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Spoštovani rejci!
Za uspešno spopadanje z uspešnostjo naših
čred ter kolikor se le da
dobro konkurenčnost so
potrebni znanje, izkušnje, energija in v tem
času tudi dobri živci.
Vse pogosteje rejci porabljajo preveč energije
in živcev za urejanje administrativnih opravil in
izpolnjevanju dolžnosti
do države, pri tem pa vse
pogosteje zmanjka časa
in energije za izboljšanje
parametrov proizvodnje
v svojih čredah.

pitanje. Ta teleta so še ne toliko let nazaj prihajala z
malih kmetij, ki jih je z dneva v dan manj.
Obetavno pa je, da nas je še zmeraj kar nekaj mladih
rejcev, ki pa v tem poklicu vidimo priložnosti in želimo
izboljšati stanje. Prav z tem namenom, da krepimo
sodelovanja med rejami, da izmenjujemo izkušnje in
znanja in tako dosežemo hitrejše napredke smo se
mladi rejci združili v društvo mladih rejcev Podravja.
Mladi rejci se zavedamo, da je prenos znanja na srednjih
šolah in fakultetah skromen predvsem s praktičnega
vidika glede na tujino (npr. Nemčija, Avstrija). Zato
se bomo v našem društvu trudili del tega znanja in
izkušenj iz tujine pripeljati k nam v okviru strokovnih
in praktičnih izobraževanj. Na izobraževanja boste
vabljeni vsi rejci, ki imate željo po pridobivanju novih
znanj in uporabi le teh v vaših čredah.

Veliko mladih ne vidi prihodnosti na kmetiji in se zaposlujejo zunaj kmetijstva in tako veliko kmetij izgublja
naslednjo generacijo, izgubljajo mlade prevzemnike;
posledično prihaja do opuščanja kmetovanja.
Slovenska govedoreja trpi razne izbruhe bolezni, ki k
nam prihajajo z vse večjega in preslabo kontroliranega
uvoza goveda za pitanje zaradi pomanjkanja telet za

Z znanjem, izkušnjami in sodelovanjem lahko ustavimo
negativen trend opuščanja kmetijstva v Sloveniji zato
izberimo pravo pot v prihodnost.
Vsem rejcem želim obilo dobrih proizvodnih rezultatov vsem mladim rejcem pa obilo uspeha in poguma.
Mitja Peklar,
predsednik Društva mladih rejcev govedi Podravja
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Vrhunski
rezultati prireje
lisaste pasme
v letu 2016

Tomaž Perpar
Andreja Žabjek
Marija Sadar

Slika 1: Prireja mleka ter vsebnost maščob in beljakovin pri lisasti pasmi po letih

Lisasta pasma je naša najštevilčnejša pasma, primerna za
prirejo mleka in mesa. Zastopana je v rejah različnih usmeritev in
intenzivnosti prireje, od rej dojilj do rej z intenzivno prirejo mleka.

Povprečna prireja na ravni Slovenije zato
zelo odstopa od rezultatov najboljših
rej in živali, ki se lahko primerjajo z
najboljšimi rezultati v Avstriji in Nemčiji, s katerimi se zelo radi primerjamo.
Zato z veseljem predstavljamo vrhunske
rezultate rej in živali lisaste pasme v
prireji mleka in tudi pitanju.

Preglednica 1:
Povprečna prireja v standardnih laktacijah po pasmah v letu 2016
Pasma

Št. lakt.
zaključkov

Mleko
kg

LS

21.855

LSX*

Maščobe

Beljakovine

kg

%

kg

%

5568

225,5

4,05

187,5

3,37

8.500

6173

251,8

4,08

206,5

3,35

LS+LSX*

30.355

5737

232,9

4,06

192,9

ČB

34.094

7839

311,1

3,97

RJ

9.454

5870

239,1

CK

28

3034

Druge

6.695

Slovenija

80.626

na raven leta 2004 (4,30 %). Pri beljakovinah je cilj povečevanje vsebnosti,
vendar vsebnost beljakovin dolgoročno
ne kaže trendov spreminjanja. Padec
in naraščanje vsebnosti beljakovin v
zadnjih letih je posledica negenetskih
vplivov. Tako količina mleka kot vsebnost beljakovin sta močno odvisne
od prehranjenosti živali z energijo in
presnovljivimi beljakovinami, slednji

Preglednica 2:
Povprečne mlečnosti bikovskih mater
lisaste pasme v letu 2016

pa posledično od cene močne krme in
cene mleka. To se vidi tudi iz rezultatov,
reje z vrhunsko prirejo imajo v večini
tudi nadpovprečne vsebnosti beljakovin.
Za lisasto pasmo prikazujemo podatke za krave, ki imajo vsaj 87 % lisaste
pasme ( LS) in krave z manj kot 87 %
lisaste pasme (LSX – križanci z lisasto
pasmo – delež pasme RH in/ali MB od
14 % do 86 %).

Usmeritev BM

Št.

Mleko kg

Mašč. %

Beljak. %

Mleko

275

8.259

4,07

3,46

3,36

Meso

47

6.804

4,17

3,50

257,4

3,28

Skupaj

322

8.047

4,09

3,47

4,07

200,0

3,41

109,4

3,61

98,0

3,23

6327

253,0

4,00

210,3

3,32

6690

268,3

4,01

222,4

3,32

*križanke z lisasto pasmo (delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %)

4

Povprečna mlečnost lisaste pasme kaže
izrazit trend rasti. V zadnjih 16 letih
raste za dobrih 72 kg na leto, še posebej
izrazita pa je bila rast v letu 2016, ko
je bila mečnost v primerjavi z letom
2015 večja za 215 kg. V nasprotju s tem
je vsebnost maščob izrazito padala v
letih od 2004 do 2010, v zadnjih 6 letih
pa se je to padanje ustavilo in se vsebnost maščob giblje malo nad 4 %. Cilj
je ponovno dvigniti vsebnost maščob
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Preglednica 3: Reje z najvišjimi hlevskimi povprečji* vsote količine maščob in beljakovin v letu 2016
Rejec , naslov

Št. lakt.
zakl.

Maščobe +
beljakovine
kg

Mleko
kg

Maščobe

Beljakovine

kg

%

kg

%

Preglednica 4: Krave, ki so priredile največ mleka* v letu 2016
Ime živali

Lak.

Mleko
kg

Mašč.
%

Beljak.
%

SI 93915698

Santa

2

14.696

3,64

SI 24009494

Berta I

3

14.475

SI 94000814

Lopa

2

SI 62904928

Lara

SI 23163960

ID živali

Rejec

Oče

Oče matere

3,4

Stanko Senekovič,
Nasova

121556
Bovi

121336 Hajduk

2,3

3,24

Miran Mavrič,
Vitan

121597 Razol

121305 Maner

13.358

3,88

3,5

Stanko Senekovič,
Nasova

720860 Massai

720703 Santana

10

12.996

4,59

3,36

Robert Ščap,
Turnišče

720582
Poldi

720274 Herold

Bina

6

12.933

4,66

3,37

Jožef Slavič,
Stara Nova vas

121177 Strako

121274 Gepal

SI 33991104

40

3

12.928

3,5

3,2

Jože Mulej,
Selo Pri Bledu

720865 Malibu

SI 93475790

Beti

4

12.861

3,98

3,09

Jožef Slavič,
Stara Nova Vas

121236 Hornist

720546 Friese

SI 63105081

Liska

7

12.783

5,36

3,64

Robert Ščap,
Turnišče

720612 Rumba

720522 Gelas

SI 03539653

Pisana

6

12.676

3,24

3,33

Rajko Kepic,
Klanec

121430 Rubas

121314 Slak

Soja

3

12.508

3,54

3,39

Stanko Senekovič,
Nasova

121178
Eter

720545 Romel

SI 84143206

Melita 9

2

13.758

3,17

3,31

Andrej Hajšek,
Ložnica

720865 Malibu

780681
Lichtblick-Red-Et

SI 43681110

Veša

4

13.614

3,06

3,15

Franc Kaiser,
Šentovec

131159 Inter-Red-Et

121116 Strel

SI 93139869

Lega

6

13.477

3,09

3,07

Stanko Senekovič,
Nasova

121066 Hošt

121230 Stas

SI 43931477

Šeka

2

12.842

3,01

3,32

Anton Vrbnjak,
Bolehnečici

121306 Rugel

181247 Tufer-Red

SI 83673676

Lejdi

4

12.786

4,46

3,29

Damjan Bračko,
Lastomerci

131397 Jalax-Red-Et

121228 Hektar

SI 04197296

Minka 50

2

12.768

3,46

3,07

Andrej Hajšek,
Ložnica

780898 Serano-Red

121532 Ramiz

121230 Stas

720626 Irmen

LS

LS
Robert Ščap, Turnišče

6

897,7

10.726

516,2

4,81

381,5

3,56

Stanko Senekovič, Nasova

15

812,8

10.945

430,2

3,93

382,6

3,50

Aleš Šmid, Mlače

46

693,1

8.483

395,9

4,67

297,2

3,50

Marjeta Senčar, Bolehnečici

6

679,2

8.267

383,9

4,64

295,3

3,57

Branko Štuhec, Logarovci

11

661,0

8.913

350,1

3,93

310,9

3,49

Milan Strmšek, Šikole

8

659,3

8.238

365,6

4,44

293,7

3,57

Andrej Podkubovšek, Tepanje

19

655,7

8.623

348,5

4,04

307,2

3,56

Franc Hribar, Reber pri Škofljici

8

655,2

8.499

359,5

4,23

295,7

3,48

Primož Pevec, Slatina pri Ponikvi

18

651,0

8.581

340,9

3,97

310,1

3,61

Janko Belec, Slaptinci

5

650,4

8.187

376,1

4,59

274,3

3,35

LSX**
Stanko Senekovič, Nasova

12

799,9

10.769

424,9

3,95

375,0

3,48

Aleš Šmid, Mlače

8

785,8

9.660

455,7

4,72

330,1

3,42

Damjan Bračko, Lastomerci

17

724,4

9.174

403,7

4,40

320,7

3,50

Hilda Paskolo, Slatinski Dol

7

711,8

8.767

416,8

4,75

295,0

3,36

SI 63767034

Franci Zalokar, Gorjuše

9

709,6

9.784

377,0

3,85

332,6

3,40

LSX**

Jožef Slavič, Stara Nova vas

16

709,3

8.851

410,9

4,64

298,4

3,37

Martin Konečnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu

9

706,5

9.295

380,3

4,09

326,2

3,51

Martin Korenjak, Laze pri Dramljah

9

697,0

9.151

369,8

4,04

327,2

3,58

Alojz Pučnik, Dobrova pri Prihovi

16

695,4

9.455

362,1

3,83

333,3

3,53

Štefan Hribar, Volčji potok

13

695,2

9.375

380,7

4,06

314,5

3,35

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

SI 43749205

Luna

4

12.615

3,34

3,38

Tomaž Vovk,
Šmartno pri
Slovenj Gradcu

SI 53495084

Sanja 45

2

12.557

3,47

3,37

Boštjan Juhart,
Novo Tepanje

131397 Jalax-Red-Et

121045 Holko

SI 13761734

Veja 14

4

12.475

3,65

3,26

Franc Jagodič,
Jakob pri Šentjurju

780804 Malvoy-Red-Et

720619 Enrico

SI 93805214

Smojka 28

3

12.184

4,11

3,1

Tine Oman,
Zminec

131399 Falindo-Red-Et

121318 Hind

* v standardnih laktacijah
**križanke z lisasto pasmo (delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %)

6

7
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Preglednica 5: Prvesnice, ki so priredile največ mleka* v letu 2015
ID živali

Ime živali

Mleko
kg

Mašč.
%

Beljak.
%

Rejec

Preglednica 6: Krave z najvišjo življenjsko prirejo mleka v letu 2016
Oče

Oče matere

LS

Rejec

ID živali

Ime živali

Oče

Oče matere

Št.
tel.

Mleko kg

Maščobe

Beljak.

