raziskav usmerjena v določanje ketonov v
mleku in v krvi.

Preskromna kondicija,
krava v ketozi tipa I

• Oetzel (2006) navaja tudi III. obliko
ketoze, ki jo povzroči silaža, ki vsebujejo veliko maslene kisline. Ta
je najlažje ozdravljiva, saj se stanje
izboljša že ko takšno krmo izključimo
iz obroka. Vsekakor krma, ki vsebuje veliko maslene kisline (običajno
mokre travne silaže, deteljne silaže in
silaže različnih drugih metuljnic) ni
primerna za prehrano krav molznic.
Ketoza (že v subklinični obliki) poslabšuje plodnost (poslabšuje odkrivanje
pojatev, uspešnost osemenitve, podaljšuje poporodni odmor). Zaradi ketoze
je pogosto vnetje maternice, poveča se
pogostnost obolenja vimena, poveča se
število somatskih celic, hkrati se znižuje
vsebnost laktoze.

Odkrivanje ketoze
Posledica ketoze je odvisna od oblike
ketoze in časa postavitve diagnoze.
Če ketozo zelo zgodaj odkrijemo in
jo zdravimo je zmanjšanje mlečnosti
najnižje in vplivi na plodnost ter odpornost organizma minimalni. Kasneje

10

Določanje ketonov v krvi, kjer se določa
keton BHB (ß hidroksi butirat) je seveda
najnatančnejša metoda, ki se lahko
opravlja v laboratoriju, npr. s UV kinetično encimatsko metodo RX Daytona
(Veterinarska fakulteta v Ljubljani) ali
s prenosnim merilnikom za merjenje
BHB v krvi (Wellion Belua, FeeStyle
Odvzem krvi za določanje BHB v krvi

Optium...). Natančnost meritve s prenosnim merilnikom je
zelo velika (koeficient determinacije je okoli 0,95; Oetzel, 2010,
Ježek in sod., 2011). Začetek obolenja s subklinično ketozo
je pri 1 oziroma 1,2 mmol BHB /L krvi. Takrat že zadostuje
dodajanje 3 dcl propilen glikola dnevno za dobo 5 dni. Pri
večjih koncentracija BHB moramo obvezno poklicati veterinarja, da doda glukozo (s pomočjo infuzije v kri) in pogosto
tudi zdravila. Nikoli ne odlašajte, kajti zgodnje zdravljenje
je najuspešnejše; ko se pojavi klinična oblika ketoze je že
veliko prepozno, posledice so velike in zdravljenje pogosto
neuspešno. S prenosnim merilnikom merimo vsebnost
ketonov v krvi tudi že pred porodom. V tem obdobju mora
biti koncentracija teh bistveno nižja. Za določanje BHB s
prenosnim merilnikom potrebujemo le kapljico krvi, ki jo
dobimo s posebnimi iglicami (kapilarna kri). Kri nanesemo
na listič, ki je v aparatu in nato odčitamo rezultat.
Mnogi rejci ne želijo jemati krvi oziroma so mnenja da je to
stres za živali. Za te rejce in za tiste, ki redno ne opravljajo
preiskav krvi je na voljo hitra metoda določanje BHB in
acetona v mleku, ki jo opravljamo na KGZ Ptuj (infrardeča
spektrometrija). Slaba stran te metode je ta, da se opravlja
enkrat mesečno pri redni AT kontroli in nekoliko slabša
natančnost (saj so v mleku skoraj 10 krat nižje koncentracije
ketonov kot v krvi). Vsi rejci, ki se želijo posluževati te metode
naj pošljejo še dodatne vzorce mleka od tistih krav, ki so po
porodu in zanje še ni bilo opravljene mesečne kontrole ali
vzorce tistih krav, kjer sumite na pojav ketoze (lahko je zelo
široko razmerje med mlečnimi maščobami in beljakovinami
mleka). Lahko odkrivate ketozo tudi s keto lističi v mleku,
vendar je natančnost meritev manjša kot v laboratoriju.

Preprečevanje ketoze
Vsekakor je bolje preprečevati kot zdraviti ketozo. Na pojav
ketoze vplivajo številni dejavniki in čim več teh moramo
obravnavati, če želimo pogostnost pojava subklinične in
klinične ketoze zmanjšati na nizko raven.
Mnogi avtorji v starejših virih navajajo da na ketozo vplivajo
dedni dejavniki in dejavniki okolja. Ti tudi navajajo da so
dedni dejavniki prisotni okoli 10 odstotni meri. V novejših
virih najdemo, da so dedni dejavniki le okoli 2 odstotkov
(Koeck, 2013). To pomeni, da so dednostne razlike zelo
majhne. Pozorni moramo biti na dejavnike okolja; nekaj teh
smo že omenili. Med te sodijo še starost krave (zaporedna
laktacija), obolenja telic, sezona telitve, prehrana in oskrba
krav v presušenem obdobju in v obdobju po telitvi. Mnogi
strokovnjaki zlasti nizozemski (Valholder, 2015) navajajo,
da je od pomembnih dejavnikov za nastanek ketoze tudi
premočna kondicija krav ob telitvi (predebele krave), drugi
pa so mnenja, da ni pomembna toliko kondicija ampak dobra
konzumacija krme v času presušitve in po telitvi ter kakšna
je sprememba kondicije po porodu (pomembno je, da je ta
sprememba postopna in da ni prevelika, ne več kot 1 točka
ocene kondicije). Navajajo tudi, da je najnevarnejše hujšanje
že pred porodom in zelo intenzivno po njem (Zieger, 2001),
kar kaže na pomembnost prehrane krav v času presušitve.
Prav tako s pravilno prehrano presušenih krav preprečujemo
nastanek poporodne mrzlice, ki pomembno vpliva na pojav
ketoze po porodu. Poleg prehrane krav v času presušitve je
zelo pomemben dejavnik komfort oz. udobje in s tem pre-
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prečevanje stresa pri živalih (pogosto
prestavljanje živali, pregosta naseljenost,
premalo prostora pri jaslih). Število
krmnih in ležalnih mest mora biti v času
presušitve več kot je živali v hlevu. Prav
tako mora biti posamezno krmno mesto
dovolj široko (več kot 80 cm). Mi pa žal
urejamo hleve s 65 cm širokim krmilnim
mestom, ki je normativ za Jersey pasmo
(najmanjša mlečna pasma), skupno pa
imamo v mnogih novih hlevih komaj
50 cm krmnega prostora na žival, kar
je po mojem velika strokovna napaka,
ki jo bomo čutili vse skozi s prisotnostjo
presnovnih bolezni in slabšo plodnostjo
krav. Še posebej moramo biti pozorni
pri ureditvi porodnišnice za krave. Ta
mora biti dovolj velika in udobna ter
v primerni oddaljenosti (neposredno
ob) od drugih živali. Vsako prezgodnjo
prestavljanje v porodnišnico bomo
drago plačali, zaradi težav po porodu
in s presnovnimi boleznimi.

