glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Lisasto
govedo

številka 15, december 2016, ISSN 1580-3473

K-MINVIT

NOVO!!!

Uvodnik

dopolnilna krmna mešanica za krave molznice
za izravnavo obroka
VKLJUČUJE

UPORABA

- Vse potrebne vitamine in minerale,
- visoko vsebnost magnezija,
- dodane puferske snovi.

- Zelo primerna v mešalnih prikolicah,
- enostavna uporaba pri ročnem krmljenju.

PREDNOSTI
- Višja mlečnost,
- višje vsebnosti maščob in beljakovin v mleku,
- večja stabilnost vampa,
- povečana mikrobna rast.

VSI VITAMINI IN MINERALI NA ENEM MESTU!
Naročniška služba:
T: (02) 654 40 90 ali (02) 654 40 91
M: 051 333 090 ali 051 333 091
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Pred nami so božični in novoletni prazniki,
čas ko se ozremo nazaj v minevajoče leto in hkrati premišljujemo že o novem, kaj nam bo le to prineslo.
Če se najprej ozrem nazaj, ugotavljam
da je bilo leto 2016 leto presenečenj,
ki pa počasi postajajo naš vsakdan.
S tem mislim predvsem vreme,
ki nas preseneča vedno znova in
znova z vsemi svojimi različicami v
posameznem letnem času, tako da
kmetje postajamo počasi že pravi
jasnovidci ali vedeževalci. Kdaj sejati,
kositi in pospravljati pridelke, da
se bomo vsaj približali optimalnim
vrednostnim posameznega opravila.
Z jasnovidnostjo pa se že dalj časa
ukvarjajo tudi naši ključni nosilci
kmetijske politike, zadružništva in
drugih struktur, ki delujejo v kmetijstvu. Ko v svojih napovedih slikajo
našo prihodnost – pri tem mislim
predvsem kmetovo – se morajo iz
napovedi v napoved popravljati, se
dopolnjevati in samo opravičevati
svoje omejene sposobnosti. Kljub
temu sem prepričan, da marsikdo
med vami je že zdavnaj prenehal
verjeti njihovim besednim igram
in se je naslonil predvsem na svoje
delo in znanje. Prav slednje pa je
tisto, kar nas bo rejce obdržalo na
površju in ob primernem trenutku
tudi porinilo naprej.
Zavedajoč se tega v ZDRGLP vsako
leto pripravimo eden ali dva strokovna posveta z različno tematiko. Zadnji,
ki je bil novembra v Oplotnici, je bil
odlično obiskan, kar nas je organizatorje prav prijetno presenetilo. Prav
tako je bilo zelo veliko udeležencev
na sestanku z rejci bikovskih mater
v Križevcih pri Ljutomeru, na katerem je strokovni vodja predstavil
posamezne linije bikovskih mater
in očetov. Predstavljen je bil tudi
osnutek protokola za vhlevljanje

Tudi izdaja posamezne revije Lisasto
govedo ni zanemarljiv strošek. Do
sedaj nam je s težavo uspelo vse tri
letošnje številke pokrit s sponzorji,
ki pa se vedno težje odločajo za sodelovanje, zaradi vsem nam znane
finančne krize, ki je prisotna v kmetijskem sektorju. Zato se obračam
na vas, spoštovane bralke in bralci
naše revije, da si z naročilom le te
in poravnanim zneskom zagotovite v naslednjem letu naslednje tri
izvode. Mi pa se bomo potrudili, da
bo vsebina še naprej najmanj tako
zanimiva in poučna, kot je bila doslej.

bikcev v vzrejališče v Murski Soboti.
Dotaknili pa smo se tudi problemov,
ki nastajajo pri vhlevljanju, kakor
tudi odkupnih cen, s katerimi rejci
nismo najbolj zadovoljni. Ob zaključku
točke dnevnega reda smo prisotni
zadolžili upravni odbor zveze, da na
eni izmed sej pred občnim zborom
potrdi protokol in pripravi cenik
za odkup telet v vzrejališče, ter se
dogovorili z OC Ptuj o višini nagrade
za posameznega bika pripeljanega v
Ob zaključku uvodnika, se zato zahvaosemenjevalni center.
ljujem vsem pripravljalcem vsebin,
Ozrimo se še v prihodnost, namreč
sponzorjem, bralkam in bralcem
naslednje leto, v spomladanskem
naše revije, ki ji dajete svoj pomen,
obdobju (februar, marec), bomo pripredvsem pa glavnemu uredniku
pravili nov posvet na temo s področja
gospodu Daniju Skaza in gospodu
genetike in selekcije pri listati pasmi.
Jožetu Smolingerju, ki sta ključnega
Predvsem pa nas čaka tudi priprava
pomena za njeno nastajanje.
in organizacija 3. državne razstave
listaste pasme, ki bo prevideno v Ob koncu pa vam vsem želim vesele
Lenartu, v sklopu sejma KOS zadnji in blagoslovljene božične praznike,
vikend v maju. Razstava bo potekala ter srečno, zdravo in rejskih uspehov
v sklopu praznovanja 25. obletnice polno NOVO LETO 2017.
ustanovitve naše organizacije. Raz- Aleš Kotnik
stava bo za PRO precejšen zalogaj, predsednik ZDRGLS,
tako po organizacijski kot tudi po
finančni plati.
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Lisasta pasma
se spet uveljavlja

na območjih, kjer je včasih že bila

Pripenjanje zvonca
nagrajeni telici lisaste pasme na razstavi
Govedorejskega društva Dobrepolje,
11. september 2016

Prof. dr. Jože Osterc, upokojenec

Letošnjo jesen, v septembru, so v Dobrepolju pripravili zelo lepo govejo razstavo.
To je območje, kjer so pred drugo svetovno vojno, pa tudi po njej,
redili samo rjavo pasmo.

Spomnim se, da me je leta 1970, ko sem bil njegov asistent,
poslal pokojni prof. Erik Eiselt na govejo razstavo v Sodražico. Omenil mi je, da so na tem območju najboljši rejci
govedi rjave pasme. Na razstavi so sodelovali tudi rejci iz
Dobrepolja. Ogled razstave in pogovori z rejci so bili zame
zelo zanimivi, saj sem podrobneje poznal le lisasto pasmo.
Po razstavi sem se o pasemski problematiki na območju
Slovenije kar dosti pogovarjal s prof. Eiseltom. Povedal mi
je, da je bila v 19. stoletju simentalska pasma pripeljana tudi
na območje zahodne Slovenije, na Notranjsko, v Vipavsko
dolino, na Goriško, pa tudi drugam. Takrat so krave in vole
zelo pogosto uporabljali tudi za delo. V ta namen so bile
na kamnitih terenih živali rjave pasme primernejše. Imajo
namreč temne parklje, ki so trši od svetlih parkljev, kakršne
imajo lisaste živali in je na parkljih pri delu manj poškodb.
Zato se simentalska pasma na območjih s trdim, kamnitim
terenom ni obdržala. Ostala je le v Ljubljanski kotlini, na
območju Polhograjskih dolomitov, kjer je teren prikladnejši
za živali s svetlimi parklji. V 20. stoletju se je v Sloveniji
ščasoma uveljavila pokrajinska pasemska rajonizacija, ki
so jo zagovarjali tudi strokovnjaki, čeprav so z opustitvijo
uporabe goveda za delo odpadli nekateri funkcionalni razlogi
zanjo. Ljudje so se navadili tudi na značaj in barvo živali in
ker v proizvodnih lastnostih med lisasto in rjavo pasmo ni
bilo pomembnih razlik, tudi ni bilo potrebe po pasemskih
spremembah.
Kasneje (po letu 1970) sem na območju osrednje Dolenjske
obiskal še kar nekaj govejih razstav in občudoval lepe rjave
živali vseh kategorij in proizvodne rezultate, zlasti po uveljavitvi oplemenjevanja z ameriško rjavo pasmo, ki je prispevala
v populacijo rjavih živali mlečnejši karakter in povečala
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mlečnost krav. To pa je seveda poslabšalo primernost rjavih
živali za prirejo mesa. Rjava pasma je s tem precej izgubila
na kombiniranosti in primernosti za prirejo mesa, postala
pa je primernejša za prirejo mleka. Na letošnji razstavi sem
na tem območju prvič videl razstavljene tudi lisaste živali.
V pogovoru s strokovnjaki za selekcijo, iz različnih koncev
Slovenije, sem izvedel, da se lisasta pasma vse bolj uveljavlja
tudi na drugih, nekoč tradicionalnih »rjavih« območjih, zlasti
na območju zavoda Gorica. Ti pogovori so me spodbudili,
da sem začel razmišljati in iskati razloge za spremembe v
pasemski strukturi v Sloveniji in na posameznih območjih.
Skupno število goveda se v Sloveniji že nekaj časa giblje pod
500 000 glav. Število vseh krav pa je več ali manj enako. Tako
smo imeli v Sloveniji pred 30. leti (1985) okrog 162 000 krav,
lani pa 164 000. V teh tridesetih letih pa se je pasemska
struktura kar precej spremenila. 1985 leta je bilo lisastih
krav preko 50%, rjavih ena tretjina in črno-belih blizu 10%.
V tem času se je tip rjavih krav precej spremenil. Oplemenjevanje z ameriško rjavo pasmo je povečevalo mlečnost,
mlade živali pa so postajale vse manj primerne za prirejo
mesa. Ker pa oplemenjene rjave krave v mlečnosti niso bile
povsem konkurenčne črno-belim, so za prirejo mleka specializirani rejci marsikje zamenjali rjave krave s črno-belimi.
Te spremembe so se odrazile v hitrem zmanjševanju števila
rjavih krav. Zaradi povečevanja gospodarnosti pri prireji
mleka so tudi rejci lisastih krav podobno kot v drugih državah
(Avstrija, Nemčija, Švica) oplemenjevali svoje živali z rdečebelo holštajnfrizijsko (RHF) in nekoliko manj z francosko
montbeliard (MB) pasmo. Ker pa MB pasma po sposobnostih
za prirejo mesa ne zaostaja pomembno za lisasto, križanci
ne priraščajo slabše od mladih lisastih živali, pa tudi klavna

kakovost ni bistveno slabša. Podatki za
leto 2015 kažejo, da so priraščali lisasti
biki 979 g žive mase na dan, križanci
z RH in MB pa praktično enako, 982
g. Isti vir poroča, da so priraščali rjavi
biki le 809 g in črno-beli biki 810 g.
Tudi v mesnatosti so bili rjavi in črnobeli biki za en razred slabši od lisastih
in križancev z lisasto pasmo. Boljši od
lisastih pa so bili v prirastih in mesnatosti križanci lisaste pasme z belo-plavo
belgijsko (BBP) in šarole (CHA)pasmo,
v mesnatosti so bili celo enakovredni
mesnim pasmam.
Oplemenjevanje rjave pasme z ameriško
rjavo pasmo je precej povečalo mlečnost
rjavih krav, vendar ne dovolj, da bi
lahko bile kmetije usmerjene v prirejo
mleka povsem enakovredne kmetijam
s črno-belo pasmo. V mlečnosti pa
rjave krave niso bistveno boljše tudi
od lisastih krav , zlasti križank z MB
in RHF pasmo. V letu 2015 je bila v
standardni laktaciji povprečna mlečnost
kontroliranih lisastih krav in križank
z RHF in MB pasmo 5537 kg in rjavih
5602 kg. Kontrolirane črno-bele krave
so dale v standardni laktaciji povprečno
7535 kg mleka.