kg

%

kg

%

LS

SI 04214401

Liška

11.228

3,80

3,51

Stanko Senekovič,
Nasova

AT
997039217

Molli

11.109

5,19

3,40

Uroš Bukvič,
Strukovci

Wal

720649 Weinold

Alojz Kopinšek,
Pletovarje

SI 1851867

Bica

120736 Relko

120758 Rapid

12

95.739

4.022

4,20

2.942

3,07

720979 Rave

720751 Mandela

Janez Kolar,
Doklece

SI 12541832

Šuma

120904 Izabel

720423 Stomba

10

94.578

3.770

3,99

3.435

3,63

720964 Wille

720702 Madax

Robert Ščap,
Turnišče

SI 62904928

Lara

720582 Poldi

720274 Herold

11

129.419

5.410

4,18

4.486

3,47

AT
575396219

Greatbarier

10.973

3,40

3,25

Branko Štuhec,
Logarovci

SI 24336695

Liliput

10.681

4,71

3,26

Robert Ščap,
Turnišče

720762 Imposium

720582 Poldi

Drago Cetl,
Spodnja Ščavnica

SI 72353709

Palma 26

120910 Hasko

120720 Talo

10

93.825

3.813

4,06

3.180

3,39

SI 24214485

Sena

10.420

3,69

3,40

Stanko Senekovič,
Nasova

121441 Rigan

121178 Eter

Rado Lobnik,
Orehova vas

SI 42950756

Solza 41

121045 Holko

720547 Humlang

8

93.549

3.691

3,95

3.283

3,51

SI 74254417

Pega

10.303

3,75

3,40

Marta Mikolič,
Kukava

721020 Willenberg

121045 Holko

Robert Ščap,
Turnišče

SI 63105081

Liska

720612 Rumba

720522 Gelas

8

92.237

4.174

4,53

3.446

3,74

SI 54212806

Luska

10.299

4,08

3,74

Stanko Senekovič,
Nasova

121442 List

720650 Bospor

Marinka Rantaša,
Bolehnečici

SI 42410920

Nila

720521 Horwart

720437 Halling

11

91.598

3.709

4,05

3.238

3,54

SI 64135476

Enola

10.199

4,95

3,34

Hilda Paskolo,
Slatinski Dol

720817 Pax

121337 Zorko

Darko Trbuc,
Grabšinci

SI 12953745

Srna 1

121222 Urbit

121083 Rebul

9

88.579

3.117

3,52

2.859

3,23

3,15

Marta Mikolič,
Kukava

Marta Mikolič,
Kukava

SI 02636922

Marilica

720545 Romel

120664
Horosand

11

87.267

3.629

4,16

3.145

3,60

3,25

Gregor Rupnik,
Polžanska Vas

Ivan Zidar,
Šerovo

SI 52444652

Pramenka

121092 Horson

12

86.503

3.300

3,81

2.956

3,42

SI 22741873

Arena

131159
Inter-Red-Et

10

107.812

4.294

3,98

3.605

3,34

12

98.081

4.437

4,52

3.375

3,44

SI 34138946
SI 04117775

Ikeja
Heda 14

10.114
9.978

3,58
3,20

121379 Bosko
121318 Hind

121249 Rabin
121178 Eter

LSX*

LSX**
720860 Massai

121178 Eter

Martin Konečnik,
Šmartno pri
Slovenj Gradcu

181151 Sas-Red

Milan Obrul,
Koritno

SI 82128434

Doda

780520
Stadel-Red

Damjan Bračko,
Lastomerci

SI 63106800

Šarika

121228 Hektar

780503 MarioRed-Et

7

92.417

3.503

3,79

3.159

3,42

121131 Emavs

Stanko Senekovič,
Nasova

SI 93139869

Lega

121066 Hošt

121230 Stas

7

88.252

2.945

3,34

2.847

3,23

Marta Mikolič,
Kukava

SI 02856663

Jelena

120921 Maser

131087 Hilmar

9

88.022

3.383

3,84

3.247

3,69

Slavko Ostrc,
Kokoriči

SI 22379399

Tropa

740559 Prolifere

720476 Stralist

9

87.350

3.409

3,90

2.939

3,36

Branko Kaučič,
Stavešinski vrh

SI 93105679

Lučka

121229 Tubi

131159 InterRed-Et

8

86.568

3.063

3,54

2.790

3,22

Alojz Prešeren,
Hraše

SI 32639867

Mrha

181151 Sas-Red

120723 Honda

9

84.169

3.126

3,71

2.578

3,06

Jurij Grabnar,
Zgornji Motnik

SI 12560509

Luna

131159
Inter-Red-Et

140566 Opat

12

84.144

3.463

4,12

3.002

3,57

Mirko Valentan,
Dragučova

SI 82467801

Tisa

121103 Rovko

120619 Janko

12

83.794

2.761

3,29

2.919

3,48

SI 53999571

Liska

11.755

4,02

3,58

Stanko Senekovič,
Nasova

SI 14214462

Hajla

11.289

4,58

3,65

Damjan Bračko,
Lastomerci

121441 Rigan

SI 24033024

Jana

11.134

3,83

3,30

Štefan Hribar,
Volčji Potok

131397 Jalax-Red-Et

SI 14125245

Lejdi

10.975

3,75

3,24

Stanko Senekovič,
Nasova

121379 Bosko
720977 Waldbrand

121588 Herez

780992 Lypoll-Red

121045 Holko

SI 93980067

Vena

10.441

3,67

3,47

Branko Štuhec,
Logarovci

SI 34216493

Kolpa 35

10.313

3,39

3,08

Franc Jagodič,
Jakob pri Šentjurju

3,34

Štefan Hribar,
Volčji Potok

3,65

Marjan Kramberger,
Ciglence

3,42

Franc Jagodič,
Jakob pri Šentjurju

780898 Serano-Red

780804 Malvoy-Red-Et

3,28

KGZ Sava z.o.o.,
Lesce, Poljče

121338 Hramus

131159 Inter-Red-Et

SI 04033033
SI 84289906
SI 84216481
SI 23614576

Kepra
Taka
Jadranka 24
Petka

9.912
9.656
9.618
9.586

3,77
4,33
4,12
3,67

721020 Willenberg
720924 Boreas

131399 Falindo-Red-Et
131399 Falindo-Red-Et

120792 Mond

*križanke z lisasto pasmo (delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %)

* v standardnih laktacijah
**križanke z lisasto pasmo (delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %)
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Poleg rezultatov prireje mleka prikazujemo tudi rezultate
o zakolu in klavni kakovosti »mladih« bikov (12-24 mesecev
starosti) LS pasme, njihovih mesnih križancev, križancev LSX
ter nekaterih čistih pasem. V analizo smo zajeli podatke za
živali, ki so bile zaklane v slovenskih klavnicah z računalniškim zajemom podatkov v letu 2016 ter vzrejene v različnih

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
delih Slovenije in v raznolikih pogojih reje. Izračunali smo
tudi t.i. obračunsko maso klavnega trupa, ki odraža maso
trupa korigirano z doseženim plačilnim razredom. Pri tem
naj opozorimo, da so izračuni v pričujoči analizi narejeni
ob uporabi količnikov preračunanih iz veljavnega cenika
enega večjih odkupovalcev.

Preglednica 7: Povprečne rastne in klavne lastnosti bikov (12-24 mesecev), Slovenija 2016
LS

LS x BBP

LS x CHA

LS x LIM

LSX*

LIM

CHA

RJ

ČB

Število

9428

139

101

481

1759

44

46

874

2713

Starost, dan

659

653

649

660

665

673

637

672

655

Telesna masa**, kg

674

699

687

661

667

608

670

609

615

Topla masa trupa, kg

378

401

393

376

380

381

396

329

323

Obračunska masa, kg

377

409

396

377

376

388

401

311

287

Prirast žive mase***, g/
dan

964

1012

1002

945

946

840

993

849

878

Mesnatost

R+

U

U-

R+

R

U

U-

R-

O

Zamaščenost

2+

2

2+

2+

2+

2+

2+

2+

2+

*križanke z lisasto pasmo (delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %);
** Ocenjena telesna masa po enačbah, ki so jih razvili Žabjek in sod. (2017);
*** Ocenjen prirast telesne mase na podlagi ocenjene telesne mase (Žabjek in sod., 2017)

Genomsko testirani
in mladi biki za osemenjevanje
v letu 2017
Jože Smolinger, strokovni vodja za lisasto pasmo

Genomska selekcija prinaša v populacijo mlajšo genetiko. Uporaba te genetike zagotavlja večji napredek.
Pri uporabi genomskih in mladih bikov je potrebno razpršit uporabo posameznega bika. Cilj vsakega rejca
mora biti po vsakem biku dobit dve do tri hčere. S tem zmanjšamo rizik pri uporabi bikov katerim plemenska
vrednost hitreje pada, na drugi strani pa v hlevu ohranjamo večjo variabilnost.

Bik Hedos 121925
rejca Antona Unuka, Pongerce 11
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

HEDOS 121925

HUTERA 721068

PROJA SI 73893332

HUPSOL 720834

HUTMANN 720682

Max. ml. III 8686 3,73 3,59

HUMID DE 918912889

Predstavljamo tudi deset najboljših rej bikov čiste lisaste pasme, ki so v preteklem letu oddale v zakol pet ali več bikov,
skupaj z doseženimi rezultati. Zavedamo se, da verjetno dosegajo nekatere reje tudi boljše rezultate pitanja (reje, ki koljejo
govedo izven Slovenije ali v manjših klavnicah), vendar žal za te nimamo podatkov.

SSI 115
PV mleko

PV
meso

PV
dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

Preglednica 8: Najboljše reje bikov (12-24 mesecev) čiste lisaste pasme, Slovenija 2016

108

109

107

109

95

96

Hedos 121925 izvira iz trenutno
najboljše linije pri lisasti pasmi.
Bik nakazuje odlične lastnosti
okvirja in vimena. Nadpovprečen
je tudi v lastnostih prireje mesa,
dolgoživosti in iztoka mleka.

+ 460 kg -0,6 -0,11
Rejec

Prirast
telesne mase*
g/dan

Masa
toplih polovic
kg

Mesnatost

Zamaščenost

BRANKO KAUČIČ, Spodnji Ivanjci

1398

470,3

U

3+

STANISLAV ŠKROBAR, Križevci pri Ljutomeru

1313

418,1

U-

3+

JOŽEF GORIČAN, Pragersko

1306

406,0

U-

3

JANKO ŠEGA, Zgornja Ložnica

1281

426,5

U-

3

ROMAN BELEC, Sv. Tomaž

1256

439,7

U-

3+

DRAGO SENEKOVIČ, Spodnji Ivanjci

1240

469,2

U

3+

DAMJAN BRAČKO, Gornja Radgona

1223

356,6

R

3

ANTON IVANUŠA, Ormož

1223

442,4

U

3+

TOMAŽ BOHINC, Cerklje na Gorenjskem

1221

396,9

R+

2+

JOŽEF PLIBERŠEK, Slovenske Konjice

1216

447,6

U

3+

* Ocenjen prirast telesne mase na podlagi ocenjene telesne mase (Žabjek in sod., 2017)

Rejcem z vrhunskimi rezultati čestitamo za njihove dosežke in jim želimo še čim več podobnih uspehov. Hkrati želimo,
da bi pri ostalih rejcih primerjava z rezultati najboljših rej in živali spodbudila pozitivno tekmovanje med rejci.
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Bika Rovan 121935 in Mitro 121936
rejke Marinke Rantaša, Bolehnečici 10
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

ROVAN 121935

RAUHERKULM
721147

ŠTUMFETA SI 54233922

WILLE 720964

RAU 721190

Max. ml. I 6953 4,60 3,53

WINNIPEG DE 934492505

SSI 112

Rovan 121935 izvira iz dominantne linije za izboljšanje
lastnosti vimena (izrazit korektor lastnosti vimena). Prenaša
povprečne količine mleka, ter
odlične vsebnosti mlečne masti
in beljakovin.

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

MITRO 121936

MANTON 721114

NICHTA SI 13364629

SAMUT 720965

MANITOBA 720763

Max. ml. VI 8595 3,90 3,58

SAMURAJ DE 913892370

SSI 110

PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

109

99

107

101

111

100

108

99

106

108

92

99

-35 kg +0,24 +0,13

12

Mitro 121936 je potomec elitnega
bika Manton. Bik nakazuje dobre
lastnosti prireje mleka in prenaša
odlična vimena. Popravlja tudi
lastnosti dolgoživosti in iztoka
mleka. Bik Mitro 121936 bo na
voljo v drugi polovici leta 2017.

+450 kg -0,08 -0,06
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Bik Hramond 121938
rejca Janeza Erjavca, Brezje pri Podplatu 4

Bik Malar 121937
rejca Roberta Ščapa, Rožna ulica 1, Turnišče

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

HARMOND 121938

HUTERA 721068

LIPA SI 73762650

MANITOBA 720763

MALAR 121937

MAILER 721114

LARA SI 62904928

POLDI 720582

HUTMANN 720682

Max. ml. III 9719 4,18 3,16

MALEFIZ DE 915079575

MANITOBA 720763

Max. ml. VI 13836 4,30 3,64

POSTNER

PV mat. +4732 -0,11 +0,01

SSI 109
PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

Kapa kazein AA

107

93

112

103

101

111

LS 99 % RH 1 %

+358 kg -0,04 -0,05

Direktni test 1298 (PV -7)

Harmond 121938 je potomev odličnega bika
Hutera v kombinaciji z elitnim bikom Manitoba.
Bik nakazuje odlične rezultate okvirja, nog in
vimena. Nadpovprečen je tudi v lastnosti dolgoživosti in persistence. Bik Harmond 121938
bo na voljo v drugi polovici leta 2017.

Mati bika Malar. Krava Lara je v življenjski
proizvodnji dosegla 129.419 kg mleka.

Bik Regrat 121924
rejca Slavka Ostrca, Kokoriči 25

Bik Majek 121927
rejca Damjana Bračka, Lastomerci 15

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

REGRAT 121924

ROTGLUT 721145

TIMA SI 43164093

MANITOBA 720763

ROUND UP 720752

Max. ml. III 10609 3,79 3,33

MALEFIZ

PV mat. + 2779 - 0,11 + 0,10
Kapa kazein AA

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

LS 91 % MB 8 % RH 1 %

MAJEK 121927

MAILER 721114

FIBOLA SI 23573369

ASTERIX 720652

Direktni test 1197 (PV +8)

MANITOBA 720763

Max. ml. IV 10391 3,90 3,35

STROVANNA

PV mat. +1397 -0,13 +0,09
Kapa kazein AA
LS 100%
Direktni test 1396 (PV +51)
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Z Active NS
so te�ave z gnojevko
stvar preteklosti
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NS

www.fcsi.dk

» Lahko ga
uporabljamo
v naseljenih
objektih.

» Ve�e amonijak
in zni�uje emisije
vonja.

» Zmanj�a potrebo
po me�anju,
ker je gnojevka
bolj homogena.

» Ima pozitiven u�inek na
proizvodnjo bioplina
- do 50 % zni�a porabo
energije pri proizvodnji
bioplina.

Active NS nam olaj�a rokovanje z gnojevko.
Animalis, d.o.o.
Tržaška cesta 135
1000 Ljubljana
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Lastnosti fitnesa
v intenzivni prireji
mleka in mesa

Enostavna, u�inkovita aplikacija.
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gnojevko iz kanalov
in zbirnih jam.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
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Asistent dr. Andrej Mergeduš
Jana Obšteter Msc
Docent dr. Marjan Janžekovič

Zveza društev Rejcev govedi Lisaste pasme Slovenije
(ZDRGLPS) in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede sta 17. februarja 2017 organizirali že 9. strokovni
posvet Lastnosti fitnesa v intenzivni prireji mleka in mesa.
Posvet je bil namenjen rejcem, strokovnim službam in
študentom, vse je povezoval in vodil docent dr. Marjan
Janžekovič. Posvet z tujimi in domačimi uveljavljenimi
predavatelji je zajemal pet različnih tem predavanj in je
bil razdeljen na dva dela. Kot je že do sedaj v navadi se
je posveta udeležilo mnogo zainteresiranih slušateljev
in kot kaže je tudi tokrat ZDRGLPS uspelo izbrati temo
posveta, ki je aktualna in zanimiva.
Uvodno predavanje je pripadalo priznanemu tujemu gostu. Doktor Dieter
Krogmeier (Lfl inštitut Grub - Nemčija), je spregovoril o zdravju v hlevu s
primerom spremljanja lastnosti zdravja
na Bavarskih kmetijah. Predavatelj je
najprej predstavil projekt imenovan
'Pro Gesund'. 'Pro Gesund' ('Za zdravje'
op.p.) je program za selekcijo na lastnosti
zdravja na Bavarskem. Nemčija, Avstrija
in Češka so že pred časom združile moči
in podatke za napoved plemenskih
vrednosti. Skupna ni le napoved plemenskih vrednosti, ampak tudi skupni
selekcijski indeks za vse tri sodelujoče
države. Skupna napoved plemenskih
vrednosti se izvaja za lastnosti mleka,
fitnesa, mesa, zunanjosti in zdravja.
S tem namenom so na tem območju
začeli tudi z zbiranjem podatkov o
zdravju živali v okviru programa 'Pro
Gesund'. Cilji projekta so napoved ple-
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menskih vrednosti za lastnosti zdravja
in podpora rejcem čred molznic kot tudi
veterinarjem pri upravljanju lastnosti
zdravja v čredah. Projekt si prizadeva
tudi izboljšati javno mnenje o kmetijskih
proizvodih in poudarja pomembnost
preventivne skrbi za zdravje živali, ki
lahko zmanjša tudi uporabo antibiotikov.
Zbiranje zdravstvenih podatkov živali
se zaenkrat izvaja na Bavarskem, v
Avstriji in Baden Württembergu. Za
izvajanje samega projekta je ključno
sodelovanje veterinarjev in kmetov pri
zbiranju, spremljanju in uporabi vseh
dostopnih podatkov o zdravju živali.
Glavni vir podatkov o zdravju živali
so veterinarske diagnoze, rejcem pa je
omogočeno poročanje in vnos telitev
ter dodatnih opazovanj o zdravju živali.
Vsi podatki se zbirajo v centralni zbirki
zdravstvenih podatkov, ki je dostopna
tudi na spletu. Podatki o zdravju se
združijo še s podatki iz mlečnih kontrol
ter vrnejo veterinarjem in rejcem preko
spletne aplikacije in letnih poročil.
Zbrani podatki se uporabljajo za management čred in napoved plemenskih
vrednosti za lastnosti zdravja.
Eno izmed ključnih področij projekta
je varovanje podatkov. Tako rejci kot
veterinarji morajo kot pogoj za sodelovanje v programu 'Pro Gesund'
podpisati podrobno izjavo o sodelovanju, ki določa, kateri podatki se smejo
zbirati in kateri ne. Zbirajo se podatki
o identifikaciji kmetije in veterinarja,
identiteti živali, diagnozi in datumu
diagnoze, ne pa tudi podatki o predpisanih zdravilih in odmerkih. Do teh
podatkov lahko dostopa le odgovoren
veterinar za kmetijo in rejec.
Kot že omenjeno, rejci lahko do vseh
podatkov dostopajo preko spletne aplikacije, kjer so lastnosti zdravja razdeljene
v več sklopov: zdravje vimena, plodnost
in presnovne motnje. Prav tako je za
rejce v aplikaciji na voljo pregled zdravstvenega stanja po posamezni živali,
sklopih lastnosti in pa stanje cele črede,
diagnoze in opazovanja pa se dnevno
posodabljajo. Podatki se uporabijo tudi
za napoved plemenskih vrednosti za
mastitis, zgodnje plodnostne motnje,

18

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

ciste in pa poporodno mrzlico. Te plemenske vrednosti so vključene tudi v
skupni selekcijski indeks, in sicer preko
indeksa plodnosti in indeksa za zdravje
vimena ter tako pripomorejo k doseganju
rejskih ciljev.