Od pravilne prehrane presušenih krav
je pomembna tudi prehrana v času
laktacije. Nizka energija obroka v času
laktacije lahko neposredno privede do
pojava ketoze. Englehard in Meyer(2009)
sta ugotovila, da so krave, ki so jim
zmanjšali delež močne krme v laktaciji
ne samo zmanjšale mlečnost ampak te
imele tudi več subklinične ketoze, poslabšale so se jim parametri plodnosti.
Skromna prehrana krav, ki je zlasti
prisotna pri lisasti pasmi ne zmanjša
samo mlečnosti ampak povzroča tudi
več zdravstvenih težav in poslabša
plodnost. Izračuni, ki so jih opravili
v avstrijskih mlečnih krožkih kažejo
zaradi tega na zelo slabe ekonomske
rezultate pri mlečnih kravah, kar nam
pove, da varčevanje pri krmi ne prinaša
boljšega ekonomskega rezultata ampak
slabšega. Rejci lisaste pasme ne verjemite, da so krave lisaste pasme niso
dovzetne za pojav ketoze. Naše raziskave
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so pokazale, da so od vseh pasem imele
črno-bele najnižjo koncentracijo BHB
v mleku, kar ne pomeni da so te krave
manj občutljive na ketozo ampak imajo
preprosto boljšo oskrbo. V svoji raziskavi
sem najvišje vsebnosti ketonov v krvi
(BHB) izmeril prav pri manjših kmetijah
lisaste pasme (tako visoke, da mnoge
črno-bele morda sploh ne bi preživele),
te kmetije so imele zaradi tega čredo z
zelo slabo plodnostjo.
Ketoza je presnovna bolezen, ki zahteva celovito obravnavo. Pomembno
je pravočasno odkrivati subklnično
ketozo, še pomembnejše je preprečiti
nastanke le te. Za vse težave se obrnite
na veterinarja in zlasti na strokovnjaka
za prehrano krav in tehnologijo reje.
Upam, da sem vas s tem člankom vzpodbudil, da napravite prvi korak za uspešno
obvladovanje ketoze.
Želim vam veliko uspehov pri reji in
veliko Božjega blagoslova.

Tomaž Perpar, Mija Sadar

Bikovske matere (BM) so ponavadi potomke odličnih kravjih družin, kjer so že njihove prednice pokazale
odlične rezultate. To nam zagotavlja zanesljivejše dedovanje želenih lastnosti na potomce. Pri odbiri
so pomembne lastnosti prireje mleka, mesa, plodnosti in lastnosti zunanjosti. BM lisaste pasme so
odbrane v dveh usmeritvah. Pri merilih za odbiro BM s poudarkom na prireji mleka dajemo večji poudarek
lastnostim prireje mleka in nekoliko manjši lastnostim prireje mesa, pri BM s poudarkom na prireji mesa
pa ravno obratno. Poudariti moramo, da gre v obeh primerih za kombinirano usmeritev pasme.
BM so najboljše in najlepše predstavnice posamezne pasme. Odbirajo jih selekcionerji območnih KGZ na podlagi rezultatov
plemenskih vrednosti in ogleda zunanjosti živali. Končno odbiro in potrditev opravi strokovni tajnik za lisasto pasmo.
Pri odbiri BM se držimo meril, ki jih mora izpolnjevati posamezna krava, da pridobi status BM. O strogih merilih odbire
nam veliko pove že podatek, da je v Sloveniji le okoli 250 do 270 BM, to je 0,4 % celotne populacije LS pasme. BM nato
osemenijo s semenom elitnih plemenskih bikov. Potomci BM in elitnih plemenskih bikov, ki ne kažejo napak, se vključijo
v testno postajo v KGZ Murska Sobota, letno od 100 do 120. Po enem letu delovna skupina za oceno in odbiro bikov za
Zaradi pomena, ki jih imajo
lisasto pasmo odloči, ali je posamezen bik primeren za osemenjevalni center (okoli 20 bikov), za naravni pripust ali pa
BM LS na bodoči rod plemese izloči. To je stroga selekcija in le najboljše pripeljejo v osemenjevalni center KGZS-zavod Ptuj.
njakov smo podrobneje analizirali prirejo
mleka v rejah, v katerih se nahajajo in jo
primerjali s povprečno prirejo v Sloveniji
v zadnjih 10 letih. Preglednice in slike
so same po sebi dovolj zgovorne, da ne
potrebujejo posebnega komentarja.

Preglednica 3: Prireja v rejah bikovskih mater
(BM) LS pasme (obe usmeritve skupaj) v
primerjavi s povprečjem populacije LS pasme
* Razlika od povprečja populacije

Reje BM so naše vrhunske reje.
To se kaže tako v prireji mleka
Slika 1: Reje bikovskih mater (BM) priredijo
Preglednica 1:
kot tudi vsebnosti beljakovin.
večjo količino mleka, hitrejši pa je tudi njihov
Mlečnost kontroliranih krav po pasmah v letu
Rezultati kažejo na dejansko
napredek v primerjavi s povprečjem populacije
2015
sposobnost prireje lisaste
*LSX – Križanke LS pasme, ki imajo od 14 %
pasme, ki pa jo v povprečju
do 86 % pasme RH in/ali MB
iz različnih vzrokov ne izkoSlika 2: Trend gibanja vsebnosti maščob kaže,
Preglednica 2:
da tej lastnosti nismo dajali poudarka, vsebnost
ristimo. V nekaterih rejah so
Prireja bikovskih mater (BM) LS pasme
maščob pa se je v rejah bikovskih mater (BM)
to naravne danosti in zavestna
(LS+
LSX)
glede
na
usmeritev
in
razlika
od
dvignila nad povprečje populacije šele v zadnjih
povprečja
populacije
odločitev za nižjo mlečnost,
dveh letih
* Razlika od povprečja populacije
drugje pa lahko tudi napake
v tehnologiji in pomanjkljivo
Slika 3: Reje bikovskih mater (BM) imajo višjo
znanje. Zavedamo se, da so
vsebnost beljakovin, večji pa je tudi napredek v zadnjih 10 letih
tudi v teh rejah živali z vrhunsko genetiko, ki pa jo ne
v primerjavi s povprečjem populacije
morejo izkazati in zato niso odbrane za BM. Z uvajanjem
genomske selekcije in odbiro BM glede na genomsko
Pasma
LS

Standardna laktacija

Število
laktacijskih
zaključkov

Mleko
kg

kg

%

kg

%

21.413

5353

216,0

4,04

180,1

3,36

Maščobe

Beljakovine

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

27

2906

103,2

3,55

92,7

3,19

Druge

CK

6.353

6120

244,5

4,00

203,2

3,32

Slovenija 2015

79.656

6424

257,4

4,01

213,4

3,32

Slovenija 2014

77.965

6328

254,3

4,02

209,3

3,31

plemensko vrednost se
bo to lahko spremenilo.
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Usmeritev

Meso

Reje BM

LS + LSX

138

Število rej

13

151

Število rej

2.885

247

Število BM

18

3.840

Število laktacij

30.207

(+ 1085)* 6622

6864 (+ 1327)*

Povprečje povprečnih laktacij BM
7974 (+ 2437)*

Slovenija

Povprečje rej

Mleko, kg

Mleko, kg

5537

320,0/4,02 (-0,03%)*

Maščobe, kg / %

(0,00%)* 268,0/4,05

4,08 (+0,03%)*

Maščobe, %

224,1/4,05

274,5/3,44 (+0,08%)*

Beljakovine, kg / %

(+0,15%)* 232,4/3,51

3,45 (+0,09%)*

Beljakovine, %

185,9/3,36

Povprečje maksimalnih laktacij BM
8799

Mleko, kg

7495

3,50

Reje BM 2015 - 2005
+0,05%

3,45
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Reje BM 2015 - 2005
+1072 kg
+107 kg/leto 6500
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Slika 3: Reje bikovskih mater (BM) imajo višjo vsebnost beljakovin, večji pa je tudi napredek
v zadnjih 10 letih v primerjavi s povprečjem populacije
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večjo
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hitrejši
pa jevečjo
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4,25
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-0,10%4,15
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Trend
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šele
pa sedvignila
je v rejah
(BM) dvignila
nad povprečje populacije šele
v zadnjih dveh letih
v zadnjih dveh letih
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Lara