Premiki v proizvodnih sposobnostih
pasem in cene za prirejeno mleko in živo
maso ter kakovostne zahteve na trgu
so pomembno vplivale na spremembo
deležev posamezne pasme in njeno razporejenost v Sloveniji. Spremenile so se
tudi proizvodne usmeritve. Molznic je
bilo lani samo še 101 000 ali 62 % krav,
38 % pa je bilo dojilj. Veliko število v
prirejo mleka usmerjenih kmetij redi
sedaj črno-belo pasmo, ki predstavlja
36 % staleža molznic, od leta 1985 se
je njihovo število povečalo domala za
trikrat. Lisastih molznic je sedaj za 50
% manj in v strukturi molznic predstavljajo le 40 %. Močno, na vsega 11% se
je zmanjšal delež rjavih krav, raznih
križank je bilo lani še 14 %.
Kmetije z molznicami redijo vse večje
število krav. Leta 2005 so imele take
kmetije 10,5 krav na kmetijo, lani pa že
16,7 krav, kmetije s kontrolo mlečnosti
pa celo 21,7 krav na kmetijo. Kmetije
usmerjene v prirejo mleka so torej čedalje večje in po velikosti ne zaostajajo
veliko za v mlečno prirejo usmerjenimi
kmetijami v Avstriji, kjer so na takšnih
kmetijah povprečno 19,3 krave. Se je
pa tudi v Avstriji v zadnjih 30. letih

število molznic zmanjšalo za preko
40 %. V Sloveniji so v velikosti kmetij
med območji precejšnje razlike. Na
Gorenjskem imajo na kmetijo s kontrolo
mlečnosti skoraj 30 molznic, v Pomurju
pa le 14. Molznice je lani redilo le 6
060 kmetij. Ker je redilo krave 25 000
kmetij, je 60 000 dojilj redilo 19 000
kmetij, kar je le malo več kot 3 dojilje
na kmetijo. Zanimiv pa je podatek, da
je 50 % dojilj lisaste pasme. Omenjene
spremembe omogočajo kar logične
zaključke. Podatki za lani, kot smo že
omenili kažejo, da bikci lisaste pasme
in križanci lisaste z mesnimi pasmami
bistveno ne zaostajajo v prirastih žive
mase in v klavni kakovosti za mesnimi pasmami. Zato se številni rejci ob
preusmeritvi na rejo dojilj odločajo za
lisaste dojilje. Ker se dojilje širijo po vsej
Sloveniji, je razumljivo, da je zanimanje
za lisaste dojilje kar precejšnje tudi na
območjih kjer ta pasma do nedavnega ni
bila prisotna in se po več kot 100 letih
tja spet vrača. Gotovo je torej širjenje
reje dojilj najpomembnejši razlog za
širjenje lisaste pasme na tradicionalno
»rjavih« območjih. Nekaj pa je verjetno
prispevalo tudi dejstvo, da križanke
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lisaste z MB in RHF pasmo v mlečnosti niso slabše od rjavih
krav, njihovi potomci pa so za prirejo mesa bistveno boljši
od rjavih. Zato se marsikateri rejec usmerjen v kombinirano
rejo, ki svoja teleta pita doma, odloči za lisasto pasmo. Odločanje rejcev, da za kombinirano rejo in za dojilje izberejo
lisasto pasmo, pa zagotavlja tej pasmi v Sloveniji številčno
relativno stabilnost.
Kljub temu, da se prireja mleka koncentrira na večjih kmetijah, pa naravni dejavniki marsikje pri nas in tudi v sosednih
državah ne omogočajo organiziranja velikih kmetij in se tudi
manjše kmetije še ukvarjajo s prirejo mleka. V Sloveniji je
lani 39 % kmetij, ki redijo molznice imelo manj kot 10 krav
na kmetijo, največ takih kmetij je bilo na območju zavoda
Nova Gorica in v Pomurju. Tudi v Avstriji ni bistveno bolje.
Tam je bilo npr. leta 2014 tudi 26 % kmetij, ki so imele krave
v kontroli prireje mleka in so redile manj kot 10 krav na
kmetijo. Te kmetije prav gotovo niso konkurenčne večjim
kmetijam, pa kmetijska politika vseeno poskrbi, da vztrajajo
v prireji mleka, ker s tem ohranjajo poseljenost dežele in

kmetijsko zemljo v intenzivni funkciji za pridelavo hrane.
Na avstrijskem Tirolskem je npr. 57 % kontroliranih molznic
v čredah z do 10 kravami.
Podatki kažejo, da imajo v Sloveniji kmetije z dojiljami majhno
število krav, le malo čez 3. Če združimo kmetije z dojiljami
in v prirejo mleka usmerjene kmetije, ki imajo manj kot 10
krav, potem je v Sloveniji takšnih majhnih kmetij preko 21
000, to pa je preko 80 % vseh kmetij, ki redijo krave in preko
60 % kmetij, ki redijo govedo. Večinoma so danes dojilje na
polkmetijah. Lastniki so zaposleni izven kmetijstva, dojilje
pa redijo, da izkoristijo površine, ki bi se sicer zarasle. Velika
nevarnost je, da bodo pričele te kmetije opuščati rejo dojilj
in še prej molznic in posledično govedorejo. To bo povečalo
izgubljanje kmetijskih površin. Kako to preprečiti? To je po
mojem mnenju danes ključno vprašanje kmetijske politike
in na to vprašanje se mi zdi naša kmetijska politika nima
odgovora. Od rešitve tega vprašanja pa so odvisne poseljenost
Slovenije, obvladovanje nacionalnega prostora in ohranitev
državne suverenosti.

TRADICIONALNO SVEŽ!

Viri
1. KIS: Rezultati prireje mleka in mesa v letu 2015. Ljubljana, 2016
2. ZAR, Rinderzucht Austria: Jahresbericht, 2014. Wien, Mai 2015
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Biki

za načrtno osemenjevanje
bikovskih mater
v letu 2017
Jože Smolinger,
strokovni vodja za lisasto pasmo

MAHANGO Pp 721340
(DE 09498097266)

PRIMA PP (CZ 573000061)

Izvor: Nemčija osemenjevalni center Bayern Genetik,
CHD Impuls
Skupna plemenska vrednost 132
Plemenska vrednost za mleko 123 (+ 1013 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 109
Okvir 108
Omišičenost 111
Noge 111
Vime 111
Poreklo:
Oče: Mungo Pp - Manitoba - Malefiz
Mati: Falter - Round up - Raubling

Bik Prima je brezrožen homozigot. Izvira iz linije Holm x
Trinidad. Prima PP prenaša dobre lastnosti razvoja živali in
eksterierja. V direktnem testu je bik priraščal 1933 gramov
na dan. Bik nakazuje lažje telitve, zato je primeren tudi za
osemenjevanje plemenskih telic. Uporaba bika je namenjena
za osemenjevanje bikovskih mater v izrazitem kombiniranem
tipu ter za osemenjevanje v rejah krav dojilj.

Izvor: Češka osemenjevalni center Natural

Poreklo:
Oče: Holm Ulrick - Rosas Probat
Mati: 181048931 CZ P - Trinidad

Odbira elitnih bikov ima velik vpliv na usmeritev selekcije v določeni populaciji. Pri odbiri elitnih bikov smo
zelo pozorni na vse pomembne lastnosti, ki jih biki prenašajo v populacijo. Zelo pomembna odločitev pri
odbiri je tudi linija iz katere določen elitni bik izvira oziroma koliko sorodstva že ima v naši populaciji.

VAENOMENAL (DE 0949344578)

MONUMENTAL (DE 0949729097)

Izvor: Nemčija osemenjevalni center BVN,
Rinderunion Baden-Württemberg
Skupna plemenska vrednost 131
Plemenska vrednost za mleko 118 (+ 556 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 104
Okvir 115
Omišičenost 98
Noge 113
Vime 116
Poreklo:
Oče: Vlax - Rumgo - Rumba
Mati: R 1048 - Hulkor - Hulock

Izvor: Nemčija osemenjevalni center BVN,
Markredwitz, Birkenberg, Hohenzell
Skupna plemenska vrednost 135
Plemenska vrednost za mleko 121 (+ 1081 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 110
Okvir 98
Omišičenost 97
Noge 116
Vime 123
Poreklo:
Oče: Manigo - Mandela - Malefiz
Mati: Lenta - Hulkor - Hulock

Bik Prima PP
Elitni bik Mahango Pp

Bik Mahango Pp je trenutno najboljši brezrožen heterozigot
v lisasti populaciji. Pri potomkah nakazuje dobre lastnosti
okvirja, omišičenosti, lastnosti nog in vimena. Nadpovprečne
so tudi lastnosti prireje mesa in lastnosti fitnesa (dolgoživost,
omišičenost in iztok mleka).

GARFIELD P (CZ 42719-00212)
Izvor: Češka osemenjevalni center Natural

Elitni bik Vaenomenal

Elitni bik Monumental

Genomsko testiran bik Vaenomenal izvira iz znane linije
Rumgo – Rumba. V populacijo prenaša odlične lastnosti
okvirja, lastnosti nog in vimena. Pri potomkah nakazuje
odlične lastnosti dolgoživosti, persistence, števila somatskih
celic in iztoka mleka.

Monumental ima odlične genomske plemenske vrednosti za
količino mleka, lastnosti prireje mesa in fitnesa. Pri potomkah nakazuje odlične lastnosti nog in vimena ter povprečne
lastnosti omišičenosti in okvirja.
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Bik Garfield P izvira iz odlične Danske genetike. Njegov
oče Hedetoft United je v zadnjih letih najpomembnejši bik
v genetiki pri lisasti pasmi usmeritev meso. Garfield P je v
direktnem testu priraščal 2450 g na dan. Plemenska vrednost
za težavnost telitev kot oče teleta nakazuje normalne telitve.
Bika priporočamo za uporabo v rejah krav dojilj in za načrtno parjenje bikovskih mater v izrazito kombiniranem tipu.
Poreklo:
Oče: Hedetoft UNITED P - GS Max
Mati: Solbakkens Amanda - Ostervang THOR P
Bik Garfield P
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Sestavljanje
krmnih mešanic
za govedo

V zadnjih letih
zaradi nizkih odkupnih cen
krmnih žit in koruze,
vse več rejcev te pokrmi kar doma.

