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Uvodnik
Spoštovane rejke in rejci
Prehajamo v pozno poletno obdobje in še vedno s strahom
strmimo v nevihtne oblake, če slučajno zopet nosijo kaj
trdega s sabo, in uničijo še tisto, kar že ni spomladi odnesla
pozeba ali čez leto ta dolgotrajna suša in vročina, ki se kar
ne moreta posloviti od nas.
Tisti, ki redno spremljate naše delo, ste si prav gotovo z
zanimanjem ogledali 3. državno razstavo lisaste pasme, ki
se je odvijala v Lenartu, v sklopu sejma KOS. Dogodek
je sprožil kar nekaj komentarjev med rejci, kakor tudi v
strokovnih krogih. Med tem ko na samo organizacijo ni
bilo veliko pripomb, je pa bilo toliko več pozornosti namenjene sami vsebini (programu?) – torej živalim. Na te
komentarje ne želim odgovarjati, bi pa rad na kratko opisal
naš namen pri pripravi te razstave, kateri pa je tudi bil dosežen. In sicer...
Naš namen je bil predvsem predstaviti kaj se da doseči z
lisasto pasmo v prireji mleka kot tudi mesa. Največ prahu so
dvignile živali, ki so bile kupljene v sosednji Avstriji in živali, katere so bile potomke bikov melioratorjev – tujih bikov.
Dejstvo je, da te živali predstavljajo dolgoletno načrtno
delo in trud tako rejcev, kot predvsem strokovnih služb pri
sosedih, ki so znale prisluhniti željam rejcev, kakor tudi
slediti razmeram na trgu.

Veliko smo se že naučili in še več se moramo. V ZDRGLPS
se tega prav dobro zavedamo in se tudi trudimo, kolikor je
v danih pogojih mogoče. In ta naš trud že rojeva prve sadove. Ne moremo pa razkoraka, med nami in našimi sosedi
premostiti kar čez noč. Zakaj ne, pa nam že pove lahko
samo ta podatek, da so rejci v avstrijsko-štajerski rejski
organizaciji v preteklem letu obrnili čez 5 mio EUR, mi pa
nekaj tisoč. Kar kaže na to, za kako velik organizacijo gre,
koliko ljudi dela v tem sistemu, pri nas pa?!...
Žal izgube bivših socialističnih let nekateri še vedno ne
morejo preboleti. To velja tako za strokovne kroge, kakor
tudi rejce. Prvi menijo, da je redna in stalna plača vse kar
potrebujejo, drugi pa, da bo država za vse poskrbela. Tisti,
ki delamo, včasih tudi nemogoče, pa se že zelo veliko let
zavedamo, da temu ni tako. K sreči nas je takih, ki se ne
prepuščamo toku časa vedno več, predvsem mlajših rejcev, rejk. In en delček tega kljubovanja času in okolju v
katerem živimo se je reprezentiral tudi na 3. državni razstavi lisaste pasme.
Zato le pogumno naprej in po nova znanja. Se vidimo na
jesenskem strokovnem posvetu lisaste pasme!

Vaš predsednik Aleš Kotnik
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3. Državna razstava
lisaste pasme prikazala
napredek v reji
Na Hipodromu Polena v Lenartu v Slovenskih goricah je
26. – 27. maja potekala 3. državna razstava lisaste pasme.
Organizator razstave je bila Zveza društev rejcev govedi
lisaste pasme Slovenije, soorganizatorji pa KGZS Zavod
Ptuj, Govedorejsko društvo Slovenske gorice Lenart in
KGZS Zavod Murska Sobota. Na razstavi je bilo prikazanih 85 krav lisaste pasme, plemenski bik Divac iz Osemenjevalnega centra za lisasto pasmo KGZS Zavoda Ptuj in
dva bikca v starosti 9 in 11 mesecev mesnega tipa lisaste
pasme. Živali so na razstavo prispele tako rekoč iz celotne
Slovenije. Na nekatera področja si utira pot na novo, tudi
z mesnim tipom lisaste pasme. Odbiro živali za državno
razstavo so opravili strokovnjaki kmetijsko gozdarskih zavodov. Glavno besedo pri odbiri in organizaciji razstave
je imel Jože Smolinger, strokovni vodja za lisasto pasmo.
Prvo dejanje same razstave se je dogajalo že v petek, ko je
potekalo tekmovanje otrok v vodenju telet za pokal Liska.
Tekmovanje se je ovijalo od 13.00 ure dalje, sodelovalo je
18 otrok, ki so vodili 12 telet lisaste pasme. Nekateri prijavljeni so bili še v predšolski starosti in so v krogu potrebovali pomoč svojih starejših bratov ali sester. Tekmovanje
je bilo zabavne narave, je pa prav gotovo dober začetek
za nadaljnje delo mladih pri vodenju živali na razstavah.
Kakor drugje, tudi tukaj velja da ‘’iz malega raste veliko’’.
Kakor že na prejšnji državni razstavi, ki je potekala pred
4 leti v okviru Evropskega kongresa rejcev govedi lisaste
pasme, so tudi tokrat vse krave prispele na razstavni prostor večer pred razstavo. Organizatorji so poskrbeli za šotor, v katerem so živali prenočile in se tako umirile pred
velikim dogodkom. Glavnino dela pri oskrbi živali so
prevzeli mladi rejci, pri čemer je potrebno posebej izpostaviti mlade rejce iz območja KGZS Zavoda Ljubljana in
člane letos ustanovljenega Društva mladih rejcev govedi
Podravja. Oboji so opravili tudi ogromno dela pri striženju
odbranih živali na terenu.
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Daniel Skaza,
KGZS Zavod Ptuj