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

120.000 kg mleka
v desetih laktacijah

Jože Smolinger, strokovni vodja za lisasto pasmo

Kmetija Ščap je v zadnjih letih v samem vrhu po lastnostih
mlečnosti pri lisasti pasmi v Sloveniji. Na kmetiji redijo
trenutno 31 krav. Večina krav v hlevu je lisaste pasme ali
križank lisaste pasme. Povprečna mlečnost pri lisasti pasmi
v letu 2015 je znašala 10.246 kg mleka s 5,02% mlečne masti
in 3,43% beljakovin. Iz te odlične črede izvira tudi krava
LARA SI 62904928, ki je presegla življenjsko proizvodnjo
120.000 kg mleka. Trenutna proizvodnja krave znaša 126.300
kg mleka. Lara je potomka elitnega bika Poldi. Njena mati
Laura (Herold x Bali) je v življenjski proizvodnji dosegla
preko 50.000 kg mleka. Lara je kot prvesnica dosegla mlečnost 8.604 kg mleka. Naslednjih devet laktacij je dosegla
mlečnost preko 10.000 kg mleka, najvišja mlečnost pa je bila
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dosežena v šesti laktaciji 13.836 kg mleka s 4,30% mlečne
masti in 3,64% beljakovin. Njeno izjemno dolgoživost in
vitalnost nakazuje tudi mlečnost v deseti laktaciji (12.996
kg mleka s 4,59% mlečne masti in 3,36% beljakovin). Lara
svojo odlično genetiko prenaša tudi na svoje hčere (7 hčera).
V proizvodnji sta še trenutno dve hčeri. Hčer Liliput SI
24336695 (Imposium x Poldi) je odbrana bikovska mati.
Maksimalna dnevna mlečnost v prvi laktaciji znaša 45 kg
mleka s 5,04% mlečne masti in 2,95% beljakovin. Lara je
kljub visoki starosti in odlični proizvodnji še vedno neverjetno mladostna, ter se pripravlja na enajsto telitev. Družini
Ščap želimo tudi v bodoče obilo rejskih uspehov in veselja
z njihovimi odličnimi kravami.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Delovanje
zveze društev
rejcev govedi
lisaste pasme
Slovenije
Doc.dr. Marjan Janžekovič,
tajnik zveze zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Govedorejke, govedorejci, strokovnjaki in
ostali kar sami presodite, ali se je jasna
vizija aktivnosti po 23 letih delovanja
uresničila.
Na letošnjem občnem zboru Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
(ZDRGLPS), ki je bil na Jožefovo 19. marca
v Draži vasi je predsednik Aleš Kotnik
podal poročilo o delu v preteklem letu.
Izpostavil je obisk strokovnega tajnika
in predsednika v Avstriji in avkcijske
prodaje telic. V Sloveniji smo lani prodali
na avkcijah v GR cca 25 plemenskih telic,
naši rejci pa so jih od Avstrijcev kupili
blizu 500. Tudi za izločene krave plačajo
sosedje več kot naši mesarji. Pohvalil je
uspešno izvedbo 6. strokovnega posveta
zveze - Dan travinja. Po obširni razpravi
o financiranju zveze je bil sprejet še
naslednji sklep:
Ker Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS Slovenije ter Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije nista realizirali sklepa lanskega Občnega zbora
Zveze društev rejcev govedi lisaste
pasme Slovenije z dne 19.03.2015 z
naslednjo vsebino:

Želja po organiziranosti rejcev govedi najštevilčnejše pasme govedi v »V kolikor s 1.4.2015 ne bo realizirana
Sloveniji – lisaste pasme – je bila prisotna že v prejšnjem stoletju, ko že podpisana pogodba o financiranju
vloženega dela priznanih rejskih orgaso stekli prvi uradni pogovori v Pomurju.
To je bilo v letu 1990 in začela so se
ustanavljati rejska društva. Že spomladi
1991 je bila organizirana regijska rejska
zveza za lisasto pasmo Pomurja. Podobno
so začela z svojim delovanjem še govedorejska društva in regijske zveze iz
ostalih območij in sicer Ptuja, Maribora,
Celja, Kranja. Njihovo število članov se
je gibalo od 40 do 1990. S tem so bili
dani pogoji za ustanovitev zveze rejcev
na državni ravni. Spomladi 1992 je bil
formiran iniciativni odbor iz predstavnikov rejskih društev in regijskih zvez,
ki je pripravil vse potrebne materiale
za ustanovno skupščino rejcev govedi
lisaste pasme Slovenije. Ta je potekala 10.
junija v Hočah pri Mariboru. Skupščine
so se udeležili govedorejci v velikem
številu in sprejeli pravila Zveze društev
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije,
izvolili organe in potrdili program dela
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iz katerega je izhajal tudi sklep o pripravi
in izdajanju časopisa Lisasto govedo.
Prva številka je izšla avgusta 1992. Iz
nje smo razbrali, da je zvezo vodil kot
prvi predsednik gospod Zoltan Cigut,
podpredsednik je bil Milan Selinšek,
strokovni tajnik mag. Milan Erjavec,
tajnik pa Evgen Zgubič. Citiram misel
predsednika zveze iz uvodnega članka:
»Rejci lisastega goveda, združeni v Zvezi
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije,
bi radi s svojo aktivnostjo skupaj s
strokovnimi službami posegli v vsa
dogajanja, ki bi doprinesla k izboljšanju
čred govedi lisaste pasme, gospodarnosti prireje mleka in mesa, k boljši
strokovni usposobljenosti rejcev, k boljši
prodaji plemenske živine in k večjemu
vplivu na odločanje o ukrepih, ki jih bo
oblast sprejemala za razvoj te panoge
živinoreje.«

nizacij v govedoreji, bo upravni odbor
Zveze društev rejcev govedi lisaste
pasme Slovenije poiskal povezavo z
sorodno rejsko organizacijo v tujini«,
je občni zbor ponovno potrdil citirano
vsebino lanskega sklepa in še dodatno
pozval MKGP in KGZS, da do 1.5. 2016
dokončno realizira financiranje Priznane
rejske organizacije ZDRGLPS.

MKGP je 5.4.2016 poslalo v tajništvo
zveze odgovor. Iz njega izhaja, da MKGP
z ZDRGLPS ni sklenilo pogodbe o financiranju vloženega dela priznanih
rejskih organizacij v govedoreji, zato
ne more posegati v pogodbene odnose
podpisnikov pogodbe niti ne more zagotavljati realizacije pogodbe. Sklepe,
ki jih sprejmejo organi društva, morajo
realizirati sama društva in ne , da jih
prelagajo na druge pravne osebe.

Iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije zveza ni dobila
nobenega odgovora. Glede na zelo obsežne odgovornosti,
ki jih ima ZDRGLPS za izvajanje javne službe strokovnih
nalog v živinoreji na področju govedoreje opredeljene v
koncesijski pogodbi z MKGP in jih je dolžna v celoti realizirati bo na volunterski ravni in z simboličnimi finančnimi sredstvi težko obvladovala situacijo. Ogrožena je tudi
popolna izvedba nekaterih nalog iz sprejetega programa
dela zveze za leto 2016, ki ga je predlagal strokovni vodja
za lisasto pasmo Jože Smolinger mag. kmet. in to nadaljnje
aktivnosti pri genomski selekciji, prodaja plemenskih telic,
izdaja revije lisasto govedo, izobraževanje rejcev, izdelava
spletne strani ipd.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije je
Priznana rejska organizacija v govedoreji, ki ji je MKGP
podelilo koncesijo za opravljanje javne službe strokovnih
nalog v živinoreji na področju govedoreje za leta 2016 do
2020. Vodi rodovniško knjigo za lisasto pasmo govedi in se
za nedoločen čas šteje za priznano rejsko organizacijo. Prav
tako je njen rejski program potrjen za nedoločen čas.

NAROČ

GLAŽAR
... ko kmetovanje postane

užitek !