Odraslo govedo nezmletega ali napol zmletega zrnja ne
prebavi. Prebavljivost je odvisna od stopnje meljave. Vsekakor se predrobno zmleto zrnje (prah) ne priporoča, saj
povzroča acidozo pri odraslem prežvekovalcu, pri teletih
pa vnetje in poškodbo vampove sluznice. V zadnjih letih
na nekaterih kmetijah namesto mletja zgnetejo zrnje s
posebnimi valjčnimi mlini. Takšen način obdelanega zrnja
uporabljajo za pripravo krmnih mešanic. Moje izkušnje s
takšno pripravo krmne mešanice so dobre, čeprav so nekateri
strokovnjaki mnenja, da je zaradi tega slabša učinkovitost
izrabe takšnega zrnja. Kako nastavimo delovanje valjčnih
mlinov, je odvisno za katero vrsto živali krmno mešanico
pripravljamo. Vedno pa učinkovitost meljave oz. gnetenja
preverjamo z blatnim testom.

veliko dobro prebavljive celuloze: pesni rezanci, pšenični
otrobi, sojine luskine, bombaževo seme in četrta skupina,
stranski proizvodi proizvodnje etanola (žitni in koruzni
gluteni) in stranski proizvodi pri proizvodni piva (suhe
pivske tropine, pivski kvas). Od veh naštetih surovin sta
tapioka in bombaževo seme na negativni listi za izbrano
kakovost za goveje meso, zato se za goveje pitance ne bosta
smela uporabljati.

Mag. Anton Hohler, specialist za prehrano živali KGZS Zavod Ptuj
Veliko lažje je na kmetijah, ki imajo mešalno prikolico,
saj lahko te komponente dodajo k osnovnemu dnevnemu
obroku za krave molznice in ga tako dvignemo na višji nivo
(npr. 20 do 25 kg mleka). Nad to količino mleka dodajamo
popolno krmno mešanico. Mnogi rejci takšnega načina
krmljenja nimajo, ker imajo za to premajhne hleve ali še
niso uspeli nabaviti mešalne prikolice. Zaradi tega vse bolj
razmišljajo, da si kar doma pripravijo popolno ali dopolnilno
krmno mešanico. Seveda je potrebno tako žita kot koruzo
ustrezno zmleti z mlini, ki jih nekateri kmetje nimajo. Zato
se že kar nekaj let nekatere kmetije poslužujejo storitev tako
meljave kakor mešanja krmnih mešanic. Opažam pa, da je
recept za pripravo krmne mešanice skoraj za vse kmetije
enak, čeprav imajo na voljo različna krmna žita v različnih
količinah. Včasih tako pripravljeno mešanico uporabijo
kar za vse kategorije živali. V zadnjih letih vse več kmetij
prideluje različne z beljakovinami bogate rastline, kot so
sončnica, krmni grah in soja. Vso to krmo lahko vključimo v
pripravo krmne mešanice, vendar moramo upoštevati koliko
vsebujejo maščob posamezna semena rastlin ter koliko jih
živali sploh rade zauživajo.
Pri pripravi krme mešanice moramo upoštevati vso krmo, ki
jo pridelamo doma in tisto, ki smo jo že ali jo nameravamo
kupiti. V tem članku vam želim predstaviti nekaj osnov pri
sestavljanju krmnih mešanic za govedo in pasti pri uporabi
nekaterih semen oljnic.
Pri pridelavi zrnja za shranjevanje doma mora biti to ustrezno
posušeno. Vlago za koruzno zrnje je potrebno znižati pod 14
% (bolje je na okoli 13 %), medtem ko semena beljakovinske
rastline pod 13 (na okoli 12 %), oljnice pa po možnosti še
kakšen odstotek manj. Le ustrezno nizka vlaga zagotavlja
pravilno skladiščenje krme in preprečuje gretje in plesnenje krme ter pogostnost širjenja skladiščnih škodljivcev. Če
sušenje ni dovolj učinkovito ali zrnje ni ustrezno posušeno
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se razvijejo plesni, ki lahko izločajo za zdravje živalim zelo
škodljive mikotoksine (npr. aflatoksine). Posebej moramo
biti pozorni pri koruzi, ki jo zaradi nižjih stroškov sušenja
čim dlje časa puščamo na njivah, kar povečuje tveganje za
nastanek mikotoksinov že na polju. Namreč v jeseni je lahko
zelo neugodno vreme, ki ni primerno za čakanje, da se zrnje
čimbolj posuši. Neugodno vreme nam lahko celo poveča
vlago v zrnu in pospeši plesnenje storžev. Pri uporabi zrnja
doma morate biti zato še posebej previdni, saj se te plesni
pri skladiščenju še širijo. Pogoj za pripravo dobre krmne
mešanice je neoporečno zrnje. Plesnivo zrnje ni primerno
za krmljenje živali. Uporaba takšne krme bi lahko povzročila
hude zdravstvene težave pri živalih, plodnostne motnje in
v hujših primerih celo pogin.
Zaradi stroškov sušenja nekateri kmetje zrnje koruze silirajo
kar v posebne, manjše silose ali kar na kup koruzne silaže.
Seveda je možno silirati tudi zrnje žit. Če silirate zrnje koruze
ali žita morate te ločeno krmiti in si pripraviti za krmljenje
dopolnilno krmno mešanico. Glede na način konzerviranja
zrnja je odvisen njihov delež v popolni ali dopolnilni krmni
mešanici, kajti upoštevati moramo dejstvo, da se s siliranjem
(časom siliranja) povečuje razgradljivost škroba.

Obdelava oziroma mletje zrnja
Za dobro pripravo krmne mešanice je potrebno zrnje zmleti
ali zgnesti (valjčni mlini). Prav tako kakovost meljave zrnja
vpliva na prebavljivost le tega. Dolgo je že znano, da za teleta
in za male prežvekovalce ni potrebno mleti zrnja. Vendar se
to spoznanje šele v zadnjem času uveljavlja tudi v Sloveniji
(dobra praksa), zlasti pri krmljenju celega zrnja teletom.
Večina študij namreč kaže, da tele dobro prebavi celo zrnje
do 12 tedna starosti, nekatere pa celo na zmožnost prebave
tega še v kasnejši dobi. Drugače je pri odraslem govedu.

Slika 1:
Z valjčnim mlinom
obdelana pšenica

Hranilne vrednosti posameznih surovin Omejitve pri uporabi krme (surovine)
Pri sestavljanju krmnih mešanic bi morali poznati hranilno za pripravo krmnih mešanic
vrednost posameznih surovin, ki se bodo uporabljale za pripravo le te. Koruzno in žitno zrnje štejemo med energetsko
bogata krmila, saj vsebujejo razmeroma veliko energije in
relativno malo beljakovin. Odlikuje jih tudi velika vsebnost
škroba. Zato jih nekateri imenujejo kar škrobnata krmila,
kar pa ni dovolj natančna klasifikacija, saj vsebujejo škrob
tudi nekatera z beljakovinami bogata krmila. Najbolje je,
da razdelimo krmo na štiri skupine surovin, ki jih bomo
uporabljali za pripravo krmnih mešanic. Prva skupina so
energetske surovine (koruza, žita, sirek, tapioka), druga
skupina so beljakovinske surovine: seme oljnic (sončnica,
repica, soja), grah, bob, fižol, pogače oljnic (sončnična, repična, bučna, lanena, konopljina..), oljne tropine (repične,
sončnične, sojine). Tretja skupina so surovine, ki vsebujejo

Koruzno zrnje vključujemo brez omejitve, vendar jo glede
na to, da je koruzni škrob zelo počasi razgradljiv priporočam v mešanico med 30 do 40 odstotkov. Žita imajo hitro
razgradljiv škrob, večina tudi večjo vsebnost histidina (se
tvori histamin, biogena snov, razen pri ječmenu) in jih zaradi
tega omejimo na okoli 25 odstotkov v krmnih mešanicah.
V kolikor imamo od žit samo tritikalo jo ne dajemo več kot
20 odstotkov, rži pa ne več kot 10 odstotkov. Pri semenih
oljnic je glavni omejitveni dejavnik vsebnost olja v semenih. Zato te lahko vključujemo med 5 do 10 odstotkov, kar
je odvisno od vsebnosti olja, ki jih vsebujejo. Oljne tropine
lahko vključujemo brez omejitev
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Primeri krmnih mešanic za teleta
Sesna teleta potrebujejo krmila z visoko
koncentracijo beljakovin, običajni štarterji, ki se nabavljajo v mešalnicah
vsebujejo premalo beljakovin, še manj
so primerna krmila za pitance (TL pit
1) katere rejci pogosto dodajajo. Visoka
koncentracija beljakovin je nujno potrebna za izgradnjo mišične mase pri
teletih. Včasih visoka koncentracija
beljakovin povzroča nekoliko mehkejšo
blato, zlasti v začetku krmljenja.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

je cena pogosto nezanimiva (visoka). Prikazujem tudi primer krmne mešanice
za krave molznice, kjer sem vključil v sestavo sojine tropine, ki so običajno na
našem trgu gensko spremenjene.
25 % repičnih tropin
12 % sojinih tropin
24 % ječmena
35 % koruze
4 % mineralnega dodatka
(podobne sestave, kot v prejšnjem primeru)

32 % sojinih tropin
15 % pšenice
15 % ječmena
29 % koruze (celo zrnje)
5 % pesnih rezancev (če ne uspemo
nabaviti pesnih rezancev, delež
koruze dvignemo na 30 %)
4 % mineralno vitaminske mešanice
(s cca 20-24 % Ca in 4-5 % P)
Dodamo še 1 % olja (v kolikor se ne
odločimo za dodajanja olja povečamo za odstotek delež koruze )

Primer krmila za krave molznice
(gensko nespremenjeno)
26 % repičnih tropin
15 % glutena (npr. actiprot)
20 % pšenice
35 % koruze
4 % mineralnega dodatka (s 200 g
Ca in 20 g P, 30 g Mg in 50 g Na)
V krmilo za krave molznice in goveje
pitance bi lahko vključili tudi repične
ali sončnične pogače, ki so na našem
trgu običajno dobre kvalitete, zlasti
glede kakovosti beljakovin. Seveda
lahko vključimo tudi bučne pogače, ki so
odlična beljakovinska krma, žal večini
rejcem niso dosegljive, saj je ponudba
bistveno manjša kot povpraševanje ali

namenjeni za osemenjevanje
v letu 2017
Jože Smolinger,
strokovni vodja za lisasto pasmo

Primer krmila za sesna teleta:

Za goveje pitance, kjer imamo silirani
šrot si sestavimo dopolnilno krmno
mešanico, v kateri so pretežno repične
tropine (52 %) in sončnične tropine
(42 %) ter mineralni dodatek (6 %).
Vsebnost beljakovin v koncentratu,
vrsta mineralnega dodatka je odvisna
od osnovnega obroka za goveje pitance.