Izpostavil je tudi dejstvo, da v Sloveniji
premalo uporabljamo nove bike, predolgo
čakamo z uporabo semena novega bika v
osemenjevanju in predolgo uporabljamo
stare bike, s čimer odlašamo genetski
napredek.

stnostih je zaznati majhen genetski trend v smer zgodnejše
obrejitve in posledično prve telitve ob manjši starosti in
nekoliko krajše dobi med telitvama. Za lastnosti v sklopu
fitnes so pri lisasti pasmi za vse lastnosti genetski trendi
pozitivni, vendar so le-ti majhni, saj se na te lastnosti ne
izvaja intenzivna selekcija (Potočnik s sod. 2017).

V prihodnje želijo program še nadgraditi
s povečanjem števila udeleženih čred
in veterinarjev, zbiranja podatkov iz
klavnic, podatkov o negi in zdravju
parkljev, razvojem spletne aplikacije
za zdravje parkljev in zdravje telet ter
razvoja sistema za napoved genomskih
plemenskih vrednosti za lastnosti zdravja. Trenutno se genomske plemenske
vrednosti za lastnosti zdravja še ne obračunavajo, saj je v referenčni populaciji
število bikov premajhno, poleg tega pa
imajo tudi nizke zanesljivosti klasičnih
plemenskih vrednosti. Referenčno
populacijo za napoved genomskih plemenskih vrednosti bodo tako povečali
iz dodajanjem krav, kar se bo izvajalo
v okviru projekta 'BraunviehVision'.

Nato nam je podal presoja strukture
populacije, ter se še posebej osredotočil na genetske trende po spolu za
posamezne lastnosti s poudarkom na
pregledu trendov za količino mleka
in dolgoživost. V zadnjih 10 letih pri
dolgoživosti tako pri potomcih domačih
kot tudi tujih bikov beležimo pozitiven
genetski trend, kar je posledica dejstva,
da smo tako domače kot tudi tuje dobre
bike za količino mleka dobro razmnožili
in z njimi osemenili veliko prvesnic.
Malo drugačna slika pa je pri količini
mleka, kjer v isti meri semenimo tako z
dobrimi kot tudi s slabimi biki za količino
mleka, tako domačimi kot tujimi. Kljub
vsemu je poudaril, da lastnost količina
mleka nima več dominantnega statusa
v selekciji, ampak postajajo pomembne
lastnosti, ki se nanašajo na kakovost
mleka ter prirejo v življenjski dobi. Predavatelj se je dotaknil tudi ekonomskih
tež pri lastnosti vsebnosti beljakovin v
primerjavi z vsebnostjo maščobe. Pri
vsebnosti maščobe je opazen rahlo
negativen genetski trend, pri vsebnosti
beljakovin pa pozitiven. Genetski trend
za okvir je tako pri ženskih kot moških
živalih pozitiven, posledično imajo živali
v zadnjih generacijah potencial za večjo
konzumacijsko sposobnost, kar je tudi
eden izmed rejskih ciljev. Za lastnosti
zunanjosti živali, npr. oblika skočnega
sklepa, je selekcijski cilj zmanjšati variabilnost. To pomeni, da so posamezniki bližje povprečju, čim manj pa je
odstopanj in skrajnih vrednosti, kar je
skladno z rejskimi cilji. Podobno velja za
lastnosti nog, kjer ne želimo odstopanj
in skrajnosti. Tudi genetski trendi za
lastnosti vimena so pozitivni – globina
vimena, centralna vez, pripetost vimena
spredaj ipd. - kar pomeni, da se navedene
lastnosti v populaciji skozi generacije
izboljšujejo. Genetski trendi razkrivajo
tudi, da se dolžina seskov spreminja v
smer nekoliko krajših seskov. Pri la-

Dr. Betka Logar iz Kmetijskega Inštituta Slovenije nam je
predstavila zanimivo predavanje z naslovom: Okoljska občutljivost lastnosti mlečnosti pri slovenski populaciji goveda.
Temo za predavanje je vzela iz svoje doktorske disertacije.
Pri raziskovalnem delu je uporabila podatke Centralne
podatkovne zbirke GOVEDO, ki jo vodijo na Kmetijskem
inštitutu Slovenije. Predavanje se je nanašalo na obravnavo

Docent dr. Klemen Potočnik je podal
predavanje z naslovom: Analiza genetskih sprememb v populaciji lisastega
goveda. Predavatelj je naprej predstavil
kateri podatki so potrebni za napoved
plemenskih vrednosti (PV) in katere
statistične modele uporabimo za napoved. Predstavil je shemo veljavnega
selekcijskega programa ter spremembe,
ki jih je prinesla in jih prinaša uvedba
genomske selekcije. Predstavil je pojem
genetskega napredka, formulo za izračun
genetskih sprememb oz. Genetskega napredka. Na slednjega vplivajo dednostni
delež za določeno lastnosti (t.j. heritabiliteta), intenzivnost selekcije, fenotipska
variabilnost za lastnost v populaciji in
generacijski interval. Dr. Potočnik je v
predavanju posebno pozornost namenil
intenzivnosti selekcije in generacijskega
intervala, saj sta to dva parametra, na
katera imamo vpliv in z manipulacijo
katerih lahko spreminjamo in določamo
genetski napredek. Pri tem poudaril,
da je pri presoji genetskih sprememb
potrebno upoštevati, da je generacijski
interval pri govedu relativno dolg, saj
so rezultati današnjega selekcijskega
dela v praksi vidni čez približno 5 let.

GLAŽAR
prehrana živali

Storitev mešanja krme s pomočjo
Sano Profi MIX mobilne mešalnice
Vam omogoča pripravo kvalitetnejšega obroka za Vaše živali ter
povečuje produktivnost poslovanja
Vaše kmetije!

Storitev zajema:
prihod na kmetijo in izdelavo
tehnološkega načrta prehrane po
tej tehnologiji ter vseh receptur
po Sano konceptu glede na
individualne potrebe kmetije
ź pneumatski transport surovin od
skladišča do mobilne mešalnice
ź mešanje po zadnji recepturi
ź pneumatski transport od mobilne
mešalnice do skladišča

Enostavno in preprosto
istovarjanje zmešane
krme.

ź

Obveznosti rejca:
Zagotoviti vse potrebne surovine po
tehnološkem načrtu znotraj kmetije
ter prost pristop do le teh, prostor za
skladiščenje zmešane krme in
spoštovanje dogovorjenih terminov.

interakcije med genotipom in okoljem pri slovenskih populacijah goved. V raziskavi se je osredotočila na lastnosti
mlečnosti - količino prirejenega mleka, količino prirejenih
mlečnih beljakovin in količino prirejenih mlečnih maščob.
Najprej je predstavila analizo okoljske občutljivosti za tri
pasme goved (lisasta, rjava, črna). Za vse tri pasme je ugotovljena genetska variabilnost za okoljsko občutljivost in s tem
prisotnost interakcije med genotipom in okoljem. Rezultati
raziskave so pokazali, da so ocene dednostnega deleža v
slabem okolju manjše kot v dobrem. Reakcijske norme, ki
prikazujejo plemenske vrednosti plemenjakov v različnih
okoljih kažejo, da so razlike med plemenjaki odvisne od okolja
in da prihaja v ekstremnih razmerah tudi do prerazporeditve
plemenjakov. To pomeni, da
plemenjak, ki je najprimernejši
oče molznicam, ki jih redimo
v razmerah izobilja, ni nujno
najprimernejši oče molznicam
za rejo v skromnih razmerah.
Rezultati kažejo, da najboljši
plemenjaki v slabih razmerah
reje ne morejo izkoristiti genetskih sposobnosti za prirejo
mleka. Torej, živali z veliko PV
ne dosežejo pričakovane prireje, če sočasno ne ponudimo
ustreznega okolja. Predavateljica
je v zaključku poudarila da je
vsekakor zaznana interakcija
med genotipom in okoljem in
da bi bilo z uporabo metode
reakcijske norme mogoče primerneje izbirati plemenjake, ki
so najprimernejši za posamezno
okolje (Logar 2016).

Pnevmatsko sesanje
žitaric v mobilno
mešalnico.

Magister Janez Jeretina je podal
predavanje z naslovom: Povezava med mlečno vztrajnostjo, mlečnostjo, sestavo mleka
in plodnostjo pri kravah. Na
mlečno vztrajnost (MV) vplivajo
genetski in okoljski dejavniki.
Predavatelj nam je podal rezultate raziskave, katere namen
je bil preučiti vplive okoliških
dejavnikov na MV. Dobra MV
kot lastnost živali je zaželena,
vendar jo zaradi številnih okoliških dejavnikov, ki vplivajo
na obliko laktacijske krivulje,
ne moremo zanesljivo oceniti.
Predavatelj je predstavil težave,
ki definirajo kazalce za MV.
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Kazalci, ki temeljijo zgolj na podatkih
o mlečnosti v nekem laktacijskem obdobju niso sprejemljivi, prav tako pa ne
poznamo vseh vplivov na MV (Jeretina
in Babnik, 2014).
Pri kravah si seveda želimo dobre mlečne
vztrajnosti. V teku laktacije si skozi celotno laktacijo želimo dobre mlečnosti,
da ta tudi ostane po doseženem vrhu
laktacije. Ne želimo pa si izrazitega vrha
in nato hitrega padanja proti koncu laktacije. Pri pregledu različnih dejavnikov,
ki vplivajo na MV je bilo ugotovljeno da
je teh več, vendar je kljub vsemu njihov
vpliv razmeroma majhen. Največji vpliv
na MV ima zaporedna laktacija. Rezultati
jasno kažejo, da prvesnice, ki telesno še
niso dokončno razvite in imajo manjšo
sposobnost zauživanja krme, ne dosegajo
visokega laktacijskega vrha in imajo
zaradi tega precej manjšo mlečnost in
boljšo mlečno vztrajnost. Prav tako je
bil zaznan vpliv sezone telitve. Visoko
MV ugotavljamo pri kravah, ki telijo
v poletnih in jesenskih mesecih, pri
telitvah v zimskem in pomladanskem
obdobju pa je ta manjša. V povprečju
krave, ki telijo v zimskem in pomladanskem obdobju dosežejo višjo mlečnost v
vrhu laktacije, nato pa ta hitro upade.
Krave, ki telijo v poletnih mesecih imajo
precej nižji vrh, kar lahko razložimo z
negativnim vplivom poletne vročine
(pojavi vročinskih stresov) na prirejo.
Vpliv suhe dobe kaže na to, da imajo
krave s kratko suho dobo boljšo MV
in manj mleka v standardni laktaciji
kot tiste z daljšo. Glede na mlečnost v
standardni laktaciji predavatelj predlaga,
da je najprimernejša dolžina suhe dobe
med 61 in 90 dni, čeprav se to odraža
na slabši MV. Razmerja maščob in beljakovin v mleku (RMB), na MV nima
izrazitega vpliva. Pri številu somatskih
celic (ŠSC) prav tako ni vidnega vpliva na
MV, kar je še posebej zanimivo. Značilna
odstopanja se kažejo le v ekstremnih
situacijah. Predavatelj posebej izpostavlja
naključen vpliv očeta. Ta je razmeroma
velik, saj v modelu pojasni 4,7 % skupne
variance (Jeretina in Babnik, 2014).
Magister Jeretina je podal naslednje
zaključke: Dobra MV, ki se izraža kot
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lastnost živali, je zaželena, vendar jo v
praktičnih razmerah zaradi številnih
okoliških dejavnikov, ki vplivajo na
obliko laktacijske krivulje, ne moremo
zanesljivo ocenjevati. Na MV najmočneje
vplivajo zaporedna laktacija, sezona
telitve in doba presušitve. Kot zaželeno
lastnost lahko dobro oziroma visoko MV
obravnavamo le skupaj z mlečnostjo
krav v celotni laktaciji.
Jana Obšteter je predstavila predavanje
z naslovom: Ocena učinkovitosti izrabe
energije pri kravah molznicah. - Svetovne potrebe po hrani in kmetijskih
proizvodih se večajo zaradi naraščanja
svetovnega prebivalstva kot tudi zaradi
povečanega zanimanja za kmetijske
proizvode. Velik delež pridelane hrane
(žita, oljne tropine) se pokrmi rejnim
živalim, zato se povečuje tudi potreba
po izboljšanju učinkovitosti pretvorbe krme pri živalih. Stroški krme pri
prežvekovalcih predstavljajo 50 – 60 %
spremenljivih stroškov prireje mleka
(Jerič in sod., 2011). Poleg tega se pri
govedu kar 60 % energije iz krme izgubi
v iztrebkih, urinu, plinu in kot toplota.
Preostale 40 % neto energije je tako na
voljo za vzdrževanje, rast, razmnoževanje in prirejo.
Definicija učinkovitosti oz. lastnosti za
merjenje učinkovitosti ni enostavna, gre
pa pri vseh za tehtanje med 'inputom'
(vložkom energije) in 'outputom' (količino proizvoda). Kot mero učinkovitosti
se v svetu uporablja več lastnosti, najbolj
pogoste pa so: a) razmerje pretvorbe
krme (feed conversion ratio, FCR), ki
je razmerje med vnosom suhe snovi in
proizvodom; residual feed intake (RFI),
ki je razlika med dejanskim in predvideno količino krme; bruto učinkovitost
(gross feed efficiency), ki je razmerje
med količino proizvoda in vnosom
energije ter residual gain (RG), ki je
razlika med predvidenim in dejanskim
dnevnim prirastom ter se uporablja pri
pasmah za prirejo mesa. Pri navedenih
merah za učinkovitost gre za različne
lastnosti, ki imajo različne heritabilitete
in različne genetske korelacije. Učinkovitost živali lahko teoretično izboljšamo
preko povečanja prireje (mlečnosti ali
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prirasta - 'output') oz. preko zmanjšanja
energije za vzdrževanje ('input), saj na
ta način tehtnico prevesimo na stran
proizvodov in maksimiramo dobiček.

in 500 kg kravo. Nasprotno se učinkovitost s povečevanjem
mlečnost izboljšuje, saj se vzdrževalna energija razporedi
na večjo količino mleka, torej je vložek energije za prirejo
enega kg mleka manjši.