Sojenje na razstavi je bilo zaupano Bernhardu Luntzu,
strokovnjaku za oceno eksterierja pri lisasti pasmi, ki je
zaposlen na deželnem inštitutu za kmetijstvo Bavarske.
Gospod Luntz je odlično opravil svoje delo, poskrbel je
tudi za vzdušje med publiko, še posebej pri izbiri šampionk razstave. Tudi sicer so se vabilu za ogled razstave v
lepem številu odzvali strokovnjaki iz tujine. Prisotni so
bili strokovnjaki s področja reje lisaste pasme iz Avstrije, Bavarske, Češke, Hrvaške in Srbije. S svojim obiskom
je prireditev počastil tudi dr. Georg Röhrmoser, sekretar
evropske in svetovne organizacij rejcev lisaste pasme. Tujci so pohvalili uspešno organizacijo razstave, kakor tudi
samo kakovost odbranih živali. Gostje so podelili nagrade
najboljšim živalim. Georg Röhrmoser je zvonec, ki ga podarja Zveza rejcev govedi južne Nemčije podelil šampionki med mlajšimi kravami. Šampionki starejših krav je
predsednik Češke organizacije rejcev Lisaste pasme Marijan Bili v imenu svoje rejske organizacije podelil kristalno vazo. Predsednik Združenja rejcev lisaste pasme Srbije
dr. Vlada Pantelić je podelil kristalni pokal kot posebno
priznanje kravi LARI SI 62904928, ki ima med živečimi
kravami v Sloveniji najvišjo življenjsko prirejo. Lara izvira iz reje Roberta Ščapa iz Turnišča in je v 11. laktaciji
namolzla že preko 135.000 kg mleka.
Rezultati ocenjevanja živali na 3. državni razstavi lisaste pasme Lenart 2017:
- Kategorija starejše prvesnice (telitev do 31.12.2016):
1. mesto: SI 24276230 ROMINA, Andrej 		
Podkubovšek, Tepanje 51, 3210 Slovenske 		
Konjice
2. mesto: AT 915567522 BLARMAL, Jernej 		
Hohler, Božje 19, 2317 Oplotnica
- Kategorija mlajše prvesnice (telitev po 1.1.2017):
1. mesto: SI 44325875 PERGA, Aleš Kotnik, 		
Šikole 30, 2331 Pragersko
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2. mesto: SI 54568736 LIZA 8, Aleš Šmid, 		
Mlače 10, 3215 Loče
- Kategorija krave v 2. laktaciji:
1. mesto: SI 54170832 ROSITA, Matija Zadrgal,
Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda
2. mesto: AT 119926122 SALY 48, Primož 		
Pevec, Slatina pri Ponikvi 32, 3232 Ponikva
- Kategorija krave v 3. In 4. laktaciji:
1. mesto: AT 443337919 BERTI 55, Aleš Šmid, 		
Mlače 10, 3215 Loče
2. mesto: AT 577852819 LAIDY, Martin 		
Korenjak, Laze pri Dramljah 4, 3222 Dramlje
- Kategorija krave v 5. laktaciji in višje:
1. mesto: SI 33624529 VIOLETT-ET 28, Rajko 		
Kos, Murave 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
2. mesto: SI 03783883 ŠIBA, Albin Prašnikar, 		
Peče 7, 1251 Moravče
Razglašeni sta bile tudi dve šampionki razstave:
- Šampionka razstave Lenart 2017 – mlajše krave:
SI 24276230 ROMINA, Andrej Podkubovšek, Tepanje 51,
3210 Slovenske Konjice
- Šampionka razstave Lenart 2017 – starejše krave:
SI 33624529 VIOLETT-ET 28, Rajko Kos, Murave 6,
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Razstava je bila dokaj dobro obiskana, kljub temu pa v
prihodnje želimo prisotnost vseh rejcev, ki doma redijo lisasto pasmo, če ne vseh Slovenskih govedorejcev. Državno razstavo prirejamo vsaka štiri leta, žal nekateri rejci ne
uspejo prepoznati kako pomemben je ta dogodek za panogo, ki je v Sloveniji izrednega pomena. Če želimo da drugi
prepoznajo pomen našega dela, ga moramo najprej prepoznati sami. Veseli smo bili udeležbe rejcev drugih pasem,
ki so prišli pogledat, kaj je novega in kakšen je napredek
pri lisasti pasmi.
Na koncu bi želel izraziti zahvalo vsem, ki so pripomogli
k uspehu 3. državne razstave lisaste pasme. V prvi vrsti so
to rejci, ki so vzredili tako kakovostne živali in jih pripravili za razstavo. Nadalje gre zahvala mladim rejcem, ki so
poskrbeli za striženje živali na kmetijah, oskrbo živali na
razstavnem prostoru in zadnje popravke pred samo razstavo. Mladi rejci so prevzeli večino vodenja živali v ocenjevalnem krogu, tudi za to jim gre posebna zahvala. S tako
mladino se nam ni bati za prihodnost slovenske govedore-

je. Zahvaliti se želim članom Govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart za pripravo in pospravljanje razstavnega prostora. Za izvedeno odbiro živali se zahvaljujem
strokovnjakom Kmetijsko gozdarskih zavodov. Za aktivno sodelovanje ob pripravi in izvedbi prireditve se zahvaljujem molznim kontrolorjem, predvsem kontrolorjem
KGZS Zavoda Ptuj, saj leži lokacija izvedenega dogodka
na območju Zavoda Ptuj. Vsak od omenjenih je prispeval
svoj del k uspešni izvedbi dogodka, ki je prikazal napredek
slovenke reje lisaste pasme.
Državne razstave so predstavitev rejskih uspehov živinorejsko razsvitih držav po vsem svetu. Slovenci smo s pomočjo vseh udeleženih ponovno dokazali, da v to družbo
sodimo tudi mi.
Seveda ne smemo pozabiti na pomoč sponzorjem, brez vas
izvedba razstave ne bi bila mogoča. S svojim prispevkom
so izvedbo razstave omogočili (po abecednem redu):
Agrocvet Drago Zupanič s.p., Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Animalis d.o.o., Deželna banka Slovenije d.d., DOBRODEJ d.o.o., Feniks d.o.o., Franc Fuks s.p,
Govedorejsko poslovno združenje z.o.o., ITRO, trgovina,
servis in storitve d.o.o., Jata Emona d.o.o., Kancler Sistem pro d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
KGZS - Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska, KIMI
d.o.o., Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o., Kmetijska zadruga Domžale z.o.o., KRI&ZA živinozdravniška
ambulanta d.o.o., Krka d.d. Novo Mesto, KZ Lenart z.o.o.,
KZ Ptuj z.o.o., KZ Radgona z.o.o., KZ Šmarje z.o.o., KZ
Šentjur z.o.o., Lek veterina d.o.o., Loške mesnine d.o.o.,
Mehanizacija Miler d.o.o., Mlekarska zadruga Ptuj z.o.o.,
Mlekop, Združene kmetijske zadruge d.o.o., MZ Vet
d.o.o., Pioneer Semena Holding GmbH Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podružnica Murska Sobota, PP – Agro
d.o.o., Profarm Košenina d.o.o., Reifeisen d.o.o., Roman
Glažar s.p. – prehrana živali, Semernarna Ljubljana d.o.o.,
Šantl veterinarska ambulanta, Šekli & Kukovica veterinarska ambulanta d.o.o., TMK Črnci naše paše d.o.o., Veterinarska postaja Radgona d.o.o, Veterinarska ambulanta
Ljubljana d.o.o., Veterinarska bolnica Maribor d.o.o., Veterinarska bolnica slovenska Bistrica d.o.o., Veterinarski
dom Domžale d.o.o., Veterinarska postaja Konjice d.o.o.,
Veterinarska postaja Radgona, Veterinaria Murska Sobota
d.o.o, Veterinarska praksa Tenetiše d.o.o., Zadružna zveza
Slovenije.
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ROMINA SI 24276230, iz reje Podkubovšek Andrej,
najboljša v kategoriji starejše prvesnice (oče Hutera, materin oče Ralmesbach)