Plemenski biki

V reviji Lisasto govedo vam bomo v bodoče predstavljali
domače testirane, genomsko testirane in mlade bike. V
članku vam predstavljamo testirane bike, ki so z novim
obračunom plemenskih vrednosti pokazali odlične
rezultate in bodo v letu 2017 na voljo rejcem.

REGAN 121693

MALUN 121683

Rejec: Štuhec Franc Spodnji Ključarovci
Skupni selekcijski indeks 147
Plemenska vrednost za mleko 102 (+ 156 kg mleka)
Indeks prirast in klavne lastnosti 128
Okvir 111
Omišičenost 126
Noge 97
Vime 122
Poreklo:
Oče: Rostov - Regio - Renger
Mati: Sarka - Brasil - Baldrin

Rejec: Štuhec Petra Gajševci
Skupni selekcijski indeks 115
Plemenska vrednost za mleko 119 (+ 1242 kg mleka)
Plemenska vrednost za meso 98
Okvir 104
Omišičenost 68
Noge 107
Vime 110
Poreklo:
Oče: Manitoba - Malefiz - Malf
Mati: Vira - Frik - Friese

Bik Regan 121693

Bik Malun 121683

Bik Regan 121693 je trenutno po vrednosti skupnega selekcijskega indeksa najboljši testiran bik v domači populaciji.
Potomke bika so velikega okvirja, odlično omišičene, povprečne v lastnosti nog in imajo odlična vimena. V lastnostih
količine mleka je rahlo pozitiven, ter popravlja vsebnosti
in količino mlečne masti in beljakovin v mleku. Odlično
kombinirano usmeritev potrjuje tudi visok indeks prirasta
in klavnih lastnosti.

Bik Malun 121683 ima med domačimi biki pri lisasti pasmi
najvišjo plemensko vrednost za količino mleka (+ 1242 kg
mleka). V populacijo prenaša nadpovprečne lastnosti okvirja, nog in vimena. Zaradi slabših lastnosti omišičenosti ga
priporočamo za osemenjevanje krav v kombiniranem tipu.

Slika 2: Teleta celo zrnje dobro prebavijo

Za natančnejšo sestavo krmnih mešanic
bi morali poznati hranilno vrednost
posamezne surovine, ki se lahko med
seboj precej razlikujejo. Poleg tega je
odločilnega pomena pri vključevanju
v krmno mešanico optimalna cena
posamezne surovine. Optimalno ceno
določamo z optimizacija krmne mešanice
na najnižjo ceno. To je najboljši način
presoje ugodnosti nabavljenih surovin.
Vendar večina rejcev ne presoja posamezne surovine na takšen način. Zato
vam svetujem, da presojate ugodnost
posameznih surovin glede njihovo ceno
na enoto surovih beljakovin in na enoto
energije. Na primer, če cena repičnih
tropin (33 % surovih beljakovin) znaša
24 centov, sojinih tropin(44 % surovih
beljakovin) pa 40 centov dobimo, da
beljakovinska enota repičnih tropin
stane 0,73 evro centa, sojinih pa 0,90
evro centa. Vendar sojine tropine vsebujejo za 15 % večjo energetsko vre-

dnost oziroma za okoli 1 enoto NEL-a
več kot repične tropine. Pri trenutnih
cenah koruze stane cena na enoto
NEL koruznega zrnja (ima 7,38 NEL)
2 centa. Ker sojine tropine vsebujejo 1
NEL več energije kot repičnimi tropinami, je torej dejanska cena repičnih
tropin 26 centov in potem cena enote
beljakovin korigirana na energijo znaša
0,79 centov. Torej je še vedno cenejša od
sojinih tropin, kljub temu sojine tropine
vključujemo v krmno mešanico, predvsem zaradi njenih zelo kakovostnih
beljakovin, odlične prebavljivosti in
dobre absorpcije prebavljenih hranil.
Koliko posameznih beljakovinskih krmil
vključujemo v sestavo je odvisno tudi
od osnovnega obroka (kvalitete travnih
silaž) in nivoja prireje mleka ali mesa.
Za vse nadaljnje informacije sem vam
na voljo.
Veliko Božjega blagoslova vam želim.
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ROUMANIAN 121704

BRAKO 121419

Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt
Skupni selekcijski indeks 140
Plemenska vrednost za mleko 117 (+ 1088 kg mleka)
Okvir 120
Omišičenost 113
Noge 117
Vime 128
Poreklo:
Oče: Round up - Raubling - Ralbo
Mati: Israel - Winnipeg - Wispe

Rejec: Fras Janez Lešane
Skupni selekcijski indeks (meso) 145
Indeks prirast in klavne lastnosti 122
Okvir 106
Omišičenost 104
Noge 80
Vime 109
Poreklo:
Oče: Brasil - Baldrin - Balist
Mati: Šika - Relko - Renner

Bik Roumanian 121704

Bik Brako 121419

Roumanian 121704 izvira iz elitne linije Round up. Potomke
bika so velikega okvirja, dobro omišičene, ter imajo odlične
noge in vimena. Bik zraven odličnih plemenskih vrednosti za količino mleka izboljšuje tudi vsebnosti in količino
mlečne masti in beljakovin v mleku. V populacijo prenaša
tudi odlične lastnosti iztoka mleka, vsebnosti somatskih
celic in dolgoživosti.

Bik Brako 121419 v populacijo preko svojega očeta (Brasil)
prenaša odlične lastnosti prirasta in klavnosti. Potomke so
rahlo nadpovprečne v lastnostih okvirja, dobro omišičene
ter podpovprečne v lastnostih nog. Bik je namenjen za
osemenjevanje v rejah krav dojilj.

MOHER 121700
Rejec: Kozar Aleš Bohova
Skupni selekcijski indeks (meso) 115
Indeks prirast in klavne lastnosti 91
Okvir 128
Omišičenost 119
Noge 113
Vime 102
Poreklo:
Oče: Manso - Malhaxl - Malf
Mati: Solza - Holko - Horror
Bik Moher 121700

Bik Moher 121700 prenaša v populacijo odličen okvir, lastnosti nog, omišičenost, lastnosti iztoka mleka in zdravja vimena.
Potomke so nadpovprečne v količini mleka ter vsebnosti in količini beljakovin v mleku.
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Kmetija

Bandur

Nataša Unuk, univ. dipl. inž. zoot.,
selekcionist za govedo na KGZS Zavod Ptuj

Pred 25. leti, ko sta Janez in Sabina
prevzela kmetijo od staršev je bilo v
hlevu deset krav molznic in obdelovala
sta 10 hektarjev kmetijskih zemljišč.
Skozi vsa leta kmetija raste tako, da
danes obdelujejo 30 hektarjev zemlje,
v hlevu imajo devetdeset glav živine,
od tega sedemindvajset krav molznic,
ostalo so pitanci in mlada živina.
V procesu povečevanja kmetije so živali
kupovali na Radgonskem sejmu, pa tudi
preko Zveze zadrug, ki je živali uvažala
iz Švice, Avstrije in Italije.

koruzne silaže, travne silaže, sami mešajo
močno krmo za krave molznice, ki je
sestavljena iz koruznega šrota, bučnih in
repičnih tropin, ječmena in mineralno
vitaminskih dodatkov. Osnovni krmni
obrok zadostuje za 22 kg mleka, tako da
dobijo krave 4 kg močne krme. Ostale
krave, ki molzejo več, dobijo še dodatno
količino močne krme, vendar ne več
kot 8 kg na dan. Kravam ponudijo tudi
seno, živali po porodu po potrebi dobijo
tudi propilen glikol. Veliko pozornost
posvečajo vzreji telet, saj vedo, da je le

starosti dvajset mesecev in dosegajo
prirast 1 300 g/dan. Dobri rezultati temeljijo na kakovostnem krmnem obroku
in dolgoletnem selekcijskem delu.
Vso klavno živino in mleko prodajo
preko KZ Rače, ki ima v domačem
kraju na novo urejeno svojo klavnico
in predelavo mesa, tako da lahko meso
njihovih pitancev kupimo v domači
mesnici v Račah. Bandurjevi že vse od
leta 1970 oddajajo mleko v Ljubljanske
mlekarne (prej Mariborske mlekarne).

Krava LINA SI 03778418,
šampionka regijske razstave ob 60 letnici KGZ Ptuj
s ponosnim lastnikom, sodnikom razstave iz Nemčije in
strokovnim vodjem za lisasto pasmo

Kmetija Bandur
je družinska kmetija,
leži na ravninskem delu
Štajerske, v Orehovi vasi,
občini Hoče - Slivnica.

Na kmetiji živijo štiri generacije: gospodar Janez in žena Sabina, Janezov
oče Jože, hči Urška, ki študira na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede v Mariboru, druga hči Katja defektologinja in mož Matic, gradbeni
inženir ter njuna hčerkica Iva. Aktivno na kmetiji delajo trije družinski
člani: Janez , žena Sabina in Matic.
Gospodar Janez je dolgoletni aktivni član ZDRGLS, član govedorejskega
društva Maribor in član upravnega odbora KZ Rače.
Kmetija ima dolgoletno tradicijo reje krav molznic in pitanja. Pred 40. leti
je bila na njihovi kmetiji osemenjevalna postaja za okoliške vasi.
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Mlada živina na kmetiji Bandur se odlično počuti na globokem nastilju

Osnovno krmo pridelajo doma, dokupijo samo beljakovinske komponente
in mineralno vitaminske dodatke. Na
njivskih površinah pridelujejo koruzo,
pšenico, ječmen, eno ali večletno travo
in travno deteljne mešanice. Nekaj žita
prodajo. Krmni obrok je sestavljen iz

ta osnova za zdravo in ekonomično rejo
ter odlično proizvodnjo. Teleta napajajo
z mlekom krav, odstavijo jih med 80. in
100. dnevom.

Krave in telice osemenjujejo z domačimi
testiranimi in mladimi biki, prav tako
za bikovske matere uporabljajo elitne
bike iz Avstrije in Nemčije.