S sodelavci iz Kmetijskega Inštituta
Slovenije smo na dejanskih podatkih
slovenske populacije krav molznic rjave,
črno-bele in lisaste pasme izvedli analizo
učinkovitosti. Za izračun učinkovitosti
krav molznic smo potrebovali podatke o
energijskih potrebah in količini prirejenega mleka. Energijska potreba krav je
skupna energija, ki jo žival potrebuje za
vzdrževanje, brejost in mleko. Le to smo
za vsako kravo v vsaki laktaciji izračunali
na podlagi dobe brejosti, telesne mase
(ocenjena iz dejanskih podatkov o masi
klavnih trupov iz klavnic) in na podlagi
mlečnosti. Podatki o količini prirejenega
mleka smo pridobili iz mlečnih kontrol.
Analiza je pokazala, da so med analiziranimi pasmami najtežje krave lisaste
pasme, ki so za okrog 50 kg težje od krav
črno-bele in rjave pasme (povprečje 560
kg za prvesnice in 620 kg za odrasle
krave). Analiza je pokazala tudi, da so
za prirejo mleka najučinkovitejše krave
črno bele pasme, saj imajo ob sorazmerno
majhni telesni masi največjo mlečnost.
Sledijo jim krave rjave pasme, ki za kg
prirejenega mleka porabijo ~0.6 MJ
energije več kot krave črno bele pasme
in nazadnje krave lisaste pasme, ki za
kg prirejenega mleka porabijo ~1 MJ
energije več kot krave črno bele pasme.
Ob tem je seveda potrebno poudariti,
da ima lisasta pasma med vsemi tremi
najboljše lastnosti za prirejo mesa, kar
v analizi ni bilo upoštevano. Rezultati
so razkrili tudi, da je prva laktacija
energetsko manj učinkovita kot druga
in naslednje laktacije, kar lahko razložimo z dejstvom, da živali tekom prve
laktacije del energije porabljajo tudi za
rast. Glavna ugotovitev raziskave je, da
se učinkovitost krav molznic vseh treh
pasem s povečevanjem telesne mase
slabša – torej večje krave porabijo več
MJ energije za prirejo enega kg mleka,
s čimer se zmanjša tudi neto dobiček.
Učinkovitost se tudi slabša vedno hitreje,
t.j. razlike v učinkovitosti med 600 in 700
kg krave so večje kot razlike med 400

Kot že omenjeno, analiza je bila izvedena na dejanskih
podatkih slovenskih živali in tako odraža negativne posledice odbire na višjo mlečnost – in posledično večjo telesno
maso - v slovenski populaciji krav molznic. Odbira le na
večjo mlečnost. oz. večjo mlečnost in večjo telesno maso
vodi do manj učinkovitih krav, ki prinašajo manj dobička.
Poleg tega je velika mlečnost povezana tudi z zdravstvenimi
težavami živali, ki predstavljajo še dodaten strošek oz. izgubo
dobička. Rešitev za izboljšanje učinkovitosti se ponuja v
odbiri na večjo mlečnost ob odbiri na manjšo telesno maso.
Ob tem moramo upoštevati tudi kondicijo oz. zdravstveno
stanje živali, da ne bi odbirali živali, ki bi energijo primarno
usmerjale v mleko na račun delovanja osnovnih telesnih
funkcij. Za oceno učinkovitosti tako potrebujemo podatke
o telesni masi živali ali pa količini krme. Ker so te lastnosti
precej drage in težavne za merjenje, si lahko pomagamo z
ocenami. Telesno maso lahko ocenimo iz telesnih meritev,

(okvir, širina prsi, globina telesa …), vnos energije pa iz
telesnih mer in količine mleka, maščob in beljakovin.
V svetu se selekcijski cilji spreminjajo v smeri odbire na
manjšo telesno maso, primere najdemo v ZDA, VB, Italiji … Vsaka izmed teh držav ima svojo metodo za odbiro na
manjšo velikost telesa, manjšo telesno maso in posredno
boljo učinkovitost. V ZDA odbirajo preko skupne ocene
za velikost telesa, ki ima v skupnem selekcijskem indeksu
negativno ekonomsko utež. Še en primer iz ZDA je direktna
uporaba lastnosti za učinkovitost pretvorbe krme, ki odbira
na manjšo količino mleka in manjše telesne mere ter na višjo
vrednost za maščobe in beljakovine ter 'mlečno formo'. V
VB na učinkovitost odbirajo preko ocene za vzdrževalno
energijo, ki se oceni iz mase živali (ta se oceni iz telesnih
lastnosti), kar pomeni, da če sta dve kravi enaki v lastnostih
prireje in zdravja, se odbere manjšo kravo. Tudi Italijani
(Holstein) v letošnjem letu v SSI vpeljujejo negativno utež
za telesno velikost in maso preko negativne odbire na količino požrte krme.
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Strokovni
posveti
Doc.dr. Marjan Janžekovič, tajnik zveze

Prvi posvet je potekal 28. februarja 2011
na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede (FKBV) Univerze v Mariboru in je
bil poimenovan »Lisasta pasma v Sloveniji«. Značilnosti lisaste pasme in njene
rezultate je predstavil takratni strokovni
tajnik g. Marjan Špur, strokovne naloge
nacionalnega selekcijskega programa pa
g. Tomaž Perpar iz Kmetijskega inštituta
Slovenije. Kot primer dobre prakse je
bila z velikim zanimanjem in občudovanjem deležna kmetija Gašper Franca
iz Radelj ob Dravi. Njegove molznice
lisaste pasme so že takrat v petih letih
iz povprečne mlečnosti v čredi 5999 kg
presegle 9000 kg mleka v standardni
laktaciji. Predavanje o ekonomskih
ocenah prireje z lisasto pasmo v luči
drugih pasem je opravil mag. Ben Moljk,
o vplivu križanja LS pasme z RH in MB
na rastne in klavne lastnosti bikov v
progenem testu pa mag. Milan Repič
in dr. Marjan Janžekovič. V razpravah
po predstavitvah referatov so številčno sodelovali predvsem govedorejci iz
cele Slovenije, strokovnjaki Kmetijsko
gozdarskih zavodov in ostalih inštitucij
ter študentje.
Drugi strokovni posvet ZDRGLPS v
soorganizatorstvu FKBV je bil realiziran marca 2012. Po uvodnih pozdravih
predsednika zveze g. Aleša Kotnika so
sledile naslednje predstavitve: Prireja
mleka na travinju – dr.Jože Verbič in
sod.; Ali lahko vzreja telic v pred pubertetnem obdobju vpliva na doseganje
rejskega cilja? – mag. Marko Čepon;
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Verbič; Šepavost molznic in vpliv na njihovo
dolgoživost – Jože Smolinger in sod.;

V letu 2010 so se govedorejci v vodstvu Zveze društev
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (ZDRGLPS) odločili,
da bodo začeli organizirati strokovna posvetovanja za
rejce z različnimi tematskimi sklopi kot je reprodukcija,
selekcija, prehrana visoko produktivnih molznic,
ekonomika prireje mleka in mesa, doseženi proizvodni
rezultati ipd.

O prihodnosti lisaste pasme so na tem posvetu spregovorili tudi trije uspešni rejci,
ki imajo različne proizvodne usmeritve.
Predstavljena je bila kmetija Pevec z intenzivno prirejo mleka, kmetija Kramberger
z kombinirano rejo – mleko in meso ter
kmetija Kosec z ekološko rejo krav dojilj
in prodajo mesa.
S 6. strokovnim posvetom imenovanim
»Dan travinja« jeseni 2015 je bil narejen
korak naprej, saj smo povabili kot referente
tudi strokovnjake iz tujine in sicer:
dr. Erich M. Pötsch iz Raumberga – Gumpenstein je predstavil njihove izkušnje z dosejevanjem in
izboljšanjem trajnega travinja; dr. Stanislav Heyduk iz Mendel
University Brno pa izpostavil pomembnost črne detelje v
sodobnem kmetijstvu. V popoldanskem delu posveta so
dobili besedo tudi slovenski strokovnjaki: dr. Anastazija
Gselman iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemskih ved
- Pridelava lucerne; Igor Tumpej iz Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ptuj - Prireja mleka na paši; Anton Hohler tudi iz
KGZ Ptuj - Kako pridelati kakovostno travno silažo.

Praktične izkušnje v prehrani krav lisaste pasme s poudarkom na krmljenju
v času presušene dobe – Anton Hohler;
Primerjava rastnih in klavnih lastnosti
bikov LS pasme v PGT Rogoza in Žipo
Lenart – dr. Marjan Janžekovič in sod.
Tretji strokovni posvet leta 2013 s tematskim naslovom »Plodnost visoko
produktivnih molznic« je postregel z
naslednjimi temami: Prikaz in pregled
rezultatov plodnosti – Tomaž Perpar
in sod.; Parametri kvalitete bikovega
semena - Gregor Plevnik; Ocenjevanje
kakovosti mesa ter variabilnost rezultatov – dr. Meta Čandek Potokar in sod.;
Predstavitev izsledkov o plodnosti visoko
proizvodnih krav - dr. Igor Vojtic; Vpliv
prehrane na plodnost molznic - Anton
Hohler.

Ker je strokovni posvet postal tradicionalen je bil v letu 2014 tudi preimenovan v »Dan slovenske lisaste pasme«.
Program 4. posveta je bil naslednji: Kako
uporabiti živinska gnojila na travinju,
da je izkoristek rastlinskih hranil čim
večji? - dr. Branko Kramberger; Siliranje
- kakovost silaž iz jesenske trave - dr.
Jože Verbič; Načrtno parjenje govejih
plemenic - Peter Podgoršek; Praktični
vidiki parjenja - Jože Smolinger in sod.
Iz vabila na 5. strokovni posvet ob »Dnevu
slovenske lisaste pasme« v januarju
2015 smo razbrali naslednje vsebine:
Selekcija velikih in malih populacij dr. Klemen Potočnik; Lisasta pasma
v Sloveniji - Tomaž Perpar; Razvojna
vprašanja prireje v Sloveniji - dr. Jože

Na 7. strokovnem posvetu 2016 je bila njegova vsebina
ciljna – »Genomska selekcija pri lisasti pasmi«. Inž. Bernhard
Luntz iz Inštituta LfL Grub je imel referat z naslovom Vrednotenje rejskega programa iz vidika genomske selekcije in
uvajanje brezrožnosti pri lisasti pasmi na Bavarskem. Inž.
Peter Stückler iz Rinderzucht Steiermark je naslovil svoje
predavanje z Genomska selekcija – priložnost pri lisasti
pasmi. O izkušnjah z genomsko selekcijo pri populaciji
hrvaškega goveda je spregovorila dr. Marija Špehar iz Hrvatske poljoprivredne agencije. Dr. Klemen Potočnik s sod.
se je posvetil Možnostim, ki jih ponuja genomska selekcija
v slovenski populaciji lisastega goveda.

Iz vabila za 8. strokovni posvet izhaja vprašanje »Kako pridelati veliko mleka iz osnovne krme?«. Potekal je novembra
2016 v Oplotnici z naslednjim programom:
Visoka konzumacija voluminozne krme iz vidika optimalne
priprave krme – ing. Reinhard Resch (HBLFA Raumberg –
Gumpenstein); Ketoza tudi pri lisasti pasmi tiha ubijalka
krav – mag. Anton Hohler; Prihodnost lisaste pasme na
kmetiji Ščap – Robert Ščap in Jože Smolinger.
Nedavni 9. strokovni posvet je obravnaval »Lastnosti fitnesa
v intenzivni prireji mleka in mesa«. V predavalnici FKBV na
Pivoli so se zvrstili naslednji predavatelji in vsebine:
Zdravje v hlevu, primer spremljanja lastnosti zdravja na
Bavarskih kmetijah – dr. Dieter Krogmeier (Lfl inštitut
Grub); Analiza genetskih sprememb v populaciji lisastega goveda – dr. Klemen Potočnik; Povezava med mlečno
vztrajnostjo in mlečnostjo pri kravah – mag. Janez Jeretina;
Okoljska občutljivost lastnosti mlečnosti pri lisasti pasmi
– dr. Betka Logar; Ocena učinkovitosti izrabe energije pri
kravah molznicah – mag. Jana Obšteter.
Vsa dosedanja predavanja smo realizirali
tudi s pomočjo sponzorjev in tako je na
zadnjem posvetu inž. Magdalena Dulič
iz podjetja AgroMag predstavila njihov
prodajni program. Glede na izredno pozitivne odzive rejcev, strokovnjakov in
ostale javnosti so predstavljeni strokovni
posveti upravičili svoj namen. Ob dodatnem
angažiranju organizatorjev (ZDRGLPS in
FKBV) v okvirih razpoložljivih finančnih
zmožnosti predvidevamo, da bo ta oblika
izobraževanj prerasla v mednarodni simpozij. Z izdajo zbornika predavanj bodo
strokovni in znanstveni izsledki trajneje
na razpolago vsem zainteresiranim.
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6/8888-354-3,98-314-3,53
Življenjska prireja:
57.007-2.275-3,99-2.000-3,51
Rejec: Damjan Bračko, Lastomerci
Foto: Grega Neuvirt
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Biki

HEADMASTER*TA 721389 (DE 0948477907)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center BVN, Perkohof

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

Odbira elitnih bikov je zelo pomemben korak genetskega napredka
in usmeritve posamezne pasme v prihodnosti. Odbrani elitni biki
pri lisasti pasmi so kombinacija odličnih genomsko testiranih bikov
in najboljših testiranih bikov, ki imajo visoko zanesljivost ocen. Ti
biki imajo že potomke v drugi laktaciji ter s tem že ocene lastnosti
zunanjosti v drugi laktaciji. Ti podatki nam prikažejo lastnosti
vimena in nog v drugi laktaciji ter nakažejo razvoj živali in mlečnosti
v poznejših laktacijah.