PERGA SI 44325875 iz reje Kotnik Aleša, najboljša v
kategoriji mlajše prvesnice (oče Manton, materin oče
Emavs)

ROSITA SI 54170832 iz reje Matija Zadrgala, najboljša
v kategoriji krave v drugi laktaciji (oče Ruptal, materin
oče Herich)

BERTI 55 AT 443337919 iz reje Aleša Šmida, najboljša
v kategoriji krave v 3. in 4. laktaciji (oče Rave, materin
oče Renz)

VIOLETT-ET 28 SI 33624529 iz reje Rajka Kosa, najboljša v kategoriji krave v 5. laktaciji in več (oče Round
up, materin oče Malf)
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Utrinek s tekmovanja v vodenju teličk za pokal Liska

Včasih je bilo potrebno tudi malo pomagati, da teliček
uboga

Šampionka med mlajšimi kravami, od leve župan občine
Lenart mag. Janez Kramberger, direktor KGZS Zavoda
Ptuj Andrej Rebernišek, strokovni vodja za lisasto pasmo Jože Smolinger, dr. Georg Röhrmoser ter vodnik in
lastnik krave, Matjaž in Andrej Podkubovšek

Šampionka med starejšimi kravami, od leve vodnik krave, Tadeja Kvas Majer, direktorica direktorata za kmetijstvo, strokovni vodja za lisasto pasmo Jože Smolinger,
predsednik češke rejske organizacije Marijan Bili, sodnik
na razstavi Bernhard Luntz in predsednik Zveze društev
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Aleš Kotnik
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Biki za načrtno osemenjevanje
bikovskih mater v letu 2017/18
Predstavljamo Vam odbiro elitnih bikov lisaste pasme za drugo
Biki za načrtno
bikovskih
mater
v letu 2017/18
polovico
leta 2017osemenjevanje
in začetek leta 2018.
Z hitrejšo
zamenjavo
elitnih bikov želimo doseči večjo izbiro elitnih bikov v enem letu in
Jože Smolinger Strokovni vodja za lisasto pasmo
s tem večje število kombinacij pri osemenitvah bikovskih mater.

Jože Smolinger,
Strokovni vodja za lisasto pasmo

BIK IO*TA 721440 (AT 0511794129)

Predstavljamo Vam odbiro elitnih bikov lisaste pasme za drugo polovico leta 2017 in začetek
leta 2018. Z hitrejšo zamenjavo elitnih bikov želimo doseči večjo izbiro elitnih bikov v enem
Izvor: Avstrija osemenjevalni center CRV, Genostar, Wieselburg, Greifenberg
letu in s tem večje število kombinacij pri osemenitvah bikovskih mater.
BIK
OČE/STARI OČE
MATI
MATERIN OČE/
IO*TA 721440 (AT 0511794129)
ST.OČE
IO*TA osemenjevalniISARIO
HUMPERT 721247
Izvor: Avstrija
centerPSCRV, Genostar,FRENJA
Wieselburg, Greifenberg
DE 0947786898
AT 0118827822
BIK
OČE/STARI OČE
MATI
MATERIN OČE/ST.OČE
IROLA PS DE
HUMAT DE
IO*TA
ISARIO PS
FRENJA
HUMPERT 721247
0945392211
09348901592001
DE 0947786898

SSI
SSI128
128
PV mleko

PV mleko
123
123
+ 974 kg -0,05 -0,06
+ 974 kg -0,05 -0,06
Okvir
Omišičenost
Noge
Vime
Višina križa
Dolžina trupa
Širina križa
Globina trupa
Nagib križa
Kot skočnega skl.
Izraženost sk.skl.
Biclji
Parklji
Do. vimena sp.
Do. vimena zadaj
Prip. vimena sp.
Centralna vez
Gl. vimena
Dolžina seskov
Debelina seskov
Nam.pr.ses.
Nam.zad.ses.

AT 0118827822

IROLA PS DE
0945392211

PV meso

PV meso
97
97

PV
PV
PV SSC
PV
dolgoživost
iztok
mleka
persistenca
PV dolgoživost PV iztok mleka PV SSC PV persistenca
121
9898
108108
113113
121

101
101

98

89

98

112

100
100

102

112

109
108
112
112
105

96

119

103

100

79

HUMAT DE 09348901592001

111
108

Elitni bik IO*TA je genomsko testiran brezrožen heterozigot. Izvira iz pri nas neuporabljene linije Irola –
Isario, pri materi elitni bik Humpert. Bik ima odlične
plemenske vrednosti za lastnosti količine mleka in lastnosti fitnesa (dolgoživost, persistenca in število somatskih celic). V populacijo prenaša povprečen okvir in
omišičenost ter odlične lastnosti nog in vimena.

Elitni bik IO*TA je genomsko testiran brezrožen heterozigot. Izvira iz pri nas neuporabljene
linije Irola – Isario, pri materi elitni bik Humpert. Bik ima odlične plemenske vrednosti za
8
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celic).
V populacijo
prenaša (DE
povprečen
okvir in omišičenost ter odlične lastnosti nog in
REMMEL*TA
721439
0946581932)
vimena.
Izvor: Nemčija osemenjevalni center CVR, Genostar, Wieselburg

BIK 721439 (DEOČE/STARI
OČE
REMMEL*TA
0946581932)

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

Izvor: Nemčija
center CVR, Genostar,
Wieselburg
REMMELosemenjevalni RICKI
STEREO
DE
RUMGO 721048
BIK
REMMEL

DE 0938806653
OČE/STARI OČE
RICKI
ROMELLO DE
DE 0938806653
0918151241
ROMELLO DE 0918151241

0944302381
MATI
STEREO DE
0944302381

MATERIN OČE/ST.OČE
RUMGO 721048
RUMBA 720612
RUMBA 720612

SSI 128
SSI 128
PV mleko

PV mleko
127
127

+ 1176 kg -0,07 -0,07
+ 1176 kg -0,07 -0,07

Okvir
Omišičenost
Noge
Vime
Višina križa
Dolžina trupa
Širina križa
Globina trupa
Nagib križa
Kot skočnega skl.
Izraženost sk.skl.
Biclji
Parklji
Do. vimena sp.
Do. vimena zadaj
Prip. vimena sp.
Centralna vez
Gl. vimena
Dolžina seskov
Debelina seskov
Nam.pr.ses.
Nam.zad.ses.