Povprečna mlečnost krav na kmetiji je
8 054 kg mleka s 4,15 % maščob in 3,44 %
beljakovin. Pitance prodajo za zakol pri

V hlevu imajo trenutno šest bikovskih
mater. Med bikovske matere spada
tudi krava LIZA SI 53567103, potomka
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domačega bika STREL - a 121116, ki je
trenutno zaključila peto laktacijo s povprečno mlečnostjo 8 337 kg mleka s 4,14
% maščob in 3,72% beljakovin. Najvišjo
mlečnost je imela v četrti laktaciji, ko
je proizvedla 9 497 kg mleka s 4,11 %
maščob in 3,44 % beljakovin. Krava LIZA
je mati treh aktualnih bikovskih mater.
Med njimi je krava LINA SI 03778418,
potomka bika RADIN - a 121292, ki je v
tretji laktaciji namolzla 10 236 kg mleka
s 3,72 % maščob in 3,39 % beljakovin.
Kravo LINO odlikujejo odlične proizvodne lastnosti in odličen eksterier,
saj je bila šampionka regijske razstave
na Ptuju maja 2013, jeseni istega leta,
na drugi državni razstavi v Lenartu, pa
je bila tretja med prvesnicami.
Dolgoletno predano rejsko in selekcijsko delo se kaže tudi v tem, da je bilo
iz kmetije Bandur v proces umetnega osemenjevanja vključenih že kar
nekaj bikov, med njimi FIGO 121279,
MUSAK 121417, HRIBAR 121516 in
mladi bik MATINEL 121749 (mati Liza).
Trenutno je v vzrejališču v Murski Soboti
potomec prej omenjene krave Line.
Rejski cilj na kmetiji je povprečna življenjska proizvodnja 30 000 kg mleka na
kravo. Cilj nameravajo doseči z boljšim
počutjem živali, kajti le ti omogočajo
večjo življenjsko prirejo in dolgoživost.
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Pitanci prinašajo pomemben del dohodka na kmetiji

V delo na kmetiji se aktivno vključuje tudi
zet Matic, ki svoje znanje izpopolnjuje in
nadgrajuje na številnih izobraževanjih
doma in v tujini. Tako se za prihodnost
kmetije Bandur ni bati.

Bandurjevim želimo še veliko osebnih
uspehov in zadovoljstva, rejskih uspehov, namolzenih litrov ter nagrad na
razstavah živali.

Lepotica številke 15

Krava Liska SI 63105081,
mati bikov: Remek 121714,
Ini 121802 in Velur 121849.
Življenska proizvodnja
v 8. laktaciji: 93.486 kg mleka,
4,54 % m.m. 3,74 % belj.
Rejec: Robert Ščap,
Rožna ulica 1, Turnišče
Foto: Aleš Horvat

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Preizkušnja
sorodnikov bikov
lisaste pasme
na testni postaji
za lastnosti rasti in
klavne kakovosti
Doc.dr. Marjan Janžekovič,
dr. Andrej Mergeduš,
mag. Milan Repič

Sorodniki so čistopasemske moške
živali, potomci »mladih« bikov. Mladi
doma vzrejeni biki LS, ki se vključujejo
v osemenjevanje so potomci domačih
elitnih krav in domačih ter tujih najboljših bikov in morajo biti pred vključitvijo
v rutinsko osemenjevanje stestirani.
Test se izvaja na njihovih potomcih,
ki morajo biti ob upoštevanju pogojev
testiranja naključno izbrani iz celotne
populacije, v kateri se za osemenjevanje
uporabljajo mladi biki. Testiranje poteka
na skupinah sinov na testni postaji ŽIPO
Lenart. Sinonim za metodo merjenja
in ocenjevanja je tudi progeni test na
testni postaji.

22

Govedo lisaste pasme nam kot kombinirana pasma
omogoča dobro prirejo mleka in mesa. Za napredek
selekcijskega dela so odgovorni strokovnjaki in rejci,
ki težijo k stalnemu izboljševanju doseženih rezultatov
prireje v čredah. Preizkušnja za testiranje rasti in lastnosti
klavne kakovosti se opravlja na sorodnikih živali, ki jim
želimo oceniti in napovedati plemenske vrednosti za
navedene lastnosti.

Rejski program za lisasto pasmo govedi
predstavlja osnovo za izvajanje posameznih strokovnih nalog v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa na
področju govedoreje v Sloveniji. Zveza
društev rejcev govedi lisaste pasme
Slovenije (ZDRGLPS) je z odločbo št.
33205-175/2010/14 dobila status priznane
rejske organizacije, ki vodi rodovniško
knjigo za lisasto pasmo govedi. Odločbo
o koncesiji št. 014-61/2010/1 je zveza
dobila za obdobje od leta 2011 do 2015
in na osnovi obvestila MKGP št. 01335/2015/27 o predvidenem priznanju za
nedoločen čas. Nato je z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

sklenila koncesijsko pogodbo št. 01462/2010/3 za izvajanje javne službe
strokovnih nalog v živinoreji na področju
govedoreje. Koncesionar ima sklenjeno
tudi pogodbo za izvajanje posameznih
strokovnih nalog iz potrjenega rejskega
programa z drugimi priznanimi organizacijami na področju govedoreje - za
progeni test lisaste pasme z Fakulteto za
kmetijstvo in biosistemske vede Univerze
v Mariboru (obdobje priznanja je od 23.
3. 2014 do 22.3. 2019). Zraven vodenja in
nadzora izvajanja preizkušnje potomcev
bikov lisaste pasme na rastne in klavne
lastnosti izvajajo sodelavci fakultete
individualne meritve živali kot so teh-

tanja, merjenje višine vihra in višine križa ter ocenjujemo
klavne lastnosti na liniji klanja. Del naloge je tudi ocena in
izračun krmnih obrokov, kar omogoča prilagajanje krmljenja
potrebam živali. Naloge testiranja se izvajajo mesečno pri
vhlevljenih živalih in ob zakolu na liniji klanja. Na osnovi
podatkov tehtanja in njihove starosti podajo odločitev za
oddajo živali v zakol. Klavne polovice ocenijo na mesnatost
in zamaščenost in izmerijo dolžino trupa ter prsno globino.
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v
Mariboru vodi evidence o številu živali v progenem testu in
preverja podatke v centralni podatkovni zbirki CPZ - govedo
Progenostestna skupina

z dokumenti, ki spremljajo živali. Sodeluje pri vrednotenju
podatkov za namen izračuna PV za spremljane lastnosti
testiranih očetov.
V preglednici spodaj vam predstavljamo rezultate pitanja za
zadnje tri zaključene skupine 44., 45. in 46. progenotestne
skupine. Preučili smo rastne in klavne lastnosti 540 bikov
po 50 njihovih očetih. Za statistično obdelavo so pri vseh
parametrih uporabljeni le podatki bikov, ki so uspešno
končali progeni test.

44

45

46

2,5 ± 0,4

2,4 ± 0,4

2,4 ±0,4

132,5 ± 12,2

131,4 ± 16,4

130,4 ± 15,4

5,7 ± 0,7

5,1 ± 0,6

4,8 ± 0,5

Masa ob prestavitvi

234,5 ± 30,6

219,1 ± 19,7

200,7 ± 20,7

Prirast ob prestavitvi

1182 ± 391

1183 ± 218

1082 ± 279

Starost pri 2. tehtanju

7,7 ± 0,7

7,0 ± 0,7

6,8 ± 0,5

Masa pri 2. tehtanju

311,7 ± 36,3

302,9 ± 27,6

276,7 ± 29,3

Prirast pri 2. tehtanju

1257 ± 312

1403 ± 267

1234 ± 266

Starost pri 3. tehtanju

9,8 ± 0,8

9,1 ± 0,6

8,9 ± 0,5

Masa pri 3. tehtanju

397,2 ± 41,4

395,9 ± 31,4

358,8 ± 39,5

Prirast pri 3. tehtanju

1399 ± 290

1497 ± 229

1361 ± 311

Starost pri 4. tehtanju

11,9 ± 0,7

11,1 ± 0,6

10,9 ± 0,5

Masa pri 4. tehtanju

479,1 ± 43,2

484,2 ± 33,2

443,4 ± 41,2

Prirast pri 4. tehtanju

1351 ± 331

1460 ± 260

1415 ± 270

Starost pri 5. tehtanju

13,8 ± 0,7

13,1 ± 0,6

12,9 ± 0,5

Masa pri 5. tehtanju

555,7 ± 47,7

564,6 ± 38,2

521,0 ± 43,2

Prirast pri 5. tehtanju

1328 ± 340

1333 ± 280

1289 ± 325

Starost pri 6. tehtanju

15,8 ± 0,7

15,1 ± 0,7

14,9 ± 0,5

Masa pri 6. tehtanju

632,6 ± 49,7

632,2 ± 43,1

590,0 ± 46,0

Prirast pri 6. tehtanju

1275 ± 351

1149 ± 395

1139 ± 311

17,9 ± 0,4

17,8 ± 1,5

18,1 ± 1,4

Masa ob zakolu

707,1 ± 81,1

715,7 ± 69,3

716,4 ± 73,4

Prirast vhlevitev - zakol

1212 ± 145

1305 ± 145

1210 ± 114

Življenjski prirast

1250 ± 120

1274 ± 122

1235 ± 102

369, 9 ± 52,0

398,6 ± 44,4

403,4 ± 44,9

Klavnost %

56,05 ± 2,1

55,6 ± 2,9

56,2 ± 0,2

Mesnatost

U-/U

U/U+

U-/U

3-

3

3

Starost ob vhlevitvi
Masa ob vhlevitvi
Starost ob prestavitvi

Starost ob zakolu

Masa toplih polovic

Zamaščenost

Preglednica prikazuje povprečne vrednosti primerjanih parametrov
Op.: starost je izražena v mesecih, masa v kg in prirast v gramih na dan.

23

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
V 44. skupini je testiranje končalo 200
pitancev, potomcev očetov: BORUS,
HISKO, HUNER, HUPLER, IBICO, IKU,
MARCELINO, MARON, MONIT, RANC,
RAZOL, REBEKO, RERIK, ROKOS,
RUPNIK, RUTKO in WIDOL. Povprečen
prirast celotne 44. skupine je bil 1250
g/dan (podrobneje v razpredelnici).
Pitanci so največje priraste dosegali ob
starosti 9,8 mesecev, ko je povprečen
prirast celotne skupine znašal v povprečju 1399 g/dan. Masa ob zakolu pri tej
skupini je znašala 707,1 kg in sicer ob
povprečni starosti 17,9 mesecev. Masa
toplih polovic je znašala v povprečju
369,9 kg. Najvišji prirast v tej skupini je
dosegel bik z ušesno številko SI04127279
(oče HUPLER), njegov življenjski prirast
je bil 1498 g/dan in je ob starosti 552
dneh tehtal 790 kilogramov žive mase.
Najboljši prirasti bikov v progenem testu
so dosegli sinovi očetov HISKO (1308 g/
dan), ter RUPNIK (1304 g/dan).