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

HEADMASTER

HUTERA 721068

KALIFOR DE 0944951274

RUMGO 721048

HUTMANN 720682

RUMBA 720612

SSI 134
PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

127

115

109

108

109

98

+ 1002 kg +0,07 -0,06

Headmaster ima odlične genomske plemenske vrednosti za količino mleka, lastnosti
prireje mesa in fitnesa. Pri potomkah nakazuje dobre lastnosti nog (dobri biclji in parklji,
rahlo strm skočni sklep), vimena (odlično pripeto vime pod trebuhom z dobro centralno
vezjo in primerno namestitvijo prvih in zadnjih seskov) in okvirja.

KLOSE 721398 (DE 0948239114)
WOBBLER*TA 721399 (DE 0946673832)

Izvor: Nemčija osemenjevalni center CRV, Gleisdorf
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

KLOSE

PASSION 721080

GERIT DE 0943497614

IMPOSIUM 720762

PLANNER

REGIO DE 0918174246

Izvor: Nemčija osemenjevalni center CRV, Genostar
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

WOBBLER

WATNOX DE938662295

SINDI DE 0941277398

MANDELA 720751

SSI 126

WATERBERG 720627

PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

128

97

104

99

111

110

+ 829 kg +0,13 +0,07

Genomsko testiran bik Klose izvira iz redke linije Passion – Planner pri
materi linije Imposium. Potomke bika so povprečnega okvirja in omišičenosti, imajo odlične lastnosti nog (odlični biclji, parklji in izraženost skočnega
sklepa), ter vimena (dobro pripeta vimena z dovolj dobro centralno vezjo
in namestitvijo seskov nekoliko navznoter). Klose prenaša popvprečne
lastnosti iztoka mleka ter nadpovprečne lastnosti dolgoživosti, persistence in števila somatskih celic. V lastnosti težavnost telitve nakazuje lažje
telitve kot oče telet.

MALEFIZ

SSI 133
PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

121

108

116

103

108

111

+ 1011 kg -0,19 -0,04

Bik Wobbler je odličen testiran bik z zanesljivimi plemenskimi vrednostmi. Potomke so nadpovprečno velike, globoke
in široke. V populacijo prenaša dobre lastnosti nog (čvrste biclje in visoke parklje), ter dolga dobra pripeta vimena z
povprečno globino in idealno namestitvijo seskov. Popravlja lastnosti dolgoživosti, števila somatskih celic, persistence
in iztoka mleka. Wobbler je primeren tudi za osemenjevanje plemenskih telic in krav manjšega okvirja.

CUCL JI
LESKTA
ZA TEND
EGA

NOVOZELA
PROIZVAJALCA

Plod dolgoletnih izkušenj pri vzreji telet in lastnih raziskav in razvoja. Posebno
konstruiran cucelj iz naravne gume, zahteva od teleta intenzivno sesanje:
- pri tem se tvori slina, ki vsebuje encime ter ureja pH v siriščniku,
- zaradi počasnega in intenzivnega sesanja se mleko popolnoma
usiri v siriščniku,
- ne pride do zalitja požiralnikovega žleba, mleko ne steče v predželodce,
- hranila v mleku so bolje prebavljena, ne prihaja do drisk,
- izognemo se sesanju telet po napajanju,
- ne pride do zalitja sapnika, teleta ne kašljajo med sesanjem.
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Zastopnik: MEGAL D.O.O., Sovretova pot 50, 2250 Ptuj
Tel: 02 778 35 31, 041 784 097, 031 371 667; e-mail: megalsirarstvo@gmail.com; www.megal.si

Za vitalna in
zdrava teleta,
cuclji MILK BAR.
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JANDA 721400 (AT 117339119)
Izvor: Avstrija osemenjevalni center Hohenzell
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

JANDA

HERMAN AT 375872116

HERZBLATT AT 028107716

RAU 721190

HADES

Igor Tumpej, specialist za živinorejo KGZ Ptuj

RUMBA 720612

SSI 130
PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

Janda je zelo zanimiv testiran
114
104
119
106
106
105
bik iz vidika porekla in zane+ 569 kg -0,04 +0,01
sljivosti plemenskih vrednosti
za posamezne lastnosti. Potomke so nadpovprečne v lastnostih okvirja, omišičenosti in vimena (odlično pripeta vimena z dobro centralno vezjo in
primerno namestitvijo seskov. Bik ni primeren za osemenjevanje krav, ki imajo sabljasto stojo. Janda popravlja lastnosti
dolgoživosti, števila somatskih celic, persistence in iztoka mleka.

PETERHANS 721401 (AT 114331729)
Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/ST.OČE

PETERHANS

PAZIFIK DE0947442307

ZEDER AT 0574074919

MG 720978

PASSION 721080
SSI 131
PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

120

108

122

103

113

110

Ob višanju dnevnih temperatur trava pričenja z rastjo, saj potrebuje
povprečne dnevne temperature več kot 5 stopinj. Sedaj je zadnji čas, da
postorimo nekatera dela na pašniku, kot so brananje, valjanje, gnojenje,
ter če je potrebno tudi dosejavanje travne ruše.

Zaradi krtin, ki so nastale čez zimo je
prvo opravilo brananje travnih površin. To opravilo najbolje opravimo z
doma narejeno travniško brano. Tako
brano si enostavno naredimo iz starega
okvirja brane, na katerega z verigami
pričvrstimo na tri četrtine prerezane
stare traktorske pnevmatike.
Tako narejena brana ne bo poškodovala
in izpulila rastlin, kot to počnejo razna
travniška česala, ali klinaste brane s katerimi nekateri branajo travne površine.
Starih odmrlih rastlin ne odstranjujemo,
saj te preperijo in povečujejo organsko
maso na travinju.

MANITOBA 720763

PV mleko

Po paši diši
Valjanje je drugi pomemben spomladanski opravek na travinju. Pomen
valjanja je v tem, da s pritiskom ponovno pritisnemo korenine v zemljo, in s
tem vzpostavimo kontakt z zemljo. Z
boljšim kontaktom z zemljo rastlina
hitreje pride do vlage in do hranil, ki
so potrebna za rast in razvoj rastline.
Valjamo samo površine, ki jih bomo
spomladi najprej kosili.
Valjanje so mnogi kmetovalci opustili,
kar ni smiselno, zaradi pomena, ki ga ima
agrotehnični ukrep na hitrejši pričetek
rasti travne ruše. Velja zlato pravilo,
da noben valjar, ki ga uporabljamo, ni

zadosti težak, zato se ne rabimo bati,
da bi preveč potlačili površino. Dokaz,
za to, so poti okoli hiš in gospodarskih
poslopij, kjer raste najgostejša trava.
Navedenim agrotehničnim ukrepom
sledi gnojenje travinja. Gnojenje travnikov in pašnikov običajno pričnemo z
dobro premešano gnojevko. Z gnojevko
pričnemo gnojiti od 1 marca naprej, z
gnojenjem ne odlašamo, saj ko trava
prične z rastjo (rastni vršiček) lahko
krave kasneje ob pričetku paše zavračajo
pašo. Hektar travinja lahko naenkrat
pognojimo s 15 do 20 m3 gnojevke.

+ 931 kg -0,13 -0,05

Peterhans izhaja iz linije Passion, po materi linije Mg (Manitoba). Pri potomkah nakazuje
odlične lastnosti nog in vimena (pazimo na namestitev prvih in zadnjih seskov). Prenaša tudi
odlične lastnosti fitnesa (dolgoživost, persistenco, število somatskih celic in iztok mleka).

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

Ê

Za doseganje visoke prireje mora biti tudi na pašniku visoka kakovost travne ruše,
kar dosežemo z doslednim izvajanjem agrotehničnih ukrepov

Pisarna 02 790 15 60
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Večji odmerki gnojevke na hektar bodo
povzročili tvorbo skorje na površini,
propad rastlin pod skorjo, ter posledično zapleveljenje površine. Gnojevka
vsebuje dušik v različnih oblikah, in
sicer v nitratni, ki je rastlinam hitro
dostopna, v amonijski, ki se veže na
talne delce in jo bakterije pretvorijo s
časom v nitratno, ter dušik, ki je vezan
v peptidni vezi (beljakovina). Slednja
oblika dušika je rastlinam dostopna šele
kasneje v vegetacijski sezoni. Količina
pridelka ter vsebnost surovih beljakovin
je v veliki meri odvisna od gnojenja z
dušikom. Gnojenje z gnojevko dopolnimo
z odmerki dušika iz mineralnih gnojil,
predvsem s KAN - om. Čas gnojenja
z mineralnim dušikom je odvisen od
temperature zraka, ter vlažnosti tal.
Dnevna temperatura se naj giba med 5
in 10 stopinjami. Če primanjkuje vlage
pa je bolje, da z gnojenjem počakamo,
in gnojimo šele pred dežjem. Zraven
gnojenja z dušikom je še pomembno
gnojenje s fosforjem in kalijem. Pri teh
dveh hranilih se ravnamo po analizah
zemlje na parcelah kjer raste travinje.
Izogibajmo se viškov kalija na površinah, kar lahko preprečimo z gnojenjem
po analizi, in enakomernim razvozom
gnojevke po vseh parcelah.
Dosejavanje travne ruše je potrebno izvesti na površinah, ki jih je poškodovala
snežna plesen, ali so poškodbe nastale
zaradi gaženja in suše. Spomladanski
termin dosejavanja je sicer manj ugoden,
saj v spomladanskem času pogosto
primanjkuje vlage, mladim rastlinam
konkurirajo z svojo intenzivno rastjo
obstoječe rastline (trava, zeli), ter jih
tako zasenčijo. Količina semena je odvisna od vrste trave, ki jo uporabljamo za
dosejavanje, načeloma pa za dosejavanje
porabimo polovično količino od setvene
norme. Za dosejavanje na pašniku priporočam izključno sorte Trpežne ljuljke,
saj je ješčnost le te največja.
S pašo pričnemo takoj ko trava v prvi
čredinki doseže 7 cm. Zaradi prilagajanja vampove mikroflore na svežo travo
prve dni pasemo le uro do dve. Krave
hitreje selimo iz čredinke v čredinko,
tako bomo na začetku dobili stopničasto
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Kmetija Senekovič
Marjan Špur, oddelek za živinorejo KGZS – Zavod Murska Sobota

Nasova je vas v Občini Apače. Približno 180 vaščanov živi v približno
60 hišah. Nasova je razdeljena na štiri dele. Zgornja, srednja, spodnja
in del, ki ima nenavadno ime Mala Amerika, to je staro ime za ta del..
Skozi pelje panoramska cesta, ki je povezana z Avstrijo. Od nekdanje
večine kmečkega prebivalstva je danes ostalo le pet večjih kmetij. Ena
izmed teh je kmetija Senekovič Stanko, Nasova 20. Apaška dolina je
značilna po nekoliko težji zemlji, ki nudi ugodne pogoje za pridelavo
kakovostne krme za govedo.
Mulčenje - pomembno opravilo na pašniku

rušo, saj če bomo čakali na višino 10
do 15 cm bo trava v naslednjih čredinkah zaradi hitre rasti prerasla idealno
velikost, ko ostari bodo krave puščale
velike ostanke, konzumacija bo padla
zaradi tega tudi mlečnost. Nekateri
čakajo s pašo na čas po prvem odkosu,
s tem izgubljajo čas ko je trava najbolj
okusna, krmiti pa morajo silažo, ki ni
vedno najboljše kvalitete. Čredinke
dimenzioniramo tako, da se v njih
živali ne zadržujejo dlje kot 5 do 6 dni,
saj bo drugače preveč ostankov zaradi
iztrebkov in pohojene trave, ješčnost
pa bo proti koncu padla. Takoj ko krave
zapustijo čredinko ostanke nepopasene
trave zmulčimo. To opravilo je še posebej
pomembno v poletnem času, ko se rast
trave upočasni (visoka temperatura,
pomanjkanje vlage) pleveli ki ostanejo
pa rastejo naprej in semenijo. Spomladi
ko je intenzivna in hitra rast lahko v
kateri od čredink trava preraste. Takšno
čredinko je bolje izpustiti in jo pokositi,
saj bodo drugače krave pustile preveč
ostankov, ješčnost in mlečnost pa bosta
padli. Ko prične kvaliteta trave padati
(začetek do sredina junija), pričnemo
z dokrmljevanjem travne silaže. S tem
preprečimo večji padec ješčnosti.
Mlada paša gnojena z dušičnimi gnojili
bo vsebovala precej nebeljakovinskega
dušika, ter malo vlaknine. Krava za
normalno delovanje vampa potrebuje

zadostno količino strukturne vlaknine
v obroku, ter dovolj energije v obliki
škroba. Na kmetijah kjer je na voljo
koruzna silaža poskrbimo, da imamo v
obroku skozi pašno sezono tudi koruzno
silažo. Če koruzne silaže ni na voljo
energijo zagotovimo z žiti. Pomembna
je čimbolj enakomerna oskrba z energijo preko celega dneva. Če je le možno
kombinirajmo različne oblike škroba
(hitro razgradljiv in počasi razgradljiv).
To dosežemo tako, da mešamo koruzo
ter pšenico, tritikale, ječmen (vse tri
žitarice imajo hitro obliko škroba). Potrebno je pozorno spremljati sečnino.
Če naraste preko 25 mg/100 ml (mlekarniški vzorci, skupni vzorec molzne
kontrole) je potrebno reagirati tako, da
korigiramo obrok. Prav tako moramo biti
pozorni na pomanjkanje vlaknine, mlada
paša vsebuje relativno malo vlaknine.
Zakisanja vampa lahko privedejo tudi
do večjih odstopanj sečnine.
Paša je eden od najcenejših načinov
izkoriščanja travinja. Sveža trava ima
prav gotovo prednosti pred krmljenjem
silaže, še posebej če je ta slabše kvalitete, plesniva in pregreta. Potrebno je
še poudariti dobro počutje živali na
pašniku, ki prav tako pripomore k boljšemu zdravju živali. Zatorej zavihajmo
rokave in pridno v novo pašno sezono!