PV meso

PV meso
111111

PV
PV
PV SSC
PV
PV dolgoživost PV iztok mleka
PV SSC
PV persistenca
dolgoživost iztok mleka
persistenca
104 104
101
105
100
101
105
100

112
110
107

129

109
111

98

118
113

100
100
101

119
122

100

98

113
106
107
112

134
129

Remmel je odličen testiran bik (linija Ricki – Romello, pri materi Rumgo). Z povečanjem števila njegovih hčera mu

Remmel
odličen
testiran
bik (linija
– Romello,
pri materi
Rumgo).
povečanjem
naraščajoje
tudi
plemenske
vrednosti
(SSIRicki
+8, mleko
+7, lastnosti
fitnesa
+7). BikZ prenaša
na potomke odlične lastnosti
števila
njegovih
hčera mu naraščajo
tudi plemenske
vrednosti
(SSI +8,
mlekoPotomke
+7, lastnosti
prireje mleka,
nadpovprečne
lastnosti prireje
mesa in povprečne
lastnosti
fitnesa.
so velikega okvirja, dobro
fitnesa
+7).inBik
prenaša
potomke
odlične
lastnosti
mleka,
nadpovprečne
lastnosti
omišičene
imajo
dobre na
noge
in odlična
vimena.
Remmelprireje
izrazito
popravlja
namestitve prvih
in zadnjih seskov (primeren za
krave,
imajo namestitev
prvih
in zadnjih
seskov
prireje
mesa
in ki
povprečne
lastnosti
fitnesa.
Potomke
sonavzven).
velikega okvirja, dobro omišičene in
9
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WALOT
721046
0461672318)
imajo
dobre
noge in (AT
odlična
vimena. Remmel izrazito popravlja namestitve prvih in zadnjih
seskov
(primeren
za krave, ki
imajo
namestitev
prvih in zadnjih
seskov navzven).
Izvor: Avstrija
osemenjevalni
center
Hohenzell
Oberöstereich,
Neustadt/Aisch,
Perkohof Kärnten
WALOT 721046 (AT 0461672318)
BIK

OČE/STARI OČE

MATERIN OČE/
Izvor: Avstrija osemenjevalni center Hohenzell Oberöstereich, Neustadt/Aisch,
ST.OČE Perkohof

KärntenWALOT
BIK
WALOT

MATI

WALBRAND 720977

OČE/STARI OČE
WALBRAND 720977

WINNIPEG
DE 0934492505
WINNIPEG
DE 0934492505

GUNDULA
AT 0640510214
MATI
GUNDULA
AT 0640510214

GEBALOT DE
09322785883
MATERIN OČE/ST.OČE
GEBALOT DE 09322785883
GEBAL
DE 000910794565
GEBAL DE 000910794565

SSI 126

SSI 126
PV mleko

PV mleko
119

119
+ 752 kg -0,04 +0,03

PV meso PV dolgoživost
PV
PV
PV SSC
PV
PV iztok mleka PV SSC PV persistenca
dolgoživost iztok mleka
persistenca
116
108
97
116
96
116
108
97
116

PV meso
96

+ 752 kg -0,04 +0,03

Okvir
Omišičenost
Noge
Vime
Višina križa
Dolžina trupa
Širina križa
Globina trupa
Nagib križa
Kot skočnega skl.
Izraženost sk.skl.
Biclji
Parklji
Do. vimena sp.
Do. vimena zadaj
Prip. vimena sp.
Centralna vez
Gl. vimena
Dolžina seskov
Debelina seskov
Nam.pr.ses.
Nam.zad.ses.

96
93

91
89
87

110
110
115
115
107
117
119
108

106
103
104
109
105

124

107

109
108

Bik Walot je odličen testiran bik z zanesljivimi plemenskimi vrednostmi. Potomke so
Bik Walot je odličen
testiran
bik zinzanesljivimi
plemenskimi
vrednostmi.
nadpovprečno
nadpovprečno
velike,
globoke
široke. V populacijo
prenaša
dobrePotomke
lastnostisonog
(čvrste velike, globoke in
široke.inVvisoke
populacijo
prenaša
nog (čvrste
bicljezindobro
visokeglobino
parklje),inter
dolga dobra pripeta vimena z dobro
biclje
parklje),
terdobre
dolgalastnosti
dobra pripeta
vimena
idealno
globino in idealno namestitvijo seskov. Popravlja lastnosti dolgoživosti, persistence in iztoka mleka. Walot je primeren
namestitvijo seskov. Popravlja lastnosti dolgoživosti, persistence in iztoka mleka. Walot je
tudi za osemenjevanje plemenskih telic in krav manjšega okvirja.
primeren tudi za osemenjevanje plemenskih telic in krav manjšega okvirja.
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ROYAL*TA 721441 (DE 0946221893)
Izvor: Avstrija osemenjevalni center Hohenzell, Neustadt/Aisch, Rinderunion Baden-Wüttemberg, Birkenberg
BIK

OČE/STARI OČE

ROYAL*TA
721441 (DE 0946221893)
ROYAL*TA
ROMARIO 720926

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

GREE WK DE
0943768000

RESOLUT 720815

Izvor: Avstrija osemenjevalni center Hohenzell, Neustadt/Aisch, Rinderunion BadenREMONT
Wüttemberg, Birkenberg ROMEO DE
BIK
ROYAL*TA
SSI 127

0932145613
OČE/STARI OČE
ROMARIO 720926

ROMEO DE
0932145613

SSI 127

PV mleko

PV mleko 111
111

+ 635 kg -0,19 -0,04
+ 635 kg -0,19 -0,04

Okvir
Omišičenost
Noge
Vime
Višina križa
Dolžina trupa
Širina križa
Globina trupa
Nagib križa
Kot skočnega skl.
Izraženost sk.skl.
Biclji
Parklji
Do. vimena sp.
Do. vimena zadaj
Prip. vimena sp.
Centralna vez
Gl. vimena
Dolžina seskov
Debelina seskov
Nam.pr.ses.
Nam.zad.ses.

DE 000919879431
MATI
MATERIN OČE/ST.OČE
GREE WK DE 0943768000
RESOLUT 720815
REMONT
DE 000919879431

PV meso
115
PV meso
115

108

99
99

88

PV
PV
PV SSC
PV
dolgoživost iztok mleka
persistenca
PV dolgoživost
108
PV97iztok mleka114 PV SSC 96
PV persistenca

96
96
99

97

96

100

100
105
102

115

100
102
101

98

114

121

108
109
105

103
105

130

Royal je zelo zanimiv testiran bik iz vidika porekla in zanesljivosti plemenskih vrednosti za
Royal je zelolastnosti.
zanimiv testiran
bikso
iz povprečne
vidika porekla
in zanesljivosti
plemenskih
vrednosti
za posamezne lastnosti. Poposamezne
Potomke
v lastnostih
okvirja,
omišičenosti
in lastnosti
tomke
povprečne
v lastnostih
okvirja,
omišičenosti
lastnosticentralno
nog ter imajo
dolga, dobro pripeta vimena z
nog
tersoimajo
odlična
dolga, dobro
pripeta
vimenainz dobro
vezjoodlična
in namestitvijo
dobro centralno vezjo in namestitvijo seskov navznoter. Royal popravlja lastnosti dolgoživosti, števila somatskih celic,
seskov navznoter. Royal popravlja lastnosti dolgoživosti, števila somatskih celic, v lastnosti
v lastnosti persistence in iztoka mleka je rahlo podpovprečen.
persistence in iztoka mleka je rahlo podpovprečen.
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WELTSTAR*TA 721443 (DE 0946177059)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt/Aisch
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