( 0 41 6 6 I L A
9 68 6

KRMILA
SEMENA

KRMNA ŽITA
HLEVSKA OPREMA
MLEČNI NADOMESTKI
SILAŽNE FOLIJE PRO - FARM

MINERALNO VITAMINSKI DODATKI
SOJINE, SONČNIČNE IN REPIČNE TROPINE
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Biki
za načrtno
osemenjevanje
bikovskih mater
v letu 2016

ELVIS 721310 (AT 0720873222)

WINDOW 721312 (AT 080877428)

Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar, Wieselburg
Skupna plemenska vrednost 128
Plemenska vrednost za mleko 123 (+ 1259 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 105
Okvir 111
Omišičenost 104
Noge 116
Vime 108

Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar, Gleisdorf
Skupna plemenska vrednost 133
Plemenska vrednost za mleko 118 (+ 858 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 112
Okvir 104
Omišičenost 106
Noge 109
Vime 109

Poreklo:
• Oče: Everest - Ermut - Ergo
• Mati: Haube - Polari - Poldi

Poreklo:
• Oče: Wohltat - Wille - Winnipeg

Elitni bik Elvis 7213010

Elitni bik Window 721312

Elvis je genomsko testirani bik. V populacijo prenaša odlične
lastnosti eksterierja (popravlja okvir, omišičenost, lastnosti
nog in vimena). Zraven odličnih lastnosti mlečnosti popravlja
tudi dolgoživost, persistenco in iztok mleka.

Genomsko testiran bik Window izhaja iz elitne linije Wille.
Bik je nadpovprečen v lastnostih okvirja, omišičenosti, lastnosti nog in vimena. Izboljšuje tudi lastnosti prireje mesa,
dolgoživost, persistenco, iztok mleka in zdravje vimena.

• Mati: Bloni - Ilion - Regio

Jože Smolinger, strokovni vodja za lisasto pasmo

Z uvedbo genomske selekcije bo potrebno povečati število elitnih bikov, ter s tem omogočiti večjo genetsko
variabilnost pri njihovih potomcih. Delovna skupina za odbiro bikov se je odločila, da kot elitne bike uporabimo
vrhunske genomsko testirane bike. Predstavljeni biki so že vključeni v program načrtne osemenitve bikovskih
mater za leto 2016.

DELL 721313 (DE 0974600964)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center CRV
Skupna plemenska vrednost 123
Plemenska vrednost za mleko 117 (+ 484 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 116
Okvir 98
Omišičenost 106
Noge 91
Vime 134

MINT 721311 (DE 0948271424)
Izvor: Nemčija, Češka osemenjevalni center CRV
Skupna plemenska vrednost 130
Plemenska vrednost za mleko 121 (+ 1063 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 104
Okvir 102
Omišičenost 101
Noge 120
Vime 134

Poreklo:
• Oče: Dextro - Dionis - Didi
• Mati: Jana - Ruap - Romen
Bik Dell je potomec odlične krave Jana (trenutno med
najboljšimi kravami lisaste pasme v Nemčiji). Na potomke
prenaša povprečen okvir, rahlo pozitivne lastnosti omišičenosti, nekoliko mehkejše biclje in nizke parklje, ter je odličen
korektor lastnosti vimena.
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Elitni bik Dell 721313

Poreklo:
• Oče: Manigo - Mandela - Malefiz
• Mati: Inka - Rau - Rumba
Mint (genomsko testirani bik) izvira iz izrazito dolgožive
materine linije. V populacijo prenaša povprečen okvir in
omišičenost, ter odlične lastnosti nog in vimena. Popravlja
tudi lastnosti dolgoživosti, zdravje vimena in iztok mleka.

Elitni bik Mint 721311
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Kmetija

Lampret
Družina Lampret pred hlevom

Na pragu Polhograjskih dolomitov v kraju Draževnik je kmetija
Tomaža Lampreta z domačim imenom Pr' Klep. Lega kmetije je
nižinska, na začetku občine Dobrova-Polhov Gradec.
Rafko Rokavec,
oddelek za živinorejo KGZS zavod Ljubljana

Lampretova kmetija je prava družinska kmetija, saj jim
kmetovanje predstavlja preživetje. Glavna panoga na kmetiji
je govedoreja s tržno prirejo mleka in mesa. Do leta 1970
so mleko v lastni režiji prodajali po domovih. Kasneje je bil
organiziran odkup mleka za Ljubljanske mlekarne. V začetku
sedemdesetih letih so začeli graditi nov hlev s 33 stojišči.
Hlev je bil grajen za krave molznice na eni strani krmilne
mize, na drugi strani pa za telice in pitance. Prireja mleka
se je postopoma povečevala, zato so danes na obeh straneh
krave molznice. Leta 1999 so zgradili dodaten boks za presušene krave ter dodatno še v letu 2002 bokse za pitance s
sistemom »polzečega gnoja«.
Skupno obdelujejo 54 ha kmetijskih površin, od tega imajo
v lasti 9 ha. Precejšen del najetih kmetijskih površin je na
Ljubljanskem barju, kjer so težje razmere za pridelavo in
so odvisni od vremenskih razmer. Dobrih 30 ha kmetijskih
površin so njive, kjer pridelujejo koruzo (13 ha za silažo in 4
ha za zrnje), tritikalo, pšenico in ječmen. Okrog 10 ha njiv je
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namenjenih za deteljno travne mešanice, saj predstavljajo
pomemben vir kakovostne krme z bogato hranilno vrednostjo.
Na barjanskih njivah te nekoliko slabše uspevajo, zato so te
površine namenjene predvsem koruzi in tritikali. Kmetija
poseduje tudi 7 ha gozda.
Leta 2013 so nabavili krmilni voz. Za krave v laktaciji sami
pripravijo krmi obrok iz 60 odstotkov koruzne silaže in 40
odstotkov travne silaže. V obrok dodajo še seno, koruzni
šrot, tritikalo, pšenico, sončnične in pivske tropine ter
mineralno-vitaminske dodatke. Pripravljen krmni obrok
zadostuje, da krava da 22 kg mleka na dan. Kravam z višjo
mlečnostjo po telitvi dodajajo individualno še močno krmo.
Na kmetiji dajejo velik poudarek vzreji telet, predvsem
skrbijo za čistočo, zdravstveno varstvo in prehrano. Zato
njihova teleta tudi dosegajo idealne priraste. Teleta najprej
vzrejajo v individualnih boksih, nato jih od četrtega tedna
starosti selijo v skupinske bokse, kjer jih napajajo z mlečnim
nadomestkom preko napajalnega avtomata.

Trenutno redijo 112 goved, od
tega 41 krav molznic, 30 pitancev, 18 telic, ostalo so teleta.
Na območju Polhograjskih
dolomitov dosegajo pri lisasti
pasmi najvišjo mlečnost. V
letu 2015 so dosegli visoko
mlečnost 7663 kg mleka po
kravi s 3,98 odstotka maščob
in 3,52 odstotka beljakovin.
V Kmetijsko gozdarsko zadrugo M SORA Žiri so oddali
235.000 l mleka. Krava Cedra
SI 83327227 (oče: Eter 121178)
je prva krava na območju
presegla 10.000 kg mleka v
standardni laktaciji, in sicer v
4. laktaciji (10.202 kg, 3,60%
maščob, 3,35% beljakovin) in
v 5. laktaciji (10.146 kg, 3,84%
maščob, 3,56% beljakovin).
V zadnjem letu se ji je pridružila še krava Rozamunda SI
13787941 (oče: Rostov 720836), ki je v 2. laktaciji proizvedla
10.285 kg mleka s 4,13 odstotka maščob in 3,49 odstotka
beljakovin.
Z dobrim rejskim delom in vsakodnevnim sledenjem napredku v govedoreji se zdaj kmetija ponaša s petimi bikovskimi
materami. Leta 2010 je bil iz njihove črede vključen v osemenjevanje prvi plemenski bik HUMKO 121589. V zadnjem
letu sta bila odbrana za osemenjevanje še dva plemenska
bika VABIR 121880 in ROLANT 121912.