Kmetija je usmerjena v rejo goveda lisaste pasme. Skozi desetletja
je gradila svoj naprede k na najboljših kombinacijah linij, ki so
prinesle v čredo krav molznic vrhunske rezultate. Danes je kmetija usmerjena v prirejo mleka in vzrejo odličnega plemenskega
materiala za lastni remont črede in prodajo.
Kmetija ima trenutno v čredi 27 krav molznic in 28 kom ženskih
živali od najmanjših do brejih plemenskih telic. Živali so v navadnem hlevu na privez v kombinaciji s steljo in izpustom na cca.
1,7 ha površini. Kmetija pridela osnovno krmo na 6 ha travinja in
14 ha njivskih površin. Po potrebi dokupi koruzo za siliranje od
sosednjih kmetij. V kolobar vključuje kvalitetne DTM, s katerimi
zagotovi bogat vir beljakovin. Vso silažo spravi v koritaste silose v
kombinaciji cca. 60 % trave in 40 % koruzne ( sendvič ). Na naravnem travinju pridela kakovostno seno, ki je nujen sestavni del v
prehrani visoko proizvodnih krav molznic. Kmetija ima klasičen
način krmljenja brez TMR – mešalne prikolice. Zraven osnovne
močne krme dodaja v obrok še kakovostne bučne pogače, ki pomagajo izkoristiti genetski potencial v tej čredi.
Kmetija je s svojo čredo po tipu živali in njenih proizvodnih rezultatih na vrhu lisaste pasme v Sloveniji. Če primerjamo genetske
linije, ki so v čredi z našimi severnimi sosedi v Avstriji, lahko
vidimo, da so krave z manjšimi odstopanji v vsebnosti hranilnih
snovi na enakem ali celo višjem nivoju. V praksi to pomeni, kakšen
proizvodni potencial prinašajo prave kombinacije linij lisaste pasme
in koliko je pri nas še rezerv v proizvodnem smislu v populaciji
lisaste pasme. V čredi krav molznic lisaste pasme pri Senekovičevih
zasledimo zgodovinsko vse temeljne linije, ki so prišle v Slovenijo
preko semena bikov. HAXL, PERUTZ, STREIF, HORROR, RENNER,
ZEUS, ROMULUS, DIRIN, MORELLO, MALF, PASTA, ROMEL,
BRASIL, WATERBERG, WILLE, PANDORA…..Te linije so v pravih
kombinacijah pripeljale čredo ob vrhunski preprosti tehnologiji in
pogojih reje na vrh lisaste pasme v Sloveniji.
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Tabela: Napredek v čredi na kmetiji, povprečno 350,02 kg na leto
Leto

število krav

mleko (kg)

MM (kg)

MM (%)

MB (kg)

MB (%)

2000

12

6485

289,9

4,47

217,7

3,36

2002

13

6181

280,2

4,53

211,4

3,42

2004

22

6818

284,7

4,18

237,0

3,48

2006

24

7664

297,9

3,89

264,8

3,45

2008

23

9044

365,0

4,04

311,1

3,44

2010

25

9726

359,7

3,70

329,2

3,39

2012

28

10877

390,0

3,59

374,0

3,44

2014

23

11293

383,2

3,39

392,4

3,48

2015

26

11738

412,8

3,52

406,5

3,46

Vir podatkov: KIS 2015

Kljub visoki proizvodnji kmetija gradi
tudi na dolgoživosti, saj ni težko v
čredi najti vsako leto živali, z 5 in več
laktacijami ali po željah iz rejskega
programa proizvesti po kravi nad 30.
000 kg mleka. Krave v čredi so v modernem kombiniranem tipu, vitalne, s
korektnimi nogami, lepimi obsežnimi
vimeni. Zraven vrhunske proizvodnje
mleka moški potomci še vedno ohranjajo odlične pitovne in klavne lastnosti.
Kmetija vse bikce prodaja za uslužnostno
pitanje na druge kmetije.
Kmetija s svojo čredo spada v rejsko
društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona, ki po številu članov spada med
večja društva. Društvo je zelo aktivno in
preko svojih programov dela vlaga veliko
truda v razvoj in napredek govedoreje.

Plemenski biki s kmetije
POD 120906

HUVAR 121320

HISKO 121603

Odličen bik v kombiniranem tipu
za prirejo mleka in mesa. Izhaja
iz kombinacije PA R IS - PASSAT
( AT ) x ROCH – ROM I ( DE )
Kombinacija je prinesla v populacijo
lisaste pasme količino mleka, večji
okvir živali, omišičenost, vime, iztok
mleka in fitnes.

Kombinacija HUMBERG – HUSAR –
PLANKTON x MOLAT – MONET –
BEKER ( DE / SI ) V populacijo smo
vnesli gene za povečanje hranilnih
snovi, perzistenco, fundament, omišičenost in vime.

Kombinacija HUTNER – HUT - HODACH
x HASKO – HATZ – HOREB – RENNER
( DE / SI ) Prenaša količino mleka,
okvir, omišičenost, prirast, lahke telitve,
vime, fitnes.

ERZIN 121796
Kombinacija ERGO – ERFURT - WEINOX - HORROR x ROMEL – ROMEN –
HARLO – HAXL ( DE ). Linije povečujejo količino mleka, okvir, izboljšujejo
vime, fitnes in perzistenco
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Naj krave v čredi skozi čas:
SUZA SI 1296831;
rojena 1992 ( 100 % LS ) VI / 7823 – 4,44 – 3,38
Linija Haxl – Hax x Roch – Romi
LINDA SI 72250682;
rojena 2001 ( 100 % LS ), IV / 9913 – 4,04 – 3,32
Linija Husar – Baldo x Pod – Horeb
LISA SI 12423547;
rojena 2002 LS , IV / 10965 – 4,53 – 3,25
Linija Hasko – Renner x Horeb – Zeus
SRNA SI 42553658;
rojena 2003 ( 100 % LS ), V / 12,32 – 3,72 – 3,35
Linija Romel – Egel x Harlo - Habat
SIKA SI 52624201;
rojena 2003 ( 100 % LS ) II / 9702 – 3,72 3,34
Linija Mohr – Has x Tasso – Moro
STIRA SI 32999518;
rojena 2005, LS, V / 13412 – 2,98 – 3,34
Linija Hodach – Stress x Molat - Beker
SORA SI 53261931;
rojena 2006, LS 1 / 9786 – 3,58 – 3,47
Linija Hatz – Tirok x Streuf - Somer
LANA SI 83214039;
rojena 2006 LS , 1 / 9454 – 3,89 – 3,66
Linija Zlatko – Streib x Egad - Egol

SIRKA SI 23151251;
rojena 2007, ( 100 % LS ), III / 13335 – 3,23 – 3,25
Linija Zeit – Rock x Romen - Harlo
SOJA SI 63767034;
rojena 2009 ( 100 % LS ), I / 13433 – 3,14 – 3,28
Linija Eter – Radler x Romel - Harlo
SANTA SI 93915698;
rojena 2011, LS, II / 14696 – 3,64 – 3,40
Linija Bovi – Poldi x Hajduk – Aelpler

Naj krave v letu 2015 na kmetiji:
Prvesnica LOPA SI 94000814
( 100 % LS ) 1 / 12.424 – 3,67 – 3,53 ( M + B ) 895 kg
Linija Madera - Malf x Safir – Humlang
2 do 4 laktacije
LASTA SI 73558725
LS 4 / 15.826 – 3,42 – 4,53 ( M + B ) 1071 kg
Linija Madera – Malf x Horror - Husaldo
Prireja v življenjski dobi : LASTA SI 73558725, 8,08 let
79.166 – 3,51 – 3,39 ( M + B ) 5460 kg

Čreda povprečje: 26 / 11.738 – 421,8 – 227,5

Tradicija, odlična tehnologija, vztrajnost in pridnost so ključ za uspeh v čredi
lisaste pasme na kmetiji Senekovič iz Nasove 20. To dokazujejo številna priznanja, diplome, nagrade in zvonci, ki jih je kmetija prejela za dolgoletno
rejsko delo in najboljše živali. V letu 2015 je zmagala v vseh tre kategorijah.
Vsi ti uspehi in odlični rezultati se prenašajo iz Apaške doline v sosednjo
Ščavniško dolino in ustvarjajo pozitiven tekmovalni duh pri rejcih in njihovih živalih v čredi. V zadnjem pet letnem obdobju je bil narejen ogromen
napredek v proizvodnji ravno v Ščavniški dolini, ki prav tako nudi ugodne
pogoje za rejo goveda.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Pridelava
kakovostne
travne silaže

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Mag. Anton Hohler,
specialist za živinorejsko tehnologijo in
prehrano živali KGZ Ptuj

Čeprav je še daleč od košnje trav je prav, da že sedaj razmišljamo
o pridelavi krme s travinja, kajti za ekonomično pridelavo mleka
in dobro zdravstveno stanje krav molznic je zelo pomembna
pridelava kakovostne osnovne krma.

V zadnjih letih se je ta na nekaterih kmetijah zelo izboljšala. Na teh pridelajo travno silažo že preko 6, 5 NEL energije,
posamezne celo 7 NEL, kar je primerljivo z najboljšimi koruznimi silažami. Nikakor pa ne smemo misliti, da zaradi tega
ne potrebujemo koruzne silaže, saj je v koruzi silaža energija drugačne oblike
Žal pa mnoge kmetje še vedno pridelujejo travno silažo slabe kakovosti. Pri teh bomo vedno našli polno izgovorov, od
neprimernega vremena pri spravilu, da so pridelki pri zgodnjih košnjah manjši in podobno. Nekateri rejci pa upoštevajo
skoraj vsa strokovna navodila in kemična analiza njihovih silaž sicer kaže na zgodnjo košnjo imajo pa vseeno krmo z
nizko energetsko vrednostjo (določena po regresijski enačbi GFE 2008), saj je prebavljivost njihove silaže slaba..Za dosego
dobre kakovosti travne silaže so pomembni naslednji faktorji:

1. Dobra botanična sestava trav
Za pridelavo travne silaže vrhunske
kakovosti moramo imeti primerno
botanično sestavo trav. Vsi najboljši
pridelovalci travne silaže imajo tako
pri nas kot tudi v Nemčiji pretežni del
travne mešanice sestavljene iz trpežne
ljuljke, pri enoletnih travah pa prevladuje
mnogocvetna ali italijanska ljuljka. Te
travi namreč imata ugodno razmerje
med sladkorji in pufersko kapaciteto. To
razmerje je pri mnogocvetni in angleški
ljuljki 3,5., kar zelo ugodno vpliva na
sam proces siliranja. Večina drugih vrst
trav ima to razmerje izpod 2,2 (pasja
trava, travniška bilnica, latovka… ),
kar pomeni, da imajo slabšo osnovo za
siliranje, kajti pri koeficientu izpod 3
se že poslabšajo procesi siliranja, zato
bomo v takšnih silažah lahko določili
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ali več maslene kisline, amonjačnega
dušika, delež encimsko neprebavljivih
beljakovin ter topnost beljakovin bo
spremenjena. Vsi ti parametri kažejo
na slab proces siliranja in delovanje
nezaželenih bakterij, ki lahko ustvarjajo tudi biogene amine. Ti pa so zelo
škodljivi za zdravje in plodnost živali.
Zlasti moram poudariti na slab proces
siliranja pri metuljnicah (detelje, lucerne..) pri katerih boste pogosto našli
zelo visok amonjačni dušik in biogene
amine. Zato pri siliranju te krme mnogi
evropski kmetje posegajo po siliranih
dodatkih ali pa smiselno kombinirajo
z visokokakovostnimi travami. .
Tudi večletno botanično sestavo je
potrebno stalno obnavljati. Najbolje je
letno (na zalogo, ko še je sestava travne

ruše optimalna) doseljevati kar s trpežno
ljuljka (zadostuje že 10-15 kg). Pri že
delno izrojeni travni ruše so količine
večje med 20-25 kg, pa še takrat je
najbolje najprej uničiti plevel ali zel,
ki se je prekomerno razširila. V kolikor
je travna ruša že močno izrojena jo je
najbolje ponovno preorati, če le dopušča
teren ali podlaga. Pri terenih, kjer ni te
možnosti je po mojih izkušnjah izrojeno
rušo najbolje poškropiti s totalnimi
herbicidi in s sejalnico za direktno setev
posejati travno mešanico v količini,
ki velja za novo setev. Pri tem načinu
moramo imeti optimalne vremenske
razmere (dovolj vlage po setvi).

2. Pravočasna košnja ?

4. Višina nastavitve košnje je med 7-8 cm

V maju se z vsakim zamujenim dnevom poveča delež surove
vlaknine za 0,5 % hkrati pa pade energija za 0,1 NEL. Tako
lahko z zamujeno košnjo dosežemo 5,2 namesto 6,2 NEL.
To pomeni, da z osnovno krmo pokrijemo potrebe le 10 l
mleka, namesto 18 l mleka. Kar pomeni v tem primeru le
3000 l mleka po kravi letno iz osnovne krme, medtem ko z
odlično krmo dosežemo med 5500 do 6000 l leto. V zahodni Evropi so si zadali cilj 6000 l mleka po kavi iz osnovne
krme. Za dosego te mlečnosti bi pri slabi krmi morali dodati
močno krmo v vrednosti 400 EUR pri predpostavki, da je
izravnan krmni obrok. Ker pa slaba travna silaža vsebuje
tudi manj beljakovin (npr. 10-12 % namesto 18 % surovih
beljakovin ) bomo morali dodajati še beljakovinski koncentrat
za izravnavo, ki pa je dražji od popolne krmne mešanice. To
nam dodatno poveča še stroške za cca 45 EUR po kravi, kar
skupno znaša okoli 445 Eur letno po kravi več stroškov, pri
20. kravah je to že skoraj 9000 eurov več direktnih stroškov.
Temu bi lahko prišteli še stroške zdravstvenih storitev zaradi
slabšega zdravja, ki nam prinaša slabša kakovost krme (večji
delež koncentratom v obroku, povišane somatske celice,
plodnostne motnje, težave s parklji) . ..

Z prenizko rezjo vnašamo zemljo v krmo, ki škodljivo vpliva
na sam proces kisanja krme, hkrati pa se znižuje energetska
vrednost krme. Visoko košena trava se tudi hitreje obrašča,
tako, da je naslednji od kos prej.

Za staranjem trav se zmanjšuje tudi delež sladkorjev v krmi.
Sladkor ni samo pomemben za dober uspeh siliranja, ampak
zelo pozitivno vpliva na konzumacijo krme in mlečnost.
Kanadske raziskave so pokazale, da so krave, ki so imele več
sladkorjev krmi imela več mleka..
Pri sejanih travnikih je za mnogocvetno ljuljko optimalni čas
košnje v višini 40 cm ali dolžine moškega komolca, medtem
ko večletne sejne trave višina 25 cm ali višine pivovske steklenice. Za naravne travnike se je najbolje ravnati po stadiju
zrelosti regrata , ki je 3- 4 stadiju , (konec cvetenja, regrat je
zaprt), oziroma, ko se pojavi 10 % regratovih lučk (pravilo
velja le pri optimalnem gnojenem travniku z dušikom). Določanja časa košnje po zrelosti trav ne priporočam, razen če
je v travni ruši prisotna pasja trava in je stadij zrelosti le- te
kriterij določanja. Ta naj bo v začetku latenja.
Čas za naslednji odkos je med 25-28 dnevi po prvi košnji
ali prejšnji košnji. V zadnjih letih opravljene analiza kažejo,
da imamo najslabše travne silaže pri tretjem odkosu, kjer
predolgo čakamo na količinsko zadosten pridelek (slabši
rastni pogoji zaradi vročine in suše).

3. Primerna ovelost krme
Sušina krme naj bo med 35 in 45 % suhe snovi (ko močno
zavijemo travo in iz nje ne sme priteči vda, imamo pa še
občutek vlažnosti v rokah). Pomembna je tudi optimalna
enakomerna sušina. Kralji siliranja v Nemčiji pokosijo krmo
v 6 urah in jo vedno pospravijo po 24 urah oziroma 36 urah,
skrajni čas venenja je 48 ur na travniku. Izgube energije
krme se večajo s časom venenja.