WELTSTAR*TA

WEBURG 720919

OXFORD DE
0974570856

IMPOSIUM
720762

WELTSTAR*TA 721443 (DE WEBAL
0946177059)
DE

093287829
Izvor: Nemčija osemenjevalni
center Neustadt/Aisch

BIK
WELTSTAR*TA
SSI 118

OČE/STARI OČE

MATI

WEBURG 720919

OXFORD DE 0974570856

WEBAL DE 093287829

SSI 118

PV mleko

PV mleko127
127

+ 725 kg +0,22 +0,07
+ 725 kg +0,22 +0,07

Okvir
Omišičenost
Noge
Vime
Višina križa
Dolžina trupa
Širina križa
Globina trupa
Nagib križa
Kot skočnega skl.
Izraženost sk.skl.
Biclji
Parklji
Do. vimena sp.
Do. vimena zadaj
Prip. vimena sp.
Centralna vez
Gl. vimena
Dolžina seskov
Debelina seskov
Nam.pr.ses.
Nam.zad.ses.

PV meso
90
PV meso
90

80

99

110

106

100
106

99

118

101
100
101

109

91

MATERIN OČE/ST.OČE
IMPOSIUM 720762
REGIO DE 0918174246

PV
PV
PV SSC
PV
dolgoživost iztok mleka
persistenca
100
PV dolgoživost
PV99iztok mleka110 PV SSC 106
PV persistenca

100

91

86

REGIO DE
0918174246

122

106
100
108
101

114
94
112

125

119

Weltstar je odličen testiran bik (kombinacija linij Weburg x Imposium). Potomke so
Weltstar je odličen
testiran
bik (kombinacija
linij Weburg
x Imposium).
Potomke
so skočni
povprečnega
povprečnega
okvirja,
nekoliko
slabše omišičene,
imajo
čvrste biclje
in tanek
sklep,okvirja,
ter nekoliko slabše omišičene,
imajo
čvrste
biclje in centralno
tanek skočni
sklep,Optimalna
ter visoko pripeta
z izrazito
centralno
visoko
pripeta
vimena
z izrazito
vezjo.
je tudivimena
namestitev
prednjih
in vezjo. Optimalna je
tudi namestitev prednjih in zadnjih seskov. Preko svojega dedka (Imposium) prenaša zraven velike količine mleka tudi
zadnjih seskov. Preko svojega dedka (Imposium) prenaša zraven velike količine mleka tudi
odlične vsebnosti mlečne masti in beljakovin v mleku.
odlične vsebnosti mlečne masti in beljakovin v mleku.
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POSSMANN-ET 721442 (DE 0666737819)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center Neustadt/Aisch, ZBH Alsfeld, Marktredwitz
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

POSSMANN

POLAROID
DE 0947470646

ESMERALDA
DE 0666613955

EVEREST 721151

WELTSTAR*TA 721443 (DE 0946177059)

POLARBEAR
DE 0944502273
Izvor: Nemčija osemenjevalni
center Neustadt/Aisch

BIK
WELTSTAR*TA
SSI 138

OČE/STARI OČE

MATI

WEBURG 720919

OXFORD DE 0974570856

WEBAL DE 093287829

SSI 118

PV mleko

PV mleko 127
127

791
+0,20
+0,00
+ +725
kgkg
+0,22
+0,07

Okvir
Omišičenost
Noge
Vime
Višina križa
Dolžina trupa
Širina križa
Globina trupa
Nagib križa
Kot skočnega skl.
Izraženost sk.skl.
Biclji
Parklji
Do. vimena sp.
Do. vimena zadaj
Prip. vimena sp.
Centralna vez
Gl. vimena
Dolžina seskov
Debelina seskov
Nam.pr.ses.
Nam.zad.ses.

PV meso

PV meso
115
90

80

99

110

106

100
106

99

118

101
100
101

109

91

MATERIN OČE/ST.OČE
IMPOSIUM 720762
REGIO DE 0918174246

PV
PV
PV SSC
PV
dolgoživost iztok mleka
persistenca
PV dolgoživost
PV103
iztok mleka116 PV SSC 114
PV persistenca
118

100

91

86

ERMUT 720923

122

106
100
108
101

114
94
112

125

119

Weltstar je odličen testiran bik (kombinacija linij Weburg x Imposium). Potomke so
Possmann je genomsko
testiran bik
(linija
Polarbaer imajo
x Everest).
Bik
ima in
zelo
visoke
plemenske
za količino
povprečnega
okvirja, nekoliko
slabše
omišičene,
čvrste
biclje
tanek
skočni
sklep, vrednosti
ter
mleka, pripeta
skupni selekcijski
lastnosti mesa.
vsejelastnosti
fitnesa (dolgoživost,
visoko
vimena z indeks
izrazitoincentralno
vezjo.Popravlja
Optimalna
tudi namestitev
prednjih inpersistenco, somatske
celice).
V
populacijo
prenaša
rahlo
podpovprečen
okvir,
odlično
omišičenost,
ter
dobre
noge intudi
vime.
zadnjih seskov. Preko svojega dedka (Imposium) prenaša zraven velike količine mleka
odlične vsebnosti mlečne masti in beljakovin v mleku.
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Vročinski stres pri

kravah molznicah
Dolgo vroče obdobje zelo vpliva na segrevanje hlevskih
prostorov, kjer se zadržujejo živali. Temperature v hlevu
pogosto presegajo 35 o C, kar zelo neugodno vpliva na
živali. Višja, kot je proizvodnja, bolj živali trpijo zaradi
posledice visokih temperatur.
Ali ste vedeli, da krava, ki daje 10.000 kg mleka letno,
proizvede 1700 W toplote na dan, ki jo mora oddati v okolje, oziroma krava, ki molze 45 l na dan dnevno proizvede
1800 W na dan, krava ki namolze 18 l pa 1200 W toplote
na dan. Torej so visoko produktivne živali prisiljene več
toplote oddati v okolje, da ohranjajo optimalno telesno
temperaturo. Če je, kot navaja Veauthier jutranja temperatura v hlevu 18 o C, popoldan pa 32o C naraste telesna
temperatura živali za 2o C . Tudi moje izkušnje kažejo, da
imajo krave v času vročine pogosto telesno temperaturo
čez 40o C. Živali toploto oddajo v okolje, ki je hladnejše
od temperature živali. Toplejša kot je okolica manj toplote
lahko oddajo vanjo.
Pri zelo visokih temperaturah v okolju in nezadovoljivi izmenjavi zraka je oddajanje odvečne toplote zelo omejeno.
Takrat nastopi vročinski stres, ki je posledica tako visoke
temperature kot vlage. Temperatura in hkrati vlaga v hlevu
se meri s temperaturnim vlažnostnim indeksom.