45. skupini je testiranje končalo 161
živali in sicer potomcev očetov: HOBIT,
HUSTON, IMET, IMKO, IPLAS-ET,
MAHIR, MALUN, MANDIS, MATKO,
MATUR, MIRI, RAGS, RALF, REN,
RSION, RUFUS ter RUMIN. Povprečen
prirast 45. skupine je znašal 1274 g/dan.
Pitanci so najvišje priraste dosegali okrog
9,1 meseca starosti (1497 g/dan). Masa
ob zakolu pri tej skupini je znašala 715,7
kg ob starosti 17,8 mesecev. Masa toplih
polovic je znašala v povprečju 395,6 kg.
Najvišji prirast v tej skupini je dosegel
bik z ušesno številko SI64203137 (oče
RSION) in sicer je prirast znašal 1612 g/
dan. Najboljša po povprečnih prirastih
po očetih sta se izkazala oče MIRI (1356
g/dan), ter RUFUS (1336 g/dan).
V 46. skupini je testiranje končalo 179
živali potomcev očetov: DAVIR, DEKAN,
DIODIL, DURITO, HRASTNIK, MANGELA, MASTER, MITOS, MOHER,
REGAN, REMEK, RENKER, RMAN,
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ROLING, SIGET, SULIVAN. Povprečen
prirast 46. skupine je znašal 1235 g/
dan, najvišji povprečni prirast pa smo
zaznali pri drugem tehtanju in sicer je
povprečni prirast znašal 1415 g/dan.
Masa ob zakolu pri tej skupini je znašala
716,4 kg ob povprečni starosti 18,1 mesecev. Masa toplih polovic je znašala v
povprečju 403,4 kg. Najvišji prirast v tej
skupini je dosegel bik z ušesno številko
SI54285060 (oče REGAN) (1515 g/dan)
in je na dan zakola pri starosti 506 dni
tehtal 746 kilogramov. Najboljši prirasti
bikov v progenem testu so dosegli sinovi
očetov REGAN (1357 g/dan), za njim pa
MANGELA (1299 g/dan).
Če primerjamo vse tri skupine med seboj
ugotovimo, da je povprečna masa pri
katerem so bili bikci vhlevljeni okrog
130 kg, pri starosti 2,4 mesece. Odstotek
klavnosti pri vseh skupinah je znašal
nad 55 odstotki.

V grafikonu so navedena povprečja za lastnosti rastnosti
vseh treh skupin (44., 45. in 46. skupina). Če se osredotočimo
samo na povprečne priraste, so ti od sprejetja v pitališče do
prvega mesečnega tehtanja znašali 959,0 g/dan. Po iztečenem
predtestnem obdobjem, v času prestavitve, so prirasti znašali 1149,2 g/dan. Ob drugem tehtanju je povprečni prirast
vseh pitancev znašal 1419 g/dan. Ob tretjem tehtanju je
povprečen prirast znašal 1408,2 g/dan, ob četrtem 1316 g/

dan, ob petem 1253 g/dan ter ob zadnjem šestem tehtanju
je znašal 1187,7 g/dan. Pitance obravnavanih skupin smo
vhlevljali in testirali od marca 2012 do maja 2016. V času
tega 50 mesečnega testiranja je povprečen življenjski prirast
bikov iz vseh treh skupin znašal 1253 g/dan, s tem je bil
presežen zastavljen rejski cilj za prirast v potrjenem rejskem
programu za lisasto pasmo goved.

NAJBOLJŠE ZA NAJBOLJŠE

RUMISAL DERMA

NOVO

Krmni dodatek za učinkovito obnovo parkljev krav in telic
pri okužbi z digitalnim dermatitisom
RUMISAL DERMA uporabljamo kot vitaminsko mineralni krmni dodatek v čredah
krav in plemenskih telic, v primerih okužbe z digitalnim dermatitisom, za hitrejšo in
učinkovitejšo obnovo roževine prizadetih parkljev ter za povečanje splošne odpornosti
živali.
Načini za preprečevanje in zdravljenje DD:
• zgodnje odkrivanje okužb in zdravljenje posamičnih akutnih primerov DD
• razkuževanje parkljev v kopeli
• izboljšanje higiene v hlevu
• pravočasno in pravilno obrezovanje in čiščenje parkljev
• zgodnje površinsko zdravljenje razjed med parklji
• Zadostna oskrba goveda z učinkovinami dodatka
RUMISAL DERMA:
za hitrejše celjenje razpok, razjed in ran (čirov) na parkljih
za hitrejšo rast in boljšo trdnost roževine parkljev
za povečano odpornost kože na bakterijo Treponema
za večjo splošno imunsko odpornost organizma
PAKIRANO: jumbo vreče, 15/1
JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

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, gsm 031 790 528

Grafikon: Skupni povprečni prikaz mas, starosti in prirastov 44., 45. ter 46 skupine skupaj. Starost je podana v dneh, mase v kilogramih,
prirasti v gramih na dan.
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8. Strokovni posvet Zveze društev rejcev govedi
lisaste pasme Slovenije v Oplotnici

Kako pridelati
veliko mleka
iz osnovne krme

Kmetija Ščap

Prav tako je spregovoril o njihovih ciljih:

Sledila je predstavitev družinske kmetije treh generacij – kmetije Ščap. Z
rejo lisaste pasme dosegajo vrhunske
dosežke pri prireji mleka - dve kravi z
življenjsko proizvodnjo preko 100.000
kg mleka, od tega ena že preko 120.000
kg mleka. Rejec sam je predstavil oskrbo
visoko proizvodnih krav, plemenske
bike, ki izvirajo iz njihove kmetije ter
predstavitev najmočnejših linij oz.
družin s pogledom v prihodnost.

• podaljšati dolgoživost, izboljšati počutje živali (mlade živine in presušenih krav),
• narediti korak naprej pri iskanju znanja, potrebe po znanju so zagotovo bistveno višje kot pa ga je na razpolago doma,
• dopustiti otrokom, da iščejo in raziskuje in s tem krepijo zanimanje in željo
za nadaljnji razvoj kmetije,
• izenačiti čredo, da je čim manj izstopajočih živali,
• še več časa preživeti z živalmi, jih spremljati in pravočasno odpravljati morebitne težave,
• čim več zdravja in zadovoljstva tako med družinskimi člani kot med živalmi.

Stanka Pažek, univ. dipl. inž. kmet.,
svetovalka za območje Občine Oplotnica in KS Kebelj

Organizatorja Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije –
priznana rejska organizacija v govedoreji in Kmetijsko gozdarski
zavod Ptuj sta v prostorih velike občinske dvorane občine Oplotnica
gostila rejce, predavatelje, kmete ter povabljene goste od blizu in
daleč na velikem dogodku 8. Strokovnem posvetu, ki je potekal na
temo: Kako pridelati veliko mleka iz osnovne krme.
Gost posveta Ing. Reinhard Resch (HBLFA-Institut für Pflanzenbau und
Kulturlandschaft, Gunpenstein, Avstrija) s temo Visoka konzumacija iz
vidika kvalitetne osnovne krme. Na zanimiv, poučen in slikovit način
nam je predstavil njegovo prepričanje, delo in ugotovitve iz področja
travništva, konzumacije krme in najpomembnejše, kako izboljšati konzumacijo krme ter dvigniti kvaliteto krme

Predstavitev polnovredne travne sestave
Predstavitev je pokazala ko pomembni so sestava travne ruše, čas uporabe,
gnojenje po potrebi in primerna gostota ruše. V nadaljevanju smo poslušali o dosejavanju najboljših sort, zatiranju škodljivcev in predstavitev
managementa paše. Govorili smo tudi o izboljšanju tehnike siliranja in
sušenja, zmanjševanju kvalitativnih in kvantitativnih napak pri košnji
ter o zmanjševanju izgub pri skladiščenju. O pomembnosti zagotovitve
najboljše higiene krme in pomembnosti dnevnega pokladanje sveže krme,
ki jo je potrebno večkrat popraviti v jasli, je tekla beseda v nadaljevanju.
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Ketoza, tiha ubijalka
Pereč problem vseh rejcev krav molznic je tudi
ketoza »tiha ubijalka krav«, katero nam je strokovno predstavil mag. Anton Hohler spec. za
živinorejo. Poudaril je, da ima največji vpliv na
pojav ketoze rejec oziroma način reje. Predstavil je razvojne cikle ketoze, vrste ketoze, vpliv
ketoze v korelaciji mlečnost/ketoza, vpliv na
plodnost. Zatrjuje, da večja kot je koncentracija
BHB v mleku, slabši so plodnostni kazalniki
(poporodni premor, servisni interval). Večja kot
je koncentracija BHB v mleku, večje je število
somatskih celic, tudi nizka urea je lahko povzročiteljica več subkliničnih ketoz. Precej smo
izvedeli tudi o prehrani v času presušitve krav
z zaključkom – »prazne jasli so že preteklost pri
prehrani krav«.

Rejci in strokovnjaki so do zadnjega kotička napolnili
občinsko dvorana v Oplotnici

Zadovoljni s posvetom tako rejci kot organizatorji posveta, na katerem je sledila še sklepna razprava z številnimi vprašanji in tudi trditvami ter ugotovitvami tako rejcev kot strokovnjakov na tem področju. Vsak izmed udeležencev je posvet
zapustil s pozitivnimi vtisi za prihodnost reje lisaste pasme s korakom k novim izzivom na temo 9. posveta lisaste pasme
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10 let preizkušanja
bikov polbratov
na testni postaji
ŽIPO Lenart

V proizvodni proces na testni postaji so neposredno vključeni štirje delavci in sicer:
1. mag. Milan Repič je strokovni vodja, ki se strokovno izpopolnjuje z novimi dognanji preko strokovnih predavanj,
seminarjev in ekskurzij.

3. Mitja Lorber je živinorejski delavec (krmilec) z dokončano
srednjo ekonomsko šolo, v podjetju zaposlen od leta 2012
dalje na istem delovnem mestu.

2. Jožef Lehner je živinorejski delavec (krmilec), v podjetju je zaposlen od leta 1985 dalje, več ali manj na istem
delovnem mestu.

4. Žan Elbl je živinorejski delavec (krmilec) z dokončano
srednjo veterinarsko šolo, ki skrbi tudi za zdravstveno
varstvo živali v okviru pristojnosti.

Progeno testiranje bikov lisaste pasme na testni postaji ŽIPO Lenart
V lastnih hlevih opravljamo testiranje potomcev moškega
spola po posameznem mladem biku vključenem v osemenjevanje. Živali prihajajo v test iz celotne Slovenije z namenom,
da zberemo podatke na živalih iz različnega okolja. V testu
bikcem redno merimo telesne lastnosti, kot so višina vihra,
višina križa in telesna masa. Spremljamo njihove priraste,
ocenjujejo sposobnost priraščanja in telesno obliko. Tehtanja telesne mase in merjenja višine vihra in višine križa

se izvajajo do telesne mase 150 kg mesečno, v kontrolnem
tehtanju tj. v dveh zaporednih dneh ob istem času, nad 150
kg pa na dva meseca eno tehtanje. Na osnovi prirastov od
vhlevitve oz. vključitve v test, pa do predvidenega zakola
živali določimo zrelost živali za zakol. Pred zakolom se bik
prav tako tehta in meri dva dni zapored. Zbrani podatki o
živalih se vnašajo v Centralno podatkovno zbirko.

mag. Milan REPIČ / ŽIPO Lenart d.o.o.
doc.dr. Marjan JANŽEKOVIČ, dr. Andrej MERGEDUŠ / Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Podjetje ŽIPO Lenart d.o.o. je s testiranjem
polbratov mladih plemenskih bikov
Lisaste pasme Slovenije oz. t.i. progenim
testom pričelo v letu 2006. V letošnjem
letu je tako zabeležilo 10 let testiranja,
v okviru katerega se je v 13 testnih
skupinah zvrstilo prek 2000 bikov
polbratov po 211 očetih.