Krma, ki vsebuje več kot 10 % surovega pepela je že onesnažena z zemljo, Zelo pazljivi moramo biti pri odstotku nad
13, ko nam zemlja lahko okuži krmo s nevarnimi klostridiji,
še posebej če smo pri košnji ali spravilu zajeti krte, miš in
druge odmrle živali.. Poljske miši so velik problem v Nemčiji,
ki povzročajo botulizme pri živalih (akutne ali kronične
botulizme, , povečajo se izločitve in smrtnost pri živalih).
Zato bodite še posebej previdni, če je na travniku nastalo
veliko krtin ali le te nismo poravnali.
Pazite tudi na nastavitev obračalnika in zgrabljalnika ter
pobiralne naprave !

5. Primerna razporeditev krme v silosu in tlačenje
Plast, ki jo je možno dobro potlačiti ne sme biti debelejša od
15-20 cm. Torej moramo krmo v silosu ustrezno porazdeliti.
Razdeljeno plast potlačimo s 3-4 obhodi stroja s hitrostjo 4
km/h. Slaba zbitost krme je eden glavnih vzrokov slabe stabilnosti silaže (gretje in plesnenje). Za tlačenje uporabljajte
najtežje stroje. Pritisk v pnevmatikah naj bo čim večji.

6. P
 rimerno pokrivanje in obteževanje krme
za silažo
Dobro potlačeno krmo moramo primerno pokriti. Za pokrivanje silosov uporabljajmo več folij. Plastične folije morajo biti
odporne na ultravijolične žarke. Najprej uporabimo stensko
folijo, s katero pokrijemo del silosa ob steni. Preko te prevlečemo pod-folijo, ki je zelo tanka 40 - 50 μm. Ta folija se zelo
prilega kupu krme da ne ostane med njo in kupom zrak. Na
pod-folijo damo folijo večje debeline 200 μm . To prevlečemo preko sten silosov, da preprečimo zatekanje padavinske
vode ob stenah silosov. Na to folijo damo še trajno folijo, ki
je debeline 500 μm, ta naj bo zaščitena proti poškodbam,
ki jih lahko napravijo ptiči ali glodavci. Tako pokriti silos
tudi dobro obtežimo. Za obtežitev so najprimernejše vreče
napolnjene s peskom. Za večje silose se danes uporabljajo
že povezovalni traki (gurtne). Odpadne pnevmatike, kot
navaja dr.Nussbaum v DLZ special so preteklost in niso
najbolj primerni način obtežitve.

7. Dobro pripravljen kup krme za kisanje pustimo
zaprt vsaj 6 tednov

Naj končam še z nasvetom. Nikoli ne krmite plesnive ali
pregrete krme !
Veliko Božjega Blagoslova Vam želim
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Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Razvoj in pospeševanje
govedoreje po zemljiški odvezi

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
kmetijskih pridelkov ter gospodarske krize, ki je zajela skoraj
vso Evropo, se čedalje bolj razvija živinoreja.
Država spozna, da kmet ne more več konkurenčno gospodariti
z lesenim plugom, vilami, grabljami, srpom ... Za časa novo
ustavne dobe s tako imenovanim februarskim patentom, z
dne 26. februarja leta 1861, ki je Avstriji prinesel posodobljeno novo ustavo, začne vlada čedalje bolj tudi denarno

pospeševati napredek kmetijstva. Takratni prvi poljedelski
minister grof Potocki je bil prepričan, da se kmetijstvu s
samimi ukazi, pouki in odloki ne da pomagati, nego mu
mora država priti na pomoč tudi z denarnimi podporami,
posredovanimi preko kmetijskih družb. Kmetijske družbe
so nakupovale plemensko živino in jo razdeljevale med
posamezne kmete.

Branko Štuhec, Logarovci

Fevdalni sistem je bil pri Slovencih uveljavljen za časa frankovskega
cesarja Karla Velikega koncem osmega stoletja. Z zemljiško odvezo je bil
odpravljen, in nič več ni bilo tako kot nekoč; včeraj, pred stotimi ali tisoč
leti. Po zemljiški odvezi kmetje tlačani šele s postavo 7. septembra leta
1848 postanejo svobodni državljani in so oproščeni vseh davkov, ki so
jih morali plačevati graščakom v denarju, desetini in tlaki. Za izgubljene
pravice graščakov so jim morali kmetje plačati odškodnino ocenjeno v
enkratnem znesku. S postavo, dne 4. septembra leta 1849 je cesar
določil, katere služnosti prenehajo brezplačno in za katere se mora plačati
odškodnina. Če bi morali to odškodnino plačati naenkrat, bi mnogo sedaj
svobodnih kmetij takoj propadlo, zato se je ustanovil fond za zemljiško
odvezo, ki je posredoval, da so graščaki odškodnino dobili takoj, in sicer v
zemljiško odveznih obligacijah. Kmetje pa so jo lahko z obrestmi plačevali v
dvajsetletnih obrokih. Določene obveznosti je prevzela država, pri nekaterih
vrstah odškodnin je polovico bremen s pomočjo doklad, ki jih je pobirala
pri davkih, plačevala dežela.
Kakor vsaka sprememba na svetu, tako je tudi zemljiška odveza
za kmete imela dobre in slabe gospodarske posledice. Država
postane ustavna monarhija ter se politično in sodno prilagodi
novim razmeram. Kmetje državi prej niso plačevali davkov,
temveč so jih namesto njih graščaki, svoje obveznosti do graščakov so pokrili deloma z denarjem, večinoma pa z desetino
in tlako. Kmet je sedaj v roke dobil davčno knjižico, tako da je
sedaj moral državne, deželne in občinske davke ter doklade
plačevati z denarjem. Prej skoraj v celoti naturalno gospodarstvo
sedaj postane denarno.
Vsako kmečko gospodarstvo je prej bilo samostojno in neodvisno od trga, ker je skorajda vse pridelovalo za lastne potrebe
samooskrbe. Sedaj se je pa moralo spremeniti v pridobitveno
in konkurenčno denarno gospodarstvo. Kmet ni več odvisen le
od količine pridelkov, temveč jih mora tudi znati dobro prodati.
S svojim podedovanim staromodnim gospodarstvom postane
zaradi domače in tuje konkurence, ki je nastala na podlagi
napredka železnic, čezmorski plovnih povezav, s poljskimi pridelki čedalje bolj odvisen od trgovine in cen, ki se oblikujejo
na svetovnih borzah. Z začetkom leta 1852 je bil s strani države
sproščen uvoz blaga iz inozemstva na podlagi carin. Da bi bil
lahko konkurenčen na vseh gospodarski področjih, bi moral
poznati tako zakonitosti kmetijstva, narodnega gospodarstva,
kakor tudi prometa s kmetijskimi pridelki in trgovine. Toda zato
mu manjka potrebne izobrazbe na področju gospodarstva in
posledično tudi političnega udejstvovanja na področju kmetijske zakonodajne politike. Zaradi tuje konkurence in nizkih cen
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Zaradi potrebe pospeševanja govedoreje
je dežela Štajerska dobila prvi Zakon
o živinoreji že 10. decembra leta 1868
(Postava veljavna za vojvodstvo Štajersko za povzdige reje goveje živine), ki
je urejal in predpisoval osnovna načela
reje ter selekcije govedi na njihovem

področju. Kakor nam je znano, je država
tudi že prej poskušala z raznimi ukazi
pospeševati oziroma regulirati razvoj
govedoreje.
Namen zakona je bil skrbeti za povzdigo
reje goveje živine v vsakem političnem
okraju, preko okrajnega zastopa sodelovati s kmetijskimi podružnicami svojega
okrožja in tudi s politično gosposko; pospeševati, sklepati o naredbah in jih tudi
izvrševati glede na pristojnosti okraja.

Pristojnosti okraja so bile, spodbujanje:
da si le-ta pridobi sposobnih plemenskih
bikov, pospeševanje pridelave krmnih
rastlin za potrebe prehrane, pospeševanje znanja za gospodarsko rejo goveje
živine in da se sproži vse tiste postavne
naredbe, ki omogočijo čim boljšo prodajo goveje živine in
njihove prireje.
Okrajni odbor imenuje ogledovalno komisijo za licenciranje
plemenskih bikov za
celotni okraj in izvoli
predsednika komisije ter druge člane
kom isije, občine
še posebej določijo
enega izvedenca za
svoje kraje. Ogledovalna komisija ima
predsednika, najmanj tri in največ
pet izvedencev ter enega po okrajnem
odboru izvoljenega živinozdravnika ali
njegovega namestnika. Ogledovalna
komisija mora pozimi obhoditi njej
določene kraje, natančno poročati o
staležu govedi živinorejcev; koliko imajo
plemenskih krav, telic, bikov in kakšne
so njih sposobnosti za pleme.

Komisija mora poskrbeti, da na sto krav
in telic pride vsaj en plemenski bik.
Vsakdo ima lahko plemenskega bika za
pripust, če se drži predpisov tega zakona.
V kolikor ni dovolj plemenskih bikov v
okolici, je dolžnost vseh živinorejcev, da
si ga na lastne stroške nabavijo. Stroški
se razdelijo sorazmerno s plemenskimi
kravami in telicami med živinorejce, ki
nimajo lastnega bika, če se ne morejo
dogovoriti, deleže določi okrajni odbor.
Za plemenskega bika ali nakup le-tega
se sme od ogledovalne komisije priznati
le takšen bik, ki je krepke in običajne
rasti, zdrav, vsaj poldrugo leto star in
sposoben za vzrejo potomcev. Ali je
bik za pleme sposoben ali ne, razsoja
ogledovalna komisija z večino glasov. Od
nje dobi lastnik dovolilni list do naslednjega ogleda; bik, ki je bil spoznan za
sposobnega, se zapiše v posebni zapisnik.
Plemenski bik se sme pripuščati le največ
dvakrat na dan. Vsak, ki bika pripušča
proti plačilu, mora zapisovati, koliko
krav in telic je bilo biku pripuščenih,
da se lahko, če je potrebno, ogledovalni
komisiji predloži zapisnik. Ogledovalna
komisija mora zlasti poskrbeti, da imajo
plemenske bike le taki gospodarji, ki so
znani kot izvrstni in zanesljivi živino-
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rejci, ki jim ne manjka prostornega in
zdravju primernega hleva ter dobre in
obilne krme. Dolžnost ogledovalne komisije je tudi, da se nakupijo biki takega
plemena, kot se na njihovem območju
redijo. V kolikor ni mogoče pridobiti
njihovemu plemenu primernega bika,
se nabavi takega plemena, da obstoječe
pleme požlahtni. Vsako leto se morajo v
okolici oznaniti kraji, ki imajo za vzrejo
sposobnih bikov.
Prav tako je osrednji odbor Kmetijske
družbe za Štajersko vsako leto na državne stroške, z državno subvencijo
za pospeševanje govedoreje nakupoval
mora tudi voditi skakalni register in ga preko podružniškega
predstojništva na koncu leta poslati osrednjemu odboru.
Izklicna cena na licitaciji je bila polovična od nabavne cene, po
katerih jih je kupila glavna kmetijska družba.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Zakon je prav tako že takrat
predvideval po okrajih sisteminizirana mesta okrajnih
živinozdravnikov. Leta 1870
je dunajska vlada izdala nov
sanitarni zakon, v katerega
je bila vključena tudi veterina. Njihova naloga je bila, da kot
državni organi vodijo celotno veterinarsko službo v okraju
in nadzirajo izvajanje zakonskih predpisov s področja veterinarstva. Da bi štajerski deželni zbor ustregel rastočim
potrebam in zahtevam živinorejcev, je leta 1873 razpisal
prvih deset mest deželnih okrajnih veterinarjev pri sedežih sodnih okrajev. Tako so leta 1873 Celje in Ljutomer (ki
sta že pred tem imela živinozdravnika) ter Slovenj Gradec
dobili okrajnega deželnega živinozdravnika. V Celju je to
mesto zasedel Franc Reidinger, ki je prišel iz Ljutomera, v
Ljutomeru Franc Sorina, prej Franc Reidinger ( ni pa znano,
ali ga je prej namestil okrajni zastop ali pa je bil zasebni
živinozdravnik) in v Slovenj Gradcu Johann Wagner. Leto
1873 predstavlja tudi začetek veterinarstva na Slovenskem.

Izlicentirana kupnina pa se nameni za nakup drugih bikov. S
tem načinom se je med živinorejce razdelilo veliko več bikov,
kakor prej, ko so se le-ti brezplačno razdeljevali.

plemenske bike in jih potem preko licitacije prodajal med živinorejce.
Prodaja na licitaciji je potekala preko
oglasilnih listov, ki so jih pridobili okrajni
zastopi za potrebe svojih občin, in ne
več kot jih naznanijo občine.
Licitacije se lahko udeležijo vsi živinorejci zgornje, srednje in spodnje
Štajerske, če so si pridobili oglasilni list
in so se izkazali z občinskim potrdilom,
da so res kmetovalci, ki se ukvarjajo
z govedorejo. Za eno in isto licitacijo
lahko licitant dobi le en oglasilni list.
Za druge pomanjklivosti izlicentiranih
bikov, razen postavnega poroštva, se ne
daje nobena odškodnina. Upravičenec je
pred pristopom moral plačati desetaka,
drugače ni mogel sodelovati na licitaciji.
Celotno kupnino pa je moral plačati
takoj po licitaciji. Kupec se je moral, če
je na dražbi bika kupil, z reverzom ali
protipisom zavezati, kako dolgo
bo trajala bikova sposobnost, ga bo rabil
za pleme ter ga proti skočnini, najvišje
določeni 60 krajcarjev, pripuščal na krave
in telice drugih posestnikov. Kupec
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Okrajna ogledovalna komisija je morala okrajnemu odboru natanko
poročati: ali se je število goveje živine na njenem območju povečalo
ali zmanjšalo in zakaj; ali se jih drži več na paši ali v hlevih; kako je s
pridelovanjem krmnih rastlin in kako je glede izsuševanja ter namakanja
travnikov oziroma s splošnim gospodarjenjem z njimi; kakšni so hlevi,
kako se vzreja govejo živina in kako se ravna z njo, kakšne živinske
bolezni so se pojavile in koliko živine je poginulo in zakaj; ugotoviti
so morali, kako se je tržilo z govejo živino, prav tako negativne napake
trženja ter z poučevanjem živinorejcev le-te odpraviti. Opiraje se na
ta letna poročila ogledovalnih komisij, morajo okrajni odbori sestaviti
obča poročila za celi okraj in jih javno objaviti ter po en izvod izročiti
deželnemu odboru, politični gosposki in osrednjemu (centralnemu)
odboru kmetijskega društva. Dolžnost okrajnega obora je bila v svojem
opravilnem delokrogu po dogovoru s kmetijsko podružnico v okraju
izpolnjevati vse tiste uredbe, ki se mu zdijo potrebne za povzdigo reje
goveje živine.