Kako reagirajo živali
Nekateri avtorji navajajo, da že temperatura nad 17 o C ni
več ugodna za dobro konzumacijo krme. Povprečna dnevna temperatura v hlevu nad 25 o C, zlasti pri daljšem obdobju in pri višjih vlažnosti hleva po mnenju večine strokovnjakov pomembno vpliva na znižanje mlečnosti in še
zlasti na znižanje vsebnosti maščob in beljakovin v mleku.
Na pojav vročinskega stresa torej poleg visoke temperature močno vpliva tudi visoka vlažnost zraka v hlevu. Zato
moramo poleg temperature hleva poznati tudi relativno
vlago hleva. Namreč visoka temperatura in hkrati visoka
vlaga hleva je zelo neugodna za počutje živali. Živali mo-
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Mag. Anton Hohler,
specialist za živinorejsko tehnologijo pri KGZS Zavod Ptuj

rajo ob vročini oddati čim več toplotne energije v okolje,
ki pa so zelo omejene pri visoki vlažnosti in temperaturi
hleva, v praksi so to posebej problematični zaprti hlevi, z
nizkim volumnom zrakom. Zanimivo je, da imajo nekatere
dežele v Nemčiji že zakonsko predpisan volumen hlevskega zraka. Novi hlevi morajo biti zaradi dobrega zračenja
in volumna čimbolj odprti. Velik volumen zraka v hlevu
pomeni boljše pogoje za oddajanje odvečne toplote. Zato
živali v hlevih z odprtimi stranmi redkeje trpijo zaradi vročinskega stresa. Prav tako nam ventilatorji dodatno omogočajo znižanje temperature in vlažnosti v hlevu.
Znaki vročinskega stresa so:
•
•
•

pospešeno dihanje, sopihanje, potna koža, krave 		
iščejo prostor kjer je več zraka (pihanje zraka),
poraba vode je večja, zniža se konzumacija krme, 		
zniža se mlečnost in še prej slabe vsebnosti v mleku,
skokovito povečanje somatskih celic, dvig telesne 		
temperature krave na 39-40 o C.

Nižja mlečnost in nižje vsebnosti v mleku
Pomembno je poudariti, da pri toplotnem stresu mlečnost
počasneje pada kot konzumacija krme. Zato pogosto prihaja v tem obdobju zlasti po porodu še do intenzivnejšega
črpanja rezerv. Pri razgradnji maščobe se sproščajo tudi
endotoksini, ki se ob normalnem delovanju jeter sicer
razgradijo. Ob pomanjkanju energije je funkcija jeter zaradi tega omejena in le-ta ne uspejo razstrupiti škodljive toksine. Živali so zato občutljivejše na različne bolezni kot
so mastitisi, bolezni parkljev. Zato nas ne sme čuditi, da se
s povišanjem temperature pogosto povišajo tudi somatske
celice in vnetja vimena. Lahko je vnetje vimena povezano
že z zakisanjem vampa, zaradi zmanjšanja prežvekovanja.
Živali namreč v času vročine puščajo voluminozno krmo
in se s tem razmerje med voluminozno in močno krmo
zmanjša, posledica je zakisanja vampa in z nekaj tedenskim zamikom pogosto nastopijo problemi s parklji (meh-
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ki parklji, vnetje parkljev). Pri krmljenju z mešalnimi prikolicami moramo poskrbeti za homogenost mešanja.

Plodnost
Zaradi vročine se zmanjša konzumacijo krme in živali s
tem zaužije premalo energije. Ta pa poslabša imunost živali, ki so zato občutljivejše na različne bolezni in poslabša
se plodnost.
Plodnost se zaradi vročinskega stresa poslabša vsaj iz treh
razlogov:
1.
2.
3.

kot posledica nižje zaužite energije,
ker je moteno izločanje hormonov,
zaradi povišane telesne temperature.

Rejec slabšo plodnost zazna kot: zmanjšano aktivnost gonjenja, kasnejše gonjenje, krajše gonjenje
slabše kazanje znakov gonjenja ali le-ti izostanejo (tiho
gonjenje), neciklična pojatev, pogosta je zgodnja embrionalna smrt, ciste na jajčnikih.

milni mizi in tudi pri izhodu iz molzišča. Ponekod v tujini
vidimo nameščene šobe tudi v prostoru, kjer čakajo živali
na molžo (čakališču), vendar pa mnogi montažo v čakališču odsvetujejo, saj prihajajo mokre krave v molzišče, kjer
iz njih izpareva vlaga in se prostor zelo zaradi tega zelo
navlaži (sistem savne). Vsekakor je obvezna namestitev
ventilatorjev ob čakališčih in v molziščih. Najbolje je to
predvideti že pri gradnji molzišč.
Pri hlajenju krav z vodo je potrebno šobe občasno vključevati in izključevati. Najbolje, da se to regulira elektronsko na ustrezne časovne presledke. Časovne presledke je
potrebno ob zelo visokih temperaturah v hlevu povečati, ob visoki vlažnosti hleva pa zmanjšati ali jih izklopili,
torej pri hlajenju z vodo je potrebno kontrolirati vlago v
hlevu. V hlevu se naj ne presega 70 % zračne vlažnosti.
Ventilatorje moramo imeti vklopljene tudi ponoči, da ne
prihaja do vročinskega stresa tudi ponoči.

Kako zmanjšamo vročinski stres ?
Za ugodno oddajanje temperature in odvajanje vlage iz
hleva mora biti v hlevu zadovoljiva izmenjava zraka (60
X na uro), ko se mora odvesti približno 30 l vode na žival
na dan. Pri 60 kravah je to 1800 l vode in še dodatno ostale
pline. Zato mora biti v hlevu nameščenih dovolj ventilatorjev. Ventilatorji s hitrostjo 1 m/s ne zadostujejo. Priporoča se gibanje zraka 2,5 – 3m/s, v času visokih temperatur
je gibanje zraka celo dopustno nad to mejo (krave v hudi
vročini dobro prenesejo tudi 5 m/s). Ob ventilatorjih lahko
namestimo tudi šobe z vodo, s katerimi dodatno hladimo
zrak ali direktno živali. Lahko namestimo šobe visokega
pritiska ali šobe nizkega pritiska.
Pri pršenju z visokim pritiskom prihaja zaradi zelo finih
kapljic do ustvarjanje megle, ki se porazdeli po celem hlevu in se s tem zniža temperatura zraka. Lahko pa ventilatorje, ki so nameščeni na hodniku pred jaslimi opremimo
tudi s tuši za tuširanje krav (s šobami nizkega pritiska).
Pri sistemu nizkega pritiska običajno namestimo šobe za
vodo vzdolž blatnega hodnika ob krmilni mizi. Pri tem sistemu se koža krave vlaži in se tako ohlaja in se s tem niža
temperatura telesa. Tuše namestimo poleg hodnika ob kr-