Rok Lampret s kravo Cifro SI 03011391
na državni razstavi v Lenartu.

Leta 2007 je Govedorejsko društvo Dolomiti v Polhovem
Gradcu priredilo razstavo govedi lisaste pasme, na kateri
so Lampretovi dosegli pomembne rezultate. Krava Šeka
SI 62776905 (oče: Sluga 120924) je osvojila 2. mesto, krava
Luna SI 62386188 (oče: Brufen 120833) pa 3. mesto. Na
drugi državni razstavi lisaste pasme leta 2013 v Lenartu
so sodelovali s kravo Bibo SI 93538622 in Cifro SI 03011391.

25

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Na Lampretovi kmetiji umno in složno
gospodarijo. Največ dela sloni na gospodarju Tomažu in njegovi ženi Heleni.
Pri vseh delih očetu pomaga sin Rok,
ki je absolvent univerzitetnega študija
zootehnike na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani. Poleg njega na kmetiji pomagata hčeri Urša, ki je diplomirala
iz italijanskega in francoskega jezika
ter književnosti, in Nika, ki bo postala
magistrica slovenščine in primerjalne
književnosti.

Lampretovi z veseljem izkazujejo pripadnost lisasti pasmi. Gospodar Tomaž je
bil več let član upravnega odbora Govedorejskega društva Dolomiti. Njegovo
delo nadaljuje sin Rok, ki ga zelo zanima
selekcija pri pasmi. Leta 2013 je začel sam
osemenjevati plemenice v lastni čredi in
z izkušnjami pridobil tudi rutino na tem
področju ter s tem kar nekaj prihranil.
Njegovo navdušenje nad genetiko pasme
je skoraj neomejeno, čaka na rezultate
naslednjih generacij bikov. Z načrtnim
osemenjevanjem krav želi v prihodnje
doseči večji genetski napredek. Njegov
zaklad je spomin, saj dobesedno izstreli
izvor živali. Pridobljeno znanje uspešno
prenaša v vsakdanje delo.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Lisasta pasma je bila in bo stalnica na
njihovi kmetiji, pravijo Lampretovi.
Glede na nekoliko slabše razmere na
trgu z mlekom želijo nadaljevati obstoječo proizvodnjo z zmanjševanjem
stroškov. Želijo, da ostane lisasta pasma
kombinirana pasma, več poudarka pa
nameravajo dati boljši pripetosti vimen,
plodnosti in dolgoživosti. Ker je organizirana prodaja plemenskih živali v
Sloveniji skoraj zamrla, si želijo, da bi
se ne le obnovila, ampak dosegla tudi
višjo raven.

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

Vonj po hlevu v laseh... ne hvala!
AČNA
!

Hlevska kapa

tava B

REZPL

Zanesljivo ščiti vaše lase pred zunanjim vonjem, hkrati pa je
navzven paropropustna in lahkotna za nošenje.
Hlevska kapa je elastična, ohranja svojo elegantno obliko in je
enostavna za vzdrževanje.

je dos

Najlepše darilo za vaše najdražje

membrana

31,- €
Luna SI 62386188 na razstavi v Polhovem Gradcu.
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+ DOSTAVA

ProFarm Košenina d.o.o.

elastična

transport
vlage

podložno blago

Pri nar
o

površinsko
blago

čil dve

h ali ve

odporna proti vetru
in dežju

č kap

Visokotehnološka, večslojna tkanina
z edinstveno zaščito pred zunanjim vonjem

koža

Tel. 080/73-74

GSM: 040/21-33-55

Spletna trgovina: www.profarm.si
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Trstikasta
bilnica

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Trstikasta bilnica ali Festuca arundinacea, je
visoka vrsta trave, ki ob cvetenju zraste tudi
do 1,2 m visoko. Značilno za to vrsto je, da
je manj okusna in jo govedo slabše zauživa.
Večina sort je tako imenovanih trdo listnih,
ki so manj okusne in manj prebavljive ker
vsebujejo več lignina. S selekcijo so žlahtnitelji
dobili mehko listne sorte ki so bolj okusne
in prebavljive.

Igor Tumpej,
specialist za prehrano govedi, KGZ Ptuj

Trstikasta bilnica ima globok koreninski
sistem, ki zraste tudi do 1 m globoko,
zato lahko črpa hranila iz globin. Zaradi
tega lahko uspeva bolje od ostalih vrst
trav na slabše založenih tleh. Bolje
izkorišča hranila in ob enakem gnojenju, daje večje pridelke suhe snovi in
beljakovin. V poizkusih so ugotovili,
da v 3-4 letih da 30% večje pridelke
suhe snovi kot trpežna ljuljka. Zaradi
globokega koreninskega sistema v sušnih
razmerah potegne vlago iz globin. Glede
na navedene lastnosti, je zanimiva tudi
za vodovarstvena območja, ker globok
koreninski sistem prestreže hranila v
spodnjih plasteh. Značilno za trstikasto
bilnico je, da je zimsko obdobje mirovanja kratko, saj so korenine še vedno
aktivne, tudi ko nadzemni deli rastline
mirujejo.

Agrotehnika pridelave
Tako kot ostale trave, lahko tudi trstikasto
bilnico sejemo spomladi od marca do
aprila, vendar zahteva nekoliko višje
temperature tal kot Trpežna ljuljka
(temperatura tal 12 stopinj). Pozno
poletni termin, od avgusta do konca
septembra – oktobra (odvisno od temperatur), je za naše kraje ugodnejši, saj je
pogostnost padavin v tem obdobju večja,
temperature pa so običajno že nižje. V
dobro pripravljeno in razpleveljeno njivo
sejemo 50 – 60 kg/ha semena, na globino
1 cm. Uporabljamo sejalnico, ki ima ožjo
medvrstno razdaljo, ali pa uporabimo
cambridge valjar, da porazdelimo seme
po površini. Če sejemo pregloboko (žitna
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Siliranje
Trstikasta bilnica vsebuje manj sladkorjev
kot trpežna ljuljka, zato jo kosimo po vsaj
dveh sončnih dneh, tako bo vsebovala
več sladkorjev za uspešnejšo siliranje.
Tudi zanjo velja, da jo moramo osušiti
vsaj na 35% suhe snovi (idealno med
40 in 45%), ter po končanem siliranju
silažni kup takoj nepredušno zapreti.
Trstikasta bilnica vsebuje za 3-4% več
suhe snovi kot ostale trave, zato je čas
sušenja na travniku krajši. Če imamo
parcele zasejane na primer, s trpežno
ljuljko in nekaj s trstikasto bilnico, potem
najprej pokosimo ljuljko, in nato najprej
pričnemo s siliranjem trstikaste, saj
drugače obstaja nevarnost, da se nam
preveč osuši.

Paša
Trstikasta bilnica je prav tako primerna
za pašo, vendar se moramo zavedati nekaterih dejstev, da je drugačnega okusa
od trpežne ljuljke, zato je ne uporabljamo
v mešanicah s trpežno ljuljko. Prav tako
ne smemo pasti izmenično, čredink s

trpežno ljuljko in trstikasto bilnico. Živali
so navajene na okus trpežne ljuljke,
zato traja nekaj časa, da se privadijo
na bilnico, kar pa negativno vpliva na
zauživanje suhe snovi in posledično na
proizvodnjo mleka. Živali potrebujejo
čas, da se navadijo na okus. Lahko pa
za pašo uporabljamo izključno mešanice različnih sort trstikaste bilnice.
Pasemo jo mlado, ko je manjša od 12
cm. Trstikasta bilnica pa je še posebej
primerna za pašo mladega goveda in
presušenih krav, saj vsebuje obilico
učinkovite vlaknine in beljakovin.