Testiranje se opravlja v govejih hlevih,
ki se nahajajo v Šetarovi 21. Prvi
hlev v izmeri 530 m2 je za vhlevitev
telet. Minimalna starost ob vhlevitvi
živali je 8 tednov. Teleta vhlevljamo
skupinsko po 8 živali v boks. Tla v
boksu so polna in se nastiljajo s slamo.
V vseh boksih sta po dva napajalnika,
viseče lesene jasli za krmljenje sena po volji in krmne mešanice
po volji, ki se daje v jasli. Urejeno je vzgonsko prezračevanje hleva.
Po zaključenem predtestnem obdobju, ki traja praviloma 1 mesec
oz. ko tele doseže telesno maso 150 kg, se teleta prestavijo v enega
izmed ostalih dveh razpoložljivih hlevov. Hleva za pitanje sta
zgrajena iz armirano betonske montažne konstrukcije z vzgonskim prezračevanjem. V osrednjem delu je krmilni hodnik, levo
in desno so boksi za pitance, ki so vzdolžno in prečno pregrajeni
s kovinskimi pregradami. Tla so iz armirano betonskih prednapetih rešetk, pod katerimi so kanali za gnojevko. Za boksi sta na
obeh straneh izvedena pregonska hodnika, po katerih vhlevljamo,
premeščamo in izhlevljamo pitance. V hlevih je na vsaki strani
po en prazen boks, ki je namenjen potrebam individualnega preizkušanja goveda in za potrebe držanja živali v času tehtanja in
merjenja živali. Skupna kapaciteta testne postaje je do 700 živali.
Sprejemni del za teleta ima kapaciteto 150 živali.
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Tehtanja bikov izvajamo z mehansko
tehtnico za individualno tehtanje, z
merilno skalo do 0 do 1.500 kg z natančnostjo 1 kg, proizvajalca Libela
Celje. Merjenje pa z elektronsko Lidtinovo palico proizvajalca Hauptner
za merjenje višine vihra, višine križa,
dolžine trupa itd.

Zbrane podatke o prihodu živali, tehtanjih in merjenjih pošiljamo priznani rejski organizaciji preko
elektronske pošte ali preko običajne pošte na klasičen
način. Arhiviramo pa jih v elektronski obliki (zapis
na CD) in v klasični obliki (na papirju) za obdobje
najmanj petih let.
Testna postaja obratuje na podlagi zadnje veljavne
Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, št. 33205-62/2015/6, z dne 23.6.2015, na
osnovi katere, se podjetju ŽIPO Lenart d.o.o. odobri
testna postaja za govedo. Delovno območje je celotno
območje Republike Slovenije. Delovno področje pa
preizkušnja sorodnikov – progeni test.

Biki v progenem testu

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

V nadaljevanju prikazujemo povprečne telesne mase in priraste bikov vključenih v testiranje po letih.

Bik pitanec iz progenega testa
na rezstavi Govedorejskega društva Lenart
in njegovi podatki o prirastu
Grafikon 1: Povprečne telesne mase in dnevni prirasti bikov ob izhlevitvi po letih testiranja

Iz grafikona vidimo, da je bila telesna
masa bikov ob zakolu v letu 2007, ko so
testiranje zaključili biki prvih vhlevljenih
skupin na testni postaji ŽIPO, ki so se
vhlevljali v letu 2006 za dobrih 50 kg
nižja, kot v zadnjem (2015) letu testiranja. Dvig telesne mase nam prikazuje
tudi trend od leta 2007 do leta 2015.
V vseh teh letih tudi poskušamo dosegati
rejski cilj za prirast bikov lisaste pasme.
V večini let nam je cilj uspelo doseči
ali preseči. So pa tudi leta, ko za nekaj
gramov zaostajamo za zastavljenim
ciljem. Vzroki za to so različni. Proučiti
bi morali, kateri so imeli največji vpliv.
Iščemo jih lahko v neenakomernem
vhlevljanju telet, tudi v času, ki ni
ugoden za vhlevljanje. Občutljivost
telet v določenih časovnih obdobjih,
ki posledično vpliva na zdravstveno
stanje živali (podvrženost pljučnicam).
In verjetno še v kakšnih podrobnostih
pri reji.
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Zaključek
Progeni test za lisasto pasmo v Sloveniji izvajamo na testni postaji ŽIPO Lenart.
Teleta zbirajo območni kmetijsko gozdarski zavodi. Po vsake biku očetu se zbere
med 10 in 12 sinov polbratov.
Test je razdeljen na predtesno in testno obdobje. Ko žival doseže 150 kg telesne
mase, se začne testno obdobje. V tem času se živali tehtajo in merijo na 60 dni.
V času testiranja se opravi 6 tehtanj. Zadnje tehtanje je kontrolno tehtanje, ki
se izvede dva dni zapored pred izhlevitvijo živali.
Prehrana bikov v času testiranja sestoji iz koruzne silaže, siliranega koruznega
zdroba, slame in beljakovinsko, vitaminsko-mineralnega dodatka. Krmljenje
poteka po izračunanih krmnih obrokih, ki temeljijo na potrebah živali.
Zdravstveno varstvo zajema izvajanje preventivnih ukrepov ob vhlevitvi (cepljenje proti pljučnicam, notranjim in zunanjim parazitom). In na kurativnem
zdravljenju, ki se izvaja individualno, glede na potrebe po takem ukrepu.
Telesna masa bikov ob izhlevitvi se je v teh letih višala, kar pa je tudi trend v
širši reji govejih pitancev. To pomeni, da so živali ob zakolu težje. Posledično
je nekoliko nižji tudi prirast, saj se rast živali z večjo starostjo in višjo telesno
maso upočasni.
Nadaljnje delo testne postaje mora biti usmerjeno k nadaljnjemu doseganju
zastavljenih rejskih ciljev. Doseganju še boljših zdravstvenih, prehranskih in
etoloških pogojev za rejo bikov v progenem testu.

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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20 let

govedorejskega društva

Slovenske gorice
Lenart
SCAN, zastopniško servisno podjetje d.o.o., Preddvor,

Vam iz svojega prodajnega programa nudi
kontejnerje za tekoči dušik in pripomočke za osemenjevanje.

SCAN, zastopniško servisno podjetje d.o.o., Preddvor,
SCAN, zastopniško servisno podjetje d.o.o., Preddvor,

Vam iz svojega
prodajnega programa
nudi
Vam iz svojega
prodajnega
programa
nudi
kontejnerje za tekoči dušik in pripomočke za osemenjevanje.
kontejnerje za tekoči dušik in pripomočke za osemenjevanje.

SCAN, zastopniško
servisno podjetje
d.o.o., Preddvor
SCAN, zastopniško
servisno
podjetje
d.o.o., Preddvor
Breg ob Kokri 7, SI - 4205 Preddvor, Slovenija
tel.:
+386-4-275
0
200,
fax.:
+386-4-275
0
240 Slovenija
Breg ob Kokri 7,
SI - 4205 Preddvor,
e-mail: info@scan.si, http: www.scan.si
tel.: +386-4-275 0 200, fax.: +386-4-275 0 240
e-mail: info@scan.si, http: www.scan.si

Franci Ornik, KGZS Zavod Ptuj

Društvo so v letu 1995 ustanovili rejci s strokovno pomočjo
kmetijske svetovalne službe pri KGZ Ptuj, s katero dobro
sodelujejo še danes. Prvi predsednik je postal Feliks Kocbek iz
Zg. Voličine, ki je to funkcijo vestno opravljal do leta 2002, ko
ga je nasledil prizadevni Viktor Škof iz Lormanja. V letu 2006
je vodenje društva prevzel Alberto Kocbek iz Zg. Voličine, ki
je na čelu društva še danes.

Društvo je vsa leta opravljalo pomembno
vlogo povezovanja rejcev govedi celotnih
Slovenskih goric, skupaj s kmetijsko
svetovalno in selekcijsko službo pri
KGZ Ptuj skrbi za strokovni napredek
Največje prireditve društva so bile v letu
2010, ko je bila na hipodromu Polena
pri Lenartu 1. razstava govedi v organizaciji govedorejskega društva, prva po
30-ih letih na lenarškem, v letu 2015
so člani priredili 2 društveno razstavo,
tokrat prvič pod okriljem Kmetijsko
obrtniškega sejma KOS Lenart. V letu
2016 so prav tako v okviru KOS Lenart
priredili prvo dražbo goveje živine na hipodromu Polena pri Lenartu. Sicer pa
je ta hipodrom zadnja leta pogosto prizorišče razstav živali, leta 2013 je bila
tam državna razstava lisaste pasme Slovenije v okviru evropskega kongresa
lisaste pasme v organizaciji KGZ Ptuj in sodelovanju govedorejskega društva.
V zadnjih letih se je na področju govedoreje veliko spremenilo. Mnogi rejci so
zgradili nove sodobne hleve, povečali svoje črede, mnogi rejo govedi opustili,
se preusmerili v druge panoge, ter se na različne načine prilagajali splošnim
družbenim ter kmetijsko- ekonomskim pogojem. Velik napredek je bil storjen
pri selekciji živali, predvsem pri reji krav molznic.

2. društvena razstava 2015, prvič pod
okriljem Kmetijsko obrtniškega sejma
KOS Lenart.
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Društvo vsako leto izvede najmanj eno strokovno ekskurzijo.
Med drugimi so člani obiskali veliko slovenskih krajev z
mnogimi naprednimi rejami govedi, ogledali so si marsika-

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
tero kulturno in zgodovinsko znamenitost, pot jih je vodila
tudi izven naših meja na Bavarsko, avstrijsko koroško, na
Madžarsko, pa tudi v Bosno vse do Mostarja.

Zgodovina
razvoja govedoreje
na slovenskem območju
nekje do leta 1870
Branko Štuhec, Logarovci

Iz dostopnih pisnih virov se da razbrati, da se je razvoj govedoreje začel najverjetneje tam nekje z ustanavljanjem
Kmetijskih deželnih družb v drugi polovici 18. stoletja (Celovec 1764, Gorica in Gradec 1765, Ljubljana
1767). Te so bile namenjene pospeševanju kmetijstva in so svojo funkcijo opravljale skoraj nepretrgoma tri
stoletja s svojimi podružnicami.