V manjših vezanih hlevih montiramo obračalni ventilator

Kakšne ventilatorje izbrati ?
Nekateri poskusi so pokazali, da imajo pri hlajenju krav
aksialni (potisni) ventilatorji nameščeni zaporedno in paralelno večji učinek hlajenja. Slabost teh ventilatorjev je,
da so razmeroma glasni, še zlasti je moteče ponoči. Te ventilatorje namestimo na višini 2,7 m od tal do roba ohišja
ventilatorja. Pomembno je, da je pred ventilatorjem stalni
dovod zraka (odprtina), da lahko ta zajema sveži zrak. Oziroma na moč in kapaciteto ventilatorja namestimo le-te v
zaporedju običajno vsakih 15 m (10-25 m). Na koncu hleva naj bodo široko odprta vrata. Pri zaprti steni je potrebno
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v steno vgraditi sesalni ventilator, ki izsrka izrabljen-vlažen zrak. Priporočam ventilatorje z regulacijo hitrosti, kjer
se lahko prilagaja glede na temperaturo in vlago v hlevu.
Ventilatorji morajo ustvarjati ustrezno gibanje zraka, kar
lahko preizkusimo z umetnim ustvarjanjem dima. V zadnjih letih se montira vse več vertikalnih (decken, propelerski) ventilatorjev. Prednost teh je zelo tiho delovanje, ki
ne moti krav ponoči. Ti ventilatorji so običajno velikega
premera, namestijo se na višini 5 m, niso pa primerni za
hleve s stropom ali majhnim volumnom zraka. Običajno je
učinek gibanja zraka neposredno na živali zaradi različnih
vplivov hlevske opreme manjši, kljub veliki zmogljivosti.

Za uspešno hlajenje je potrebno izmenično
vključevati in izključevati pršenje

Voda
V času vročine je še posebej pomembna oskrba z vodo.
Poskrbimo, da je dovolj vode na razpolago in da je pretok
vode pri koritih in napajalnikih ustrezen. V času visokih
temperatur se poraba vode zelo poveča. Raziskave kažejo,
da se poraba vode veča s povečano povprečne dnevne temperature. Krave z visoko mlečnostjo in visoko temperaturo
porabijo dnevno 180 l vode. Pomembno je poudariti, da
krave ne spijejo samo povprečno dnevno več vode ampak
te tudi več na minuto, torej hitreje pijejo. Zato je še posebej pomemben pretok vode pri napajalnikih in koritih.
Nekateri avtorji navajajo, da bi naj bil ta pri koritih vsaj
25 l na minuto, v času zelo visokih vročin pa celo 50 l na
minuto. Živalim moramo dati na razpolago dovolj prostora
pri koritih, da ne nastaja zastoj ob koritih in bi s tem višje
razvrščene živali odganjale nižje razvrščene. Že pri gradnji hleva moramo zagotoviti dovolj prostora ob koritih. V
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času vročine zagotoviti vsaj 11 cm širine korita na žival.
Na vsakih 20 krav in na vsakih 15 m naj bo eno korito.
Korito naj ne bo nameščeno previsoko, ker s tem otežuje
pitje. Zlasti moramo namestiti dovolj veliko korito v bližini molzišča pri izhodu, kajti eno tretjino vse vode krave
spijejo takoj po molži. Posebej moramo v času vročine čistiti napajalnike in korita, obvezno vsak dan.

Krmljenje
Krave reagirajo na vročinski stres z nizko konzumacijo
krme. Poskusi so pokazali, da že pri povprečni dnevni
temperaturi nad 25 o C krave pojedo 1,5 kg manj suhe
snovi na dan. Nekatere ameriške raziskave kažejo, da se je
znižala konzumacija suhe snovi celo za 6 kg, ko je temperatura iz 20o C narasla na 32o C. Zanimivo je, da krave ne
reagirajo takoj, ampak običajno v zamiku 2 do 3 dni.
Številni strokovnjaki so mnenja, da je potrebno za čas vročine pripraviti poseben krmni obrok, ki je bogat na maščobah (nasičenih, zaščitenih), ne previsoka količina beljakovin, ampak te dobre kvalitete (zaščitene beljakovine).
V obroku ne sme biti preveč strukturne surove vlaknine.
Poudariti je potrebno, da ne smemo pozabiti na zakonitosti
prehrane prežvekovalcev. V obroku moramo povečati količino mineralov, dodati tudi puferne substance. Krmo za
obrok tudi večkrat pripraviti (mešalne prikolice) ali pokladati, redno čistiti krmilno mizo. Zagotoviti moramo ustrezen dnevni odvzem.
Obroki naj bodo dobro izravnani, dodajajmo sodo bikarbono ali druge dodatke proti zakisanju, priporoča se dodajanje kvasovk.

Slika3: tuširanje krav, ki ni kombinirano s ventilatorji odsvetujem
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Nekaj napotkov za zaključek:
Če v hlevu nimamo ventilatorjev, jih takoj namestimo,
posvetujmo se s strokovnjaki za to področje.
Namestimo šobe ob krmilni mizi ali ventilatorje opremite
s šobami visokega pritiska. Če imamo možnost, živali ponoči izpustimo na bližnji pašnik, da se hlev ponoči ohladi.
Posebej poskrbimo, da je za pitje dovolj vode na razpolago in so ustrezni pretoki, namestimo še dodatno korito,

če opazimo veliko gnečo ob koritih. V obroku povečajte
količino mineralov in eventualno dodajte zaščitene maščobe. Nikoli ne povečujte količino koncentratov v obroku,
povečajte pa količino sode bikarbone ali drug dodatek proti zakisanju krav. Pazite, da se obrok ne segreva in da je
odvzem silaže dovolj velik.
Vsem rejcem želim uspešno rejo in čim manj vročih dni!
Veliko Božjega blagoslova Vam želim!

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.

Pnevmatsko sesanje
žitaric v mobilno
mešalnico.
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Šampionka 3. državne razstave lisaste
pasme Lenart 2017 - mlajše krave
ROMINA SI24276230
iz reje Podkubovšek Andrej,
Tepanje 51, Slovenske Konjice
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Predstavitev
Kmetije Kos
Ko sem leta 1987 začel delati kot kontrolor na območju
občine Gorenja vas – Poljane sem obiskoval tudi kmetijo
Kos – Pr’ Kovač po domače. V tistem času sem že spoznal Rajka Kosa, kot 13 letnega kmečkega fanta, ki se je
že takrat zanimal za vse kar je bilo povezano s kravami.
Rajko je sicer izučen obdelovalec lesa, vendar je njegovo
srce že od nekdaj zapisano reji govedi lisaste pasme. Z
nabiranjem praktičnih izkušenj, prebiranjem strokovne literature, nenehnim izobraževanjem se je v teh letih razvil
v vrhunskega rejca lisaste pasme.