Trstikasta bilnica v
prehrani goveda
Na Nizozemskem so opravili poizkuse
prebavljivosti 14 različnih travnih silaž.
Spremljali so potek fermentacije, pH
vampa, proizvodnjo pufra oziroma
sline, ter količino v vampu dosegljivih
ogljikovih hidratov. Trpežna ljuljka
ima veliko za vampne mikroorganizme razpoložljivih ogljikovih hidratov
(sladkorja), a malo efektivne vlaknine.

Zaključek

Posevek trstikaste bilnice

sejalnica), lahko precej semena propade.
Pomembno je, da dosežemo zadostno
število rastlin na hektar že takoj na
začetku, kar se bo kasneje odražalo na
sklopu, trajnosti in proizvodnosti posevka. Trstikasta bilnica se po vzniku razvija
počasneje od plevelov in večine trav,
zato je njena konkurenčna sposobnost
slabša. Če je površina po vzniku trave
preveč zapleveljena, površino poškropimo, ko je trava visoka najmanj 5 cm.
Z gnojevko ali gnojem gnojimo šele po
prvem odkosu, z mineralnimi pa ko je
trava vsaj 5 cm visoka. Pri gnojenju velja
izpostaviti natrij saj daje okusnost krmi,
ter žveplo, ki je pomembno za tvorbo
esencialnih aminokislin (beljakovin).

V nasprotju s trstikasto bilnico, ki ima
efektivno vlaknino pomembno za tvorbo
sline, dobro prebavljivost in visoko
hranilno vrednost.. V obrokih za krave
molznice lahko trstikasta bilnica nadomesti slamo (slama ima veliko efektivne
vlaknine za prežvekovanje vendar malo
v vampu dostopnih ogljikovih hidratov,
dodajanje vlaknine je uspešno samo
če ohranimo visoko ješčnost), kot vir
vlaknine za prežvekovanje. Trpežna
ljuljka ima obilico v vampu dosegljivih
ogljikovih hidratov (sladkorji), a malo
za prežvekovanje učinkovite vlaknine.
Zaradi intenzivnejšega prežvekovanja
trstikaste bilnice in povečane tvorbe
sline, je pogostnost zakisanja vampa
manjša, kar pomeni boljše zdravje živali
in večjo proizvodnjo mleka. Njena velika
prednost pred ostalimi travami je, da v
poletnem času ne gre v cvet tako hitro
kot ostale trave. Zato vsebuje manj lignina, posledično je hranilna vrednost
poletnih odkosov višja od ostalih trav.
Primerna je tudi za prehrano plemenskih
telic in presušenih krav zaradi vsebnosti
efektivne vlaknine.

Če sejemo trstikasto bilnico v mešanicah naj bo zaradi navedenih lastnosti
njen delež vsaj 65%. Kot ostale vrste v
mešanici lahko uporabljamo trpežno
ljuljko, mačji rep, belo deteljo. Primer
takšne mešanice je Barenbrug-ova
mešanica Nutrifiber green spirit, ki je
sestavljena iz 15% mačjega repa sorta
Barpenta in 85% trstikastih bilnic sorte
Bariane, Barolex, Barelite, vse pozne
sorte. Prvi odkos naredimo, ko je trava
visoka 15 cm, s tem odstranimo plevele,
in poskrbimo za boljšo osvetlitev trave.
Višina košnje ne sme biti nižja od 8 cm,
saj ima trstikasta bilnica rastne vršičke
visoko na bazi stebla.
Novejše »mehkolistne« sorte trstikaste bilnice

Trstikasta bilnica s svojim globokim koreninskim
sistem seže globoko za vodo in hranila, zato uspešno
preživi daljša obdobja brez vode. Dobro pa uspeva
tudi na zemljiščih na katerih dlje časa stoji voda
(odpornost na bolezni korenin), oziroma izmenjujoče
razmere. Zaradi globokega koreninskega sistema
dobro izkorišča dušik, ki ga sproščajo detelje (črna
detelja), ki je zaradi plitvega koreninskega sistema
ostalih trav izven dosega. Ta lastnost je še posebej
dobrodošla na vodovarstvenih območjih, ker lahko
trstikasta bilnica črpa dušik iz globljih plasti tal. Trstikasta bilnica ni namenjena temu, da bi nadomestila
trpežno ljuljko, ampak, da jo v določenem deležu
zamenja in s tem nadomesti potrebno vlaknino, ki
jo dodajamo s slamo. Primerna je tudi za prehrano
plemenskih telic, saj ima večino ogljikovih hidratov v obliki vlaknine (hemiceluloze), ki vzpodbuja
prežvekovanje. Manj zakisanj vampa pri kravah,
pa pomeni tudi večjo konzumacijo, več mleka, in
bolj zdrave živali.
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VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, d.o.o.
 (04) 2565-100  www.vpt.si
veterinarske storitve na terenu  velika izbira semena za osemenjevanje  ambulanta
za hišne živali  široka paleta veterinarsko - medicinskih sredstev in pripomočkov
za preprečevanje bolezni  laboratorij  služba za identifikacijo in
registracijo živali  neprekinjena dežurna služba

POMAGAMO SKRBETI ZA ZDRAVJE IN DOBROBIT VAŠIH ŽIVALI

Ekskurzija

po Bavarski
Mitja Peklar

V želji po nabiranju novih izkušenj smo se mladi rejci v
spremstvu z g. Jože Smolingerjem podali na pot proti Bavarski
da si ogledamo razstavo njihovih živali na t.i. Jungzühter night
show spektaklu, ki ga v celoti organizirajo in pripravijo njihovi
mladi rejci.

Ob samem prihodu smo se hitro podali skozi hlev v katerem so že nestrpno čakali mladi rejci na začetek same razstave, da pokažejo svoje
znanje v vodenju živali in da publiki z ponosom predstavijo 160 vrhunsko
pripravljenih krav. Tudi sami smo se podali v proučevanje in analiziranje
posameznih živali ter iskali podobnosti z našo domačo genetiko ter spretno
beležili naše ugotovitve ter upali da nam bodo prišle prav v naših lastnih
čredah. Po koncu same razstave smo ugotovili, da tudi tisti mladi rejci,
ki v svoji čredi nimajo lisaste pasme kažejo željo, da se tako kvalitetnih
živali lisaste pasme nebi branili.

dražbah prodajo cca 50 telic, ki dosegajo
povprečno ceno 1500 eur v prejšnjih letih
je bila povprečna cena pri 2500 eur. Veliko
pozornosti pa namenjajo vzreji telet kar se
kaže v kasnejših rezultatih.
Kot smo kasneje ugotovili se je kvaliteta
živali po kmetijah stopnjevala in tako smo na
naslednji kmetiji Huber Johanesa naleteli na
prave rekorderke saj je v tistem trenutku bilo

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.
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Prikaz živali na Jungzüchter night show