Društvo skupa s kmetijsko svetovalno službo intenzivno skrbi za izobraževanje
svojih članov, v zimskem času imajo različna strokovna predavanja, skozi celo leto
pa je za najintenzivnejše pridelovalce organiziran strokovni krožek pridelovalcev
mleka. Na vsakoletnem občnem zboru podelijo najuspešnejšim rejcem priznanja.

AgroMag d.o.o.

Udeležnci ekskurzije društva
v Bosno in Hercegovino leta 2011

V obdobju vladavine Marije Terezije, ki je z dvornim dekretom 27. Januarja leta 1770 priporočala za napredno vzrejo
primerne plemenske bike večjega plemena. Preko graščin je
dodeljevala pisemske pravice naprednim rejcem, da so lahko
s svojimi plemenskimi biki plemenili (pripuščali) druge tuje
krave. V tem obdobju je bila govedoreja na slovenskem območju na skromni ravni, krave na Kranjskem so bile težke od
250–400 funtov (140–220 kg), povzeto po profesorju Francu
Hlubeku in nekoliko težje na Štajerskem. Slovenske dežele so
bile na žalost govedorejsko mnogo manj razvite od nemških
v takratni Avstriji. Iz takratnih kakor tudi kasnejših pisnih
virov z uvajanjem plemenitih pasem na slovenska območja
je to potrjeno, da Slovenci svojih lastnih posebnih pasem
nismo poznali. Redili smo tako imenovano deželno govedo
(lahko trdimo, da je to bila naša izboljšana
slovenska buša), enobarvno, večinoma pšenično svetlo rumenkasto in sive barve, ki
bi naj bilo staro noriškega porekla. Slovani
pa bi naj ob priselitvi s seboj pripeljali tudi
dolgorogo stepsko govedo, kar pa se nikoli ne
bo vedelo. K deželni živini pripadajo vsa tista
goveda, ki se redijo na tistih območjih, kjer se
kmetovalci malo brigajo za svojo živinorejo
in katera ne spadajo k nobeni pasmi in so le
mešanica različnih plemen. Dobra lastnost
deželne živine je, da je utrjena in prilagojena
na določeno območje. Do uveljavljanja novih
pasem so na slovenskem Štajerskem redili
južno štajerski tip goveda, na Kranjskem pa
prvotno alpsko svetlo noriško govedo, oboje

tako imenovano kmečko govedo. Današnja cikasta pasma je
še najbolj podobna nekdanjemu staro slovenskemu govedu,
le da je barvo prevzela od pincgavcev.
Ne moremo mimo pomembnih dejavnikov, ki so omogočili
pogoje za razvoj govedoreje. Obdobje od srede 18. do srede 19.
stoletja pomeni za slovenske dežele čas enega izmed velikih
preobratov, ki ga označuje na eni strani agrarna revolucija
in konec fevdalizma na drugi strani. Zlasti po prevladi fiziokratizma (okoli 1770) je podeželje zajela agrarna revolucija.
Vloga državnih oblasti je bila pri tem v splošnem reformnem
prizadevanju zelo velika. Z raznimi ukrepi, s katerimi so
omejevale pravice zemljiškega gospoda nad podložniki, da
bi se spremenil iz srednjega veka podedovani agrarni sistem,
so agrarno revolucijo sprožale in jo pospeševale.
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Pomembnejši ukrep od njih pa je vsekakor bila regulacija
tlake, ki je bila za Koroško in Štajersko leta 1778 z robotnim
patentom omejena na največ tri dni, na Kranjskem po velikosti
kmetije na največ štiri dni na teden. V tem času so dosmrtni
zakup spreminjali v dedni zakup. S tem so hoteli povečati
posestno pravico podložnega kmeta nad kmetijo, mu dati
večjo stabilnost in ga spodbuditi k boljši obdelavi zemlje.
Višek ukrepov pa pomeni dekret iz leta 1782, izdan za vsako
deželo posebej, s katerim se je odpravila osebna odvisnost
podložnikov (nevoljniški patent). Nevoljniški patent je bil
izredno pomemben tudi za razvoj manufakture proizvodnje
in njenih potreb po delovni sili. Leta 1798 je izdala zakon,
s katerim se je kmetu dajala možnost, da se je v dogovoru s
fevdalcem odkupil in s tem postal lastnik zemlje. Vendar so
morali to spremembo sporočiti državnemu uradu (kresiji).
Pomembnejša za gospodarski dvig kmečkega prebivalstva
oziroma za dvig agrarne proizvodnje pa so bila prizadevanja
državnih oblasti, da bi se v smislu fiziokratizma stari poljedelski sistem kolobarjenja s praho zamenjal z naprednejšim
sistemom: kolobarjenjem brez prahe. Ta stremljenja so
podpirale Kmetijske družbe, ustanovljene v 60-ih letih v
glavnih deželnih mestih, ki so širile fiziokratske nauke in novi
način obdelovanja zemlje med kmeti, skrbele za poskusna
posestva in kmetijske šole. Vendar se je praha postopoma
opuščala in uvajati so se začele rastline v večjem obsegu,
zlasti koruza (cesar Karl VI je od nje desetino ukinil) in
krompir, ki se pojavljata že od 17. oziroma 18. stoletja dalje.
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Do pravega preloma v širjenju obeh novih rastlin je prišlo
šele po treh zaporednih slabih letinah v letih 1815/17. Poleg
širjenja teh dveh kulturnih rastlin je bilo izrednega pomena
tudi tedaj širše uveljavljanje strniščnih posevkov (zlasti ajde
in repe), industrijskih (lan, konoplja) in krmilnih rastlin
(zlasti detelja, lucerna – tudi brezplačno dodeljevano seme
). Prav uvajanje krmilnih rastlin je bil eden izmed važnih
dogodkov, ki so omogočili prehod iz ekstenzivne pašniške
na intenzivno hlevsko živinorejo, brez katere bi si ne bilo
mogoče zamisliti gnojenja, nujno potrebnega za novi način
agrarne tehnike in sistema. Na prehod v hlevsko živinorejo je
precej vplivala tudi akcija za razdelitev dotedanjih skupnih
(občinskih) ravninskih pašnikov. Za pospeševanje in izboljšanjem govedoreje so Kmetijske družbe pričele že takoj po
ustanovitvi z nagrajevanjem najlepše goveje živine oziroma
so pričeli že vsaj leta 1821 z uvedbo premiranja. Kmetijske
družbe so z državno podporo dajale rejcem bike, krave in
telice brezplačno, pozneje pa za polovično ceno. Od druge
polovice 18. stoletja dalje se začenja doba prevlade hlevske
živinoreje v kombinaciji s planinsko pašo. Vendar je bil
razvoj živinoreje po preobratu sprva še počasen. Večjo skrb
so posvečali govedoreji in konjereji, ki je postajala vse bolj
pomembna zaradi vprežne in tovorne živine. Nove pasme,
ki naj bi nadomestile slabše domače, se le počasi uvajajo.
Razni graščaki so pričeli uvajati skorajda vsak drugo pasmo
iz drugih dežel, kar je na vsak način vplivalo na bližnjo in
daljno okolico.

Napredovala je živinoreja in
počasi se je dvigalo število
glav živine v posameznih panogah. Po zemljiški odvezi z
uveljavljanjem novih pasem, z
naprednejšim načinom krmljenja (kisla krma, rezanica itd.)
in zlasti po letu 1870 ko tedanje Kmetijske družbe prevzamejo pospeševanje živinoreje. Z dvigom hlevske živinoreje
nasploh, ki jo forsirajo kmetijske družbe in državne oblasti
s posebnimi zakoni (npr. na Štajerskem leta 1868 in 1882
in 1896; na Kranjskem leta 1890), se je govedoreja zelo dvignila. Močno so se slovenske dežele približale avstrijskemu
poprečju, v zač. 20. stol. na Kranjskem 44,2 na km, avstrijski
popreček 49,89 goveda. V slovenske dežele so v tem času
hodili kupovat živino ne samo iz monarhije, temveč tudi
iz Nemčije in Italije.
Šele po zemljiški odvezi se
je kmečki gospodarski obrati
povsem individualiziral. Slovensko podeželje je dobilo mnogo
bolj agraren značaj, kakor pa
ga je imelo dotlej. Seveda se je
stanje v kmetijstvu v vsem tem
obdobju polagoma zboljševalo
in je izginjala zaostalost prejšnje
dobe. Po zemljiški odvezi je
kmetijstvo napredovalo tako
v tehničnem pogledu kakor
tudi glede intenzivnejšega obdelovanja plodnega zemljišča.
Stanje govedi na slovenskem Štajerskem po okrajih leta 1857.
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Razvoj in stanje živinoreje v avstrijskem delu slovenskega ozemlja — torej brez Prekmurja

Doba fevdalizma pred prevlado fiziokratizma ni bila najbolj
razvojno naravnana za govedorejo. Fiziokratizem sloni na
kmetijstvu in smatra, da je kmetijstvo edina panoga, ki ustvarja
čisto vrednost. Zahteval je tudi agrarno reformo(nova delitev
zemlje), odpravo fevdalizma, monopolov in privilegijev posameznih družbenih slojev , ki ga je s sodobnimi takratnimi

zakoni podpirala cesarica Marija Terezija. Po revoluciji leta
1848 z odpravo fevdalizma se prične individualni razvoj
kmetijstva in živinoreja , s tem posebej govedoreja postaja
glavna kmetijska panoga za tržni razvoj kmetij zaradi potrebe prehranjevanja naraščajočega mestnega prebivalstva
z živinorejskimi pridelki.

Sistemi
PROTIVETRNE
ZAŠČITE
• Zavesni sistem
za odprtine do 10 m

• Rolo vrata z ročnim
in elektromotornim
pogonom

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

80 m in višine do 5 m

• Konfekcija po meri
Protivetrne mreže

za zaščito pred dežjem, vetrom in snegom

• PVC lamele za

neovirane prehode ljudi,
mehanizacijo in živali

• Široka ponudba

• PVC od A do Ž
optimalna zaščita pred mrazom, pticam, ..

nudimo vam PVC lamele
za hladilnice, varilnice,
skladišča, hleve,...

WW

Preprečite vdor hladnega zraka

Izdelava po meri / industrija / logistika / kmetijstvo
WWW.PROFARM.SI

W

PVC lamele širine od 10
do 40 mm, debeline od 2
do 5 mm,...

Sp. Senica 9
1215 Medvode

38

ponjave vam izdelamo
po meri

O
.PR FAR
I
M .S

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.

• Rolo zavese širine do

Spoštovani rejci in
prijatelji goveda lisaste pasme.
Voščimo vam blagoslovljen Božič.
Želimo vam obilo rejskih uspehov in
splošne sreče ter zdravja
v prihajajočem letu.

Zveza društev rejcev govedi
lisaste pasme Slovenije

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.