Igor Stanonik, vodja oddelka za
živinorejo KGZS Zavoda Kranj

Na kmetiji živijo Rajko z ženo Heleno, oče Alojz in mati
Marija in sestra. Rajko ima tudi štiri otroke: Ano in Jerco, ter Jureta in Filipa, ki je star le leto in pol. Aktivno na
kmetiji delajo štirje družinski člani, v času največ dela pa
priskočijo na pomoč tudi sestra in brat.

Družina Kos - od leve prote desni oče Alojzij, mama Marija, otroci
Jerca, Ana, Jure in Filip, gospodar Rajko in žena Helena

Obdelujejo 24 ha travniške površine, v lasti pa imajo tudi
9 ha gozda, njiv pa dejansko ni. Približno 70% travnikov
se kosi 3 do 4 krat na leto, ostalo pa predstavljajo strmi
Hlev na kmetiji Kos
travniki, ki se kosijo samo enkrat letno. Koruzne silaže ne
Kmetija stoji na nadmorski višini 750 m, med strmimi trav- prideluje. Polovica pridelka se balira, ostalo pa se posuši
niki v vasi Murave, ki leži med Blegošem in smučarskim na sušilni napravi na topel zrak. Potrebno je posebej omecentrom Stari vrh. Kmetija na tem mestu obstaja že od leta niti, da je v teh krajih vegetacijska doba krajša, zelo pa je
1849 in se je po domače najprej imenovala Pr’ Jeran. Okrog oteženo tudi pravočasno spravilo krme iz travnikov in je
leta 1900 je kmetija ponovno menjala gospodarja, ki je po- težko priti do kvalitetne voluminozne krme.
leg dela na kmetiji opravljal tudi kovaške storitve okoliškim
kmetom (podkovanje konj, …), zato se še danes pri hiši po Leta 1969 so podrli leseni hlev in na tem mestu zgradili
domače reče Pr’ Kovač. Okrog leta 1930 je potem kupil nov hlev za 10 krav, 3 svinje in enega konja. Zanimivo
kmetijo Rajkov dedek Kos Jurij. Od tedaj naprej se priimek je to, da so vso opeko za pozidavo izdelali doma (pribprenaša iz roda v rod vse do danes in Rajko pravi, da ni bo- ližno 20.000 kosov). Hlev se je preko več let prilagajazni, da ne bi ostalo tako tudi v prihodnje . Rajko je prevzel jal povečevanju številu živali. Leta 2012 pa so zgradili
nov moderen hlev za 40 mlečnih krav z robotsko molžo.
kmetijo od očeta Alojza leta 2009.
Pred 2 letoma so se odločili tudi za nakup mešalne pri-
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kolice. Obrok v mešalnem vozu ima prilagojen za 20
litrov mleka na kravo.
Mleko vsakodnevno oddajajo v sirarno Bogataj v Gorenjo vas, ki je oddaljena približno 10 km. Ne krmi koruzne
silaže in nekaterih drugih dodatkov in zaradi tega iztrži
boljšo odkupno ceno mleka. V prihodnosti razmišlja celo
o pridelavi senenega mleka.
Še v letu 2005, ko so bile krave molznice na vezani reji, je
bilo 22 laktacijskih zaključkov, v letu 2016 se je število že
povečalo na 45 laktacijskih zaključkov. Zaradi potrebe po
večji mlečnosti pri kravah molznicah so v obdobju 1995
do 2010 na kmetiji poskušali tudi križati z rdečo holštajn
pasmo, poskusili so z rejo črno bele pasme, uvozili so tudi
telico montbeliard pasme, vendar so ugotovili, da se za njihove pogoje reje najbolje obnese lisasta pasma. Trenutna
razlika v mlečnosti v standardni laktaciji je pri križankah
in črno beli pasmi le okrog 300 kg. Ugotavljajo tudi, da
imajo manj zdravstvenih težav in boljšo plodnost pri lisasti
pasmi, dodaten boljši dohodek pa pridobijo tudi z prodajo
lisastega bikca in kasneje prodajo lisaste krave v klavnico.
V leti 2016 je bilo obračunanih 45 laktacijskih zaključkov
in je povprečna mlečnost v standardni laktaciji pri lisasti
pasmi bila 5.870 kg mleka 3,78% mlečne masti in 3,33%
beljakovin. Skoraj 60% krav je v 3. laktaciji ali več, zato
je tudi remont približno 11%, kar jim omogoča tudi dodaten dohodek s prodajo plemenskih telic. Na kmetiji so tudi
parametri plodnosti več kot odlični, saj je povprečna doba
med telitvami samo 366 dni.
Rajka je selekcija pri govedu zanimala že v mladih letih.
Že takrat se je zavedal, da ni vseeno kakšna je krava oziroma plemenski bik in da samo z načrtnim parjenjem in
seveda pravilno vzrejo telic lahko prideš do kvalitetne
plemenske živali, ki ti da primeren ekonomski učinek v
danih pogojih reje. Poudarja pa tudi, da je zelo pomembna
prehrana molznih krav. Že leta 1999 je uvozil 2 telici iz
Nemčije, ponovno 2 telici iz Avstrije leta 2006 in kasneje še avstrijsko telico lisaste pasme ter telico montbeliarde uvoženo iz Francije. Kmetija že skoraj 20 let redi
bikovske matere. Iz tega hleva izhajata dva starejša zelo
poznana plemenska bika, ki sta potomca bikovske matere
Gunde. Zelo poznan bik Rugel je potomec bika Romela in
ima še vedno plemensko vrednost 118 za mleko, IBM 111
in dolgoživost 125. Na potomke prenaša odlične noge ( PV
137), predvsem čvrste biclje (PV 134) in parklje ( PV 133).

Polbrat plemenski bik Hod, Hodsonov sin pa ima zelo podobno plemensko vrednost (mleko 117 in IBM 113), na
hčere pa prenaša odličen okvir in odlično kvaliteto nog,
ravno tako kot Rugel.
Leta 2008 se je gospodar odločil za nakup 10 zarodkov
lisaste pasme, kar je bilo v tistem času kar malo vizionarsko. S pomočjo strokovnih služb je bilo uvoženih in vsajenih 6 zarodkov po biku Round Up in 4 zarodki po biku
Imposium. Bikci, ki so bili povrženi, so bili vhlevljeni v
testno postajo