Naslednji dan smo imeli pred sabo zelo pester program saj so nam prijatelji
iz bavarske pripravili tri zelo zanimive oglede kmetij.
Že na prvi kmetiji Landes Hans Josefa smo ostali brez besed ko nam je
gospodar predstavil razvoj kmetije in skrbno in premišljeno ekonomijo
kmetije. Videli smo na nov sodobni hlev za 150 krav molznic molžo pa
opravljata dva robota. Veljajo za eno najboljših rej na bavarskem, o tem
pričajo tudi številke. Dosegajo 10000l po kravi na laktacijo letno pa na

v hlevu kar 5 krav z življenjsko proizvodnjo
nad 100000 l sprehodili smo se po kmetiji ki
ima povprečno življenjsko proizvodnjo kar
40000 l po kravi. Ob visoki proizvodnji pa se
lahko pohvalijo še z izjemno nizkimi stroški
veterinarja saj ti znašajo v povprečju 200 eur
mesečno ob izvzetih stroških osemenitev,
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ki jih opravljajo sami, to pa je za čredo z 85 kravami molznicami izjemno.
Pot smo nadaljevali proti kmetiji Fötinger ,ki se nam je
predstavila prav tako z novim sodobnim hlevom na robotsko
molžo. V sodobnem hlevu so nam prvo v oči padle krave
z izjemno velikim in robustnim okvirjem, ki v povprečju
dajejo 10000 l mleka na laktacijo. Veliko se posvečajo tudi
embriotransferju.
Polni novih izkušenj in pogledov na samo lisasto pasmo
smo se odpravili proti domu in se v Avstriji zaustavili na
hribovski kmetiji, ki pa nas ni navdušila z svojo velikostjo ali
sodobnim hlevom temveč z samo kvaliteto živali. Kmetija
na kateri bi le stežka rekli katera žival je najboljša saj je bila
sama čreda izredno izenačena.

Udeleženci ekskurzije
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Predstavitev

kmetije Branović
Ivica Vranić, struč.spec.ing.agr.,
koordinator u Odjelu za govedarstvo Hrvatska poljoprivredna agencija
Prevod: Jože Smoilinger, strokovni vodja za lisasto pasmo

Povod za obisk družine Branović so vrhunski
rezultati, ki jih kmetija dosega na svojem
gospodarstvu. Kmetija je ima dve leti
zapored najvišjo mlečnost pri lisasti pasmi
na Hrvaškem.

(2x3). Skupna investicija izgradnje hleva je znašala 182.000
eur (od tega 20% nepovratnih sredstev s strani države).
Na kmetiji se ukvarjajo izključno z proizvodnjo mleka. Moških
telet ne pitajo saj menjo, da je ekonomski učinek premajhen.
Teleta prodajo po povprečni ceni okrog 350 eur. Večino mleka
prodajo mlekarni Vindija d.d., del pa kot sveže mleko preko
mlekomata. Trenutno imajo dva mlekomata postavljena v
Čakovcu, kjer uspejo prodati dnevno okrog 200 litrov mleka
po ceni 0.67 eur. Z prodano količino so zadovoljni tako, da
načrtujejo še postavitev dodatnega mlekomata. Dodatni
dohodek na kmetiji prinaša tudi prodaja plemenskih telic.
Ker imajo nizek obrat črede (8%), lahko vsako leto prodajo
nekaj plemenskih telic.
Na vprašanje, kako jim je uspelo doseči takšne rezultate so
odgovorili, da je tako kompleksna proizvodnja sestavljena
iz mnogo podrobnosti, ki pa morajo odlično delovati kot
celota. Prepričani so, da na proizvodnjo vpliva tako prehra-

Obrok za krave pripravljajo s pomočjo mešalne prikolice
po lastnem receptu. Voluminozno krmo (koruzna silaža,
senaža in seno) proizvedejo na lastnih površinah. Močno
krmo nabavljajo v Avstriji (nižja cena za 0,07 eur). Krmilo
z 21 odstotki beljakovin dobijo krave preko krmilnega
avtomata v količini maksimalno 9 kg na dan (odvisno od
količine mleka). Presušene krave imajo na voljo isti obrok
(razen močne krme). Isti obrok dobijo tudi plemenske telice,
ki pa imajo možnost celodnevne paše.
Veliko pozornost posvečajo tudi genetiki. Krave osemenjujejo
z najboljšimi biki na trgu. Pri osemenjevanju si izdelajo tudi
načrt osemenjevanja. Prepričani so, da so dosegli določen
maksimum pri proizvodnji mleka, da bi še nadaljnje povečevanje mlečnosti negativno vplivalo na zdravje in plodnost
živali. Zato velik poudarek pri izbiri bikov dajejo na lastnosti
nog, vimena in dolgoživosti.

Kmetija se nahaja v mestu Kuršanec v Međimurskoj županiji. Na kmetiji delajo trije člani
družine, zakonca Milan in Nevenka, sin Dejan
in dva zaposlena delavca. Trenutno je na kmetiji
44 krav (40 lisaste pasme) in 22 plemenskih
telic. Obdelujejo 45 hektarjev obdelovalnih
površin. Prva stvar, ki jo opazimo po prihodu
na kmetijo je čistost in urejenost okolice, kar
nakazuje uspešnost kmetije. Razgovor z družino
še dodatno pokaže, zakaj so tako uspešni pri
svojem delu. V delo vlagajo ogromno ljubezni
in energije ter so zelo ponosni na svoje dosežke.
Z proizvodnjo mleka so začeli v letu 1998. Do
tedaj so se ukvarjali z gostinstvom. Od leta 1974
do 1984 sta bila zakonca Branović zaposlena
kot uslužbenca hotela v Avstriji. Po prihodu
domov so odprli lasten gostinski objekt, ki so
ga upravljali do leta 1996.
Sin Dejan in oče Milan Branović

Po podatkih Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) za leto
2015, je povprečna mlečnost na kmetiji 10.399 kg mleka z
4,5% mlečne masti in 3,5% beljakovin. Če vemo, da je povprečna mlečnost pri lisasti pasmi na Hrvaškem 5.030 kg
mleka, potem je jasno, kakšen je uspeh kmetije Branović.
Prav tako iz kmetije izvirajo najboljša prvesnica in tri krave
z najvišjo proizvodnjo mleka na Hrvaškem. Prvesnica LEPOTICA je v standardni laktaciji proizvedla 11.987 kg mleka z
4,3% mlečne masti in 3,7% beljakovin. Pri starejših kravah
je najboljša krava SEVERINA z proizvodnjo 11.952 kg mleka
z 4,8% mlečne masti in 3,6% beljakovin.
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Proizvodnjo mleka so začeli z 10 kravami na privezu, ki so
jih 1998 uvozili iz Nemčije. Poreklo celotne črede danes
izvira iz te genetike. Kot pravijo so bili začetki proizvodnje
vse prej kot lahki. Na področju kmetijstva so bili začetniki
ter so se morali najprej naučiti osnov kmetovanja. Uspelo jim
je z veliko mero entuziazma, trme in ljubezni. Na začetku je
bila mlečnost na kmetiji okrog 5.000 kg mleka, mleko pa so
prodajali manjši lokalni sirarni. Proizvodnja in število krav je
počasi naraščalo. Tako so imeli leta 2002 v hlevu že 21 krav.

Hlev kmetije Branović

Za vrhunske rezultate je potrebna vrhunska oskrba krav

na, genetika kot tudi dobro počutje živali. Ena najhitreje
povrnjenih investicij je bila montaža gumijaste podloge na
rešetke. Posledica tega je manj problemov z nogami, krave
se lažje premikajo po hlevu, več časa preživijo pri krmilni
mizi, kar pomeni tudi večjo mlečnost. Ponosni so tudi na
dobro sodelovanje z veterinarsko postajo Varaždin, oziroma
strokovnostjo zaposlenih ter z uspehi pri reprodukciji v
hlevu (doba med telitvama 407 dni).

Družina Branović ne načrtuje povečanje števila krav saj so
prepričani, da je takšna proizvodnja še v meji obvladljivega.
V načrtu pa imajo investicijo za kvalitetnejše zbiranje hlevskega gnoja, ter s tem lažje izpolnjevanje nitratne direktive.
Tako imajo v načrtu nakup cisterne za gnojnico ter trosilnika
za gnoj s teleskopskim nakladalnikom. Za to investicijo so
se prijavili tudi na natečaj iz programa ruralnega razvoja.