Prav tako je dolžnost okrajnega odbora, da razširja med
živinorejce potrebna strokovna znanja. Tako v tem obdobju
po izdani strokovni knjigi Janeza Zalokarja Umno kmetovanje in gospodarstvo kot prvega vse splošnega kmetijskega
priročnika, izdanega leta 1854, na pobudo Kmetijske družbe
za Kranjsko z dopisom 23. februar 1852, št. 58 in še leta 1871
izda Kmetijska družba za Kranjsko Nauk o umni živinoreji
dr. Janeza Bleiweisa, posebej namenjenega za živinorejce.
Z ustanovitvijo Mohorjeve družbe (javno naznanilo 27. julija,
leta 1851) je tudi slovenski kmet dobil dostop do strokovne
literature iz kmetijstva, dostopne za celotno Slovenijo. Tako
je Mohorjeva družba leta 1869 izdala knjigo Umni gospodar
ali gospodarsko berilo, ki jo je spisal France Jančar, kaplan
pri Negovi; leta 1870 Poljedelstvo s posebnim ozirom na
domače pridelke, ki je bilo namenjeno za prosto domače
ljudstvo in jo je napisal Ivan Tomšič c. kr. učitelj na vzornoj
normalki v Ljubljani; leta 1872 prav specialno govedorej-

cem za prosto slovensko ljudstvo namenjeno knjigo Umni
živinorejec s posebnim ozirom na govedje, višjega učitelja
Franceta Govekarja. Leta 1867 dobijo štajerski Slovenci svoj
časopis tednik usmerjen za podeželje Slovenski gospodar,
ki ga je v Mariboru ustanovil dr. Matija Prelog, rojen na
Hrastje Moti na Murskem polju, ki je najprej živel, politično
deloval in služboval kot zdravnik v Ljutomeru, nato se je iz
Veržeja preselil v Maribor. Že prej pa je Kmetijska družba za
Kranjsko izdajala Kmetijske in rokodelske novice (kasnejše
Novice gospodarske, obrtniške in narodne). Kmetijska družba
za Štajerko pa je od leta 1869 izdajala tudi v slovenskem
jeziku Štajerskega gospodarja – list v pospeh zemljodelstva.
Država je tako v tem obdobju spodbujala kmetijstvo in
živinorejo z zakoni o društvih (Patent, 17. 3. 1849, je urejal
izvajanje pravice svobodnega združevanja in zborovanja).
Po padcu absolutizma in objavi februarskega patenta 1861
je prišlo do delne sprostitve in olajšav pri ustanavljanju
društev. Leta 1875 je bilo v Ljutomeru ustanovljeno konjerejsko dirkalno društvo (V Ljutomeru se je ustanovil odbor
15. članov, ki bo 12. septembra 1874 priredil kasaške dirke),
to je tudi prvo kmetijsko gospodarsko društvo v Sloveniji
za pospeševanje konjereje oziroma živinoreje. Zakon o
zadrugah, 9. april 1873, za pospeševanje obrti ali gospodarstva svojih članov po skupnem delovanju. Leta 1872 je
bila ustanovljena prva kreditna zadruga v Ljutomeru, ki
ji sledi množično ustanavljanje kreditnih zadrug v izogib
oderuštva. Ljutomerska posojilnica je začela poslovati 15.
septembra 1872, za celoten ljutomerski okraj. Ustanovil jo
je Ivan Kukovec. Na Kranjskem je že leta 1873 župnik Janez
Mesar v Bohinjski Bistrici, ustanavljal sirarske zadruge,
Bitnje, ki je začela delovati 11. junija 1873 leta na Bitenjski
planini in Lepence. Še z drugimi zakoni in subvencijami je
tako država spodbujala pospeševanje kmetijstva. Deželne
vlade so preko kmetijskih družb, ki so s svojimi podružnicami izvajale državne zakone in lastnimi ukrepi spodbujale
preko okrajnih zastopov razvoj in pospeševanja kmetijstva
v sleherni občini. Kmetje so bili glede razvoja kmetijstva
osveščeni preko že dostopnih strokovnih knjig in časopisov
o sodobnem kmetovanju, in to v domačem, razumljivem
slovenskem jeziku.
Opomba: v prejšnji številki je prišlo do napake v besedilu (svojo
funkcijo so opravljale skoraj nepretrgoma tri stoletja s svojimi
podružnicami); pravilno (svojo funkcijo s svojimi podružnicami so
opravljale skoraj nepretrgoma od leta 1764-1767 do leta 1946).

39

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Embriotransfer
kaj, kako, zakaj?

Aleksandar Plavšić dr. vet. med.,
Veterina Jagodič d.o.o.

Reprodukcijski potencial vsakega rojenega zdravega teleta je neverjeten.
Predvideva se, da žensko tele razpolaga s 150.000 ˝potencialnimi˝
jajčnimi celicami, moško pa z nemerljivimi milijardami spermijev. Z
naravnim pripustom se izkoristi le neznaten del tega reprodukcijskega
materiala. Povprečno bo bik tako dal 25-70 telet, krava pa samo eno
tele na leto.
Z razvojem umetne oploditve je bistveno zmanjšana količina
potrebnih spermijev za oploditev krave. S tem je omogočeno
hitrejše širjenje genetsko superiornih bikov. Na drugi strani
pa je genetski potencial krave zanemarjen. Kot smo rekli
krava povprečno da 1 tele na leto, v življenju pa 6-10 telet.
Tisto kar je razvoj umetne oploditve omogočil za bika, nam
embriotransfer omogoča za visoko proizvodno, genetsko superiorno kravo – veliko hitrejše širjenje superiorne genetike
in pridobivanje veliko večjega števila kvalitetnih potomk.

Kaj je embriotransfer?
Embriotransfer je metoda, ki nam omogoča, da na kravah
nizke proizvodnje, slabega eksterijera, ki prenašajo slabe
karakteristike na potomke ˝proizvedemo˝ teleta vrhunskih
genetskih lastnosti in proizvodnje.
Embriotransfer je že dlje časa popularen v govedoreji, tako v
mesni kot mlečni proizvodnji. Večina tehnologije, ki se danes
uporablja je bila razvita v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja. Prvi embriotransfer je bil narejen na kuncih leta 1890
kjer so presadili embrije Angora kuncev v maternico breje
Belgijske kunčice. Na gospodarskih živalih je bil uspešen
embriotransfer narejen leta 1930 na kozah in ovcah, na svinjah in kravah pa leta 1956 v Angliji. Na začetku so embrije
vrhunskih krav vsadili v maternice prejemnic s kirurškim
presajevanjem. Kasneje, z razvojem nekirurških metod, je
embriotransfer postajal vse bolj popularen.
Embrio je potomec krave darovalke in bika s katerim je le-ta
osemenjena. Krava prejemnica omogoči samo ˝zatočišče˝
za zarodek v svoji maternici, kjer mu da prostor in hrano,
potrebno za njegovo rast. Prejemnica je torej samo inkubator, ki omogoča rast, razvoj in rojstvo teleta s katerim ni v
nobenem genetskem sorodstvu.
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Kako začeti?
Prvi korak je izbira darovalke. Kriteriji za izbiro so odvisni
od same proizvodnje – mlečne ali mesne. Osnovna misel je
seveda zaslužek. Pri izbiri darovalke za proizvodnjo mesne
pasme govedi je pomembna prirast telet oziroma zaslužek
s prodajo telet, ki smo ih dobili z embriotransferjem. Pri
selekciji darovalke za proizvodnjo mleka so osnovni kriteriji
proizvedena količina in kvaliteta mleka, ter ocena zunanjosti.
Postopek je primeren za gospodarstva, ki želijo izboljšati
kvaliteto črede v relativno kratkem časovnem obdobju.
Pri izbiri darovalke mora biti krava popolnoma zdrava v
reprodukcijskem smislu, ter dajati najboljše možne rezultate
v proizvodnji.

Kriteriji za izbiro darovalke
• Predhodno sta bili potrebni največ dve osemenitvi do
brejosti
• Redne pojatve v pravilnih časovnih razmikih

Postopek
Idealno je, da je prejemnica telica ali
prvesnica slabšega genetskega potenciala, vendar popolnoma zdrava v reprodukcijskem smislu. Zelo pomembno
je, da se po ovulaciji na istem jajčniku
razvije kvalitetno in pravilno rumeno
telo. Krava prejemnica mora biti predhodno pripravljena na poseg, kar obsega
aplikacijo antiparazitikov, mineralov in
vitaminov, da bi bil postopek presajanja
zarodkov čimbolj uspešen. Pred samim
začetkom mora biti opravljen ultrazvočni
pregled s strani veterinarja, ki bo poseg
opravil. Uspeh posega pada s prisotnostjo
bolezni, ki vplivajo na reprodukcijo, kot
npr. IBR/IPV, BVD ipd.
Začnemo s superovulacijo pri darovalki.
Superovulacija je postopek pridobivanja več jajčnih celic v enem spolnem
ciklusu oziroma v eni pojatvi. S tem
postopkom je mogoče dobiti 10 ali več
vitalnih jajčnih celic. Apliciramo hormone s katerimi spodbudimo rast in
razvoj primarnih foliklov na jajčnikih
ter številne ovulacije. Darovalke semenimo s semenom vrhunskih bikov. Jajčne
celice ne ovulirajo istočasno, zato kravo
semenimo večkrat v določenih časovnih
razmikih. Zaradi boljšega uspeha se
istočasno uporabljajo tudi semena dveh
različnih bikov. V tem primeru je po
rojstvu teleta potrebna DNK tipizacija
oziroma dokazovanje očetovstva.

Slika embrijev, pridobljenih z enim spiranjem pri kravi črno-bele pasme

Sedmi dan po osemenitvi sledi postopek spiranja maternice darovalke. Živali
damo epiduralno anestezijo in s posebnim postopkom speremo maternico. Sprana
tekočina, v kateri se nahajajo oplojene jajčne celice – embriji oz. zarodki. Tako
pridobljeno tekočino pregledamo pod mikroskopom, kjer ločimo embrije in ocenimo njihovo kvaliteto. S tem dobimo zarodke, primerne za presajanje v krave /
telice prejemnice. Lahko jih presadimo sveže ali pa globoko zamrznemo, kjer se
omogoča skoraj neomejen rok porabe zarodka z shranjevanjem v tekočem dušiku.
Prihodnost reprodukcije v govedoreji vidim v hitrem širjenju kvalitetne genetike s povečano proizvodnjo in razvijanjem embriotransferja. Žal pri tej nalogi
v zadnjih letih nismo sledili razvoju, ki je prisoten v govedorejsko razvitejših
državah. Prepričan sem, da posedujemo dovolj znanja in možnosti, da to korenito
spremenimo s spoštovanjem stroke ter kvalitetnega dela dobrega gospodarja na
vsakem gospodarstvu.

• Nima vidnih patoloških sprememb na reprodukcijskih
organih
• Doba med telitvama ni daljša od 365 dni
• Primerne lastnosti eksterierja
• Na potomke ne prenaša degenerativnih sprememb
• Je v optimalni kondiciji, ker se presuhe ali predebele
krave nagibajo k zmanjšani plodnosti
• Maščoba in beljakovine v mleku so v pravilnem razmerju,
kot znak pravilne metabolične bilance zaradi pravilne
prehrane ter proizvodnje

03 748 91 10
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Ustanovitev
Društva mladih
rejcev govedi
Podravja

Tjaša Gerbic, Osemenjevalni center
za lisasto pasmo, KGZS Zavod Ptuj

V vabilu, ki smo ga poslali mladim rejcem
na področju Podravja, smo zapisali
citat F.D. Roosevelta, ki je rekel, da ne
moremo vedno ustvariti prihodnosti
za mlade, lahko pa ustvarimo mlade za
prihodnost. In ravno to je namen ustanovitve Društva mladih rejcev govedi
Podravja. Na uvodni sestanek je prišlo
kar 43 mladih, ki so s tem potrdili naše

domneve o veliki potrebi tovrstnega
združenja. Kajti druženje, komunikacija
in mreženje na formalnih ali neformalna
dogodkih je izjemno pomembno, tako
si širimo nabor znanja v kateri koli
panogi in izboljšujemo samo življenje.
Ustanovni občni zbor je bil 4.3.2017 v
prostorih KGZS Zavoda Ptuj, kjer je 46
mladih izvolilo organe društva, potrdilo
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3. Državna razstava
lisaste pasme,

Lenart v Slovenskih goricah, 25.–28. maj 2017

statut ter sprejelo akcijski načrt za leto
2017. Prva stvar, ki jo bo društvo izvedlo
je izlet 18.3.2017, kjer si bomo ogledali
različne načine rej krav molznic. V
prihodnosti pa nameravamo izvesti še
veliko izobraževanj, ekskurzij, izmenjav
in sodelovanj na različnih tekmovanjih
in razstavah živali v Sloveniji ter tujini.
Torej vsi ki ste stari med 13 ter 40 let in
se ukvarjate z govedorejo na območju
Podravja, lepo vabljeni k včlanitvi in
naj se sklepajo nova prijateljstva in
polnijo glave.

Priznana rejska organizacija v govedoreji, Zveza
društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije,
v soorganizaciji s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj, v letošnjem letu prireja 3. državno
razstavo lisaste pasme. Razstava bo potekala
na Hipodromu Polena (Lenart v Slovenskih
goricah) v času Kmetijsko obrtnega sejama
Lenart. V okviru državne razstave bomo
organizirali tudi tekmovanje otrok v pripravi
in vodenju telet ter avkcijo plemenske živine.
V prihodnjih tednih bo po Sloveniji potekala
odbira živali za razstavo. Za vsa vprašanja in
pojasnila se obrnite na strokovne sodelavce
službe za kontrolo in selekcijo v govedoreji
vašega Kmetijsko gozdarskega zavoda.
Rejci lisaste pasme, razstava je odlična priložnost, da predstavimo napredek v reji slovenske
lisaste pasme, pa tudi priložnost za predstavitev
vaših lastnih rejskih uspehov. Ker nimate ob
vsaki razstavi vrhunske živali, primerne za
državno razstavo ne oklevajte in odbrano žival
ustrezno pripravite in pripeljite na razstavo.

Program razstave
Petek 26. maj 2017
12.00 Dogon teličk za tekmovanje
13.00–14.00	Tekmovanje otrok v vodenju in
pripravi telet za pokal LISKA
18.00–20.00 Dogon živali za državno razstavo
Sobota 27. maj 2017
10.00–12.00 Ocenjevanje vseh živali na državni razstavi
13.00 Otvoritev 3. državne razstave
		 Slavnostni nagovori
		 Podelitev priznanj najboljšim živalim
16.00–18.00 Odvoz živali
Nedelja 28. maj 2017
10.00–12.00 Avkcija plemenske živine

AgroCenter, d.o.o.
Spodnja Senica 5, 1215 Medvode
tel.: 05 99 42 482, info@agrocenter.si

www.agrocenter.si

z vami že 10 let

AgroCenter

Osemenjevalni center
za lisasto pasmo Ptuj

Proizvodnja in
distribucija semena bikov
lisaste pasme

Proizvodnja in
distribucija
merjaščevega
semena

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