Z namenom olajšanja dela so leta 2008 izvedli investicijo
gradnje novega hleva. Hlev so zgradili s pomočjo nacionalnega
programa za razvoj govedoreje (kredit Hrvatske banke za
obnovu i razvoj). Hlev ima 40 ležišč ter molzišče ribja kost
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Izobraževanje
VRNIMO ZEMLJI ŽIVLJENJE
in omogočimo sprostitev ''zaklenjenih'' hranil v tleh.
Naravni izdelki za dvig pH v zemlji

APNENEC IGM

Spodbuja življenje mikroorganizmov.
Izboljša strukturo tal in poveča dostopnost fosforja.
Apnjenje z njim je hitro in enostavno.
Vsebuje max. 6 % naravne vlage.
Neagresiven, uporabljamo ga lahko celo leto.
Vir kalcija in magnezija.
Dobava v rinfuzi. Možnost uporabe trosilnika.

AGRO APNO

Hitro delujoče sredstvo za apnjenje.
Apnjenje v času mirovanja rastlin.
Pakirano v big bag vrečah (1 tona).
Granulacija 3 – 9 mm.

na Fakulteti za kmetijstvo
in biosistemske vede
Univerze v Mariboru
Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav.
Doc.dr. Marjan Janžekovič

Leta 2015 je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v
Mariboru obeležila svojo 55. obletnico delovanja. Njeno temeljno poslanstvo
v vseh teh letih so raziskovanje, izobraževanje vrhunskih strokovnjakov,
povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela ter prenos novih znanj
v okolje.

TELEFON: 03 56 55 583
E-MAIL: m
 arta.globokar@igm
mateja.razborsek@igm.si

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM poteka študijski proces na
1. stopnji študija na enem univerzitetnem in petih visokošolskih študijskih
programih. Študij je mogoče nadaljevati
na treh programih druge stopnje ter
dveh programih tretje stopnje.
Študijski program temeljijo na več
kmetijskih panogah (živinoreji, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu,
okrasnih rastlinah, njivskih rastlinah)
in hkrati izpostavljajo različne pristope
k pridelavi varne in visokokakovostne
hrane (ekološko kmetijstvo). Te vsebine
se prepletajo s principi biosistemskega
inženirstva, trženja kmetijskih pridelkov
in izdelkov ter opozarjajo na širši pomen
kmetijstva v okolju nasploh.
Izobraževanje poteka na lokacijah Grad
Hompoš in na Vili Pohorski dvorec v
Pivoli ter na »dislocirani« enoti v Dvorcu
Rakičan. Izobraževanje se izvaja tudi
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na UKC Pohorski dvor in na lokaciji Meranovo. Del praktičnega pouka
študenti opravijo še na pogodbenih
mojstrskih kmetijah in v uglednih podjetjih s področja kmetijstva. Kot primer
praktičnega pouka, ki ga po študijskem
programu živinoreje pod nadzorom
pristojnih strokovnih svetovalnih služb
opravljajo študenti iz predmetnega
področja govedoreje na pogodbenih
mojstrskih kmetijah, vključuje vsa dela
na kmetiji. Najpogostejša so: priprava
na molžo in molža, krmljenje različnih
kategorij goved, čiščenje hleva, pomoč
pri spravilu voluminozne krme (košnja,
sušenje sena, siliranje koruze in uvele
trave) izračunavanje krmnih obrokov
in ostala tekoča dnevna opravila na
kmetiji. V času prakse študenti pripravijo poročilo o opravljenem delu in ga
predajo mentorju na FKBV.

Večina študijskih programov je bila
prenovljena pred dvema letoma. Vsebine
programov so kot izziv na svoji poti in kot
možnost preživetja prepoznali študenti,
ki na našo fakulteto prihajajo iz različnih
srednjih šol. Naši študentje se v veliki
večini vključijo v raziskovalno delo na
fakulteti v višjih letnikih. Bolonjski
sistem omogoča slehernemu študentu
kreirati proces izobraževanja na način,
da v dovoljenem obsegu sam naredi
nabor vsebin (iz različnih programov,
fakultet, univerz – torej izobraževalnih
ustanov s primerljivimi vsebinami), ki
najbolj ustrezajo njegovi osebni usmeritvi in željam.
Glede na to, da imamo kar nekaj laboratorijev in posestvo s pestro razvejano
raziskovalno dejavnostjo, se študentje
lahko vključijo v področje, ki jih najbolj
zanima. V sklopu projektov nastajajo
diplomske naloge, magistrske naloge in
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doktorske disertacije. Izsledki številnih projektov so osnova
za nastanek SCI člankov in so velikokrat predstavljeni tudi
strokovni javnosti na mednarodnih in domačih srečanjih.
Rezultate je možno uporabiti tudi v praksi. Bolonjski sistem
omogoča slehernemu študentu kreirati proces izobraževanja
na način, da v dovoljenem obsegu sam naredi nabor vsebin
(iz različnih programov, fakultet, univerz – torej izobraževalnih ustanov s primerljivimi vsebinami), ki najbolj
ustrezajo njegovi osebni usmeritvi in željam.
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v
Mariboru se samostojno in v sodelovanju z znanstvenimi
skupinami drugih ustanov ukvarja z razvojnimi, aplikativnimi in temeljnimi raziskavami. Raziskovalno delo pa
se seveda prepleta tudi z razvojnim in strokovnim delom.
Raziskovalci si prizadevajo, da lahko temeljna spoznanja
raziskav uspešno uporabi tudi praksa in da z znanjem, ki
ga imajo, rešujejo konkretne probleme in na ta način doprinesejo k večji ustvarjalnosti, razvoju, splošni kakovosti
življenja in prepoznavnosti.

Z večletnim razvijanjem stikov z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami v drugih državah je fakulteta ustvarila
pogoje za izmenjavo študentov in profesorjev. Z objavljanem
člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah, sodelovanjem
na mednarodnih znanstvenih sestankih, v izobraževalnih,
raziskovalnih in bilateralnih projektih ter projektih mobilnosti študentov in zaposlenih, kaže na njihovo pripravljenost
po vsestranskem razvoju in sodelovanju.
Na fakulteti si prizadevamo, da pripeljemo študenta do
stopnje, kjer lahko začne odgovorno in samostojno delovati
bodisi na področju stroke ali znanstveno raziskovalnega dela.

Letna naročilnica na revijo
Lisasto govedo za leto 2017
Ime:

………………………………….........................................................................................................................................................…………………

Priimek: ……………………………………………................................................................................................................................................................
Naslov: …………………,............................................................................................................................................................................................
........................................……………………………………………………………………………………………..........................................................................….
Član govedorejskega društva: ……………………………………………………………………............................................................................……..
e-naslov: ……………………………………………….. Podpis: ………………................................................................................................……………
Revija bo izšla 3 krat letno, z naročilom si zagotovite vaš izvod na domači naslov. Cena posamezne revije znaša 3,00 EUR.
Za rejce, ki ste se že naročili na revijo, ponovno naročilo ni potrebno.
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V več kot 60 letih svojega delovanja, je Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v kmetijstvu Podravja
pustil globoke sledi. S strokovnim delom in v sodelovanju s kmeti se bomo tudi v prihodnje
trudili za razvoj kmetijstva na tem območju in tudi širše v Sloveniji, saj z mnogimi našimi
dejavnostmi pokrivamo celotno državo.
Dejavnost zavoda
• služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji,
• služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji,
• proizvodnja in distribucija semena bikov lisaste pasme,
• proizvodnja in distribucija merjaščevega semena,
• analiza mleka (akreditacija laboratorija po standardu ISO/IEC 17025),
• analize krme, tal in vina,
• računovodstvo za kmete.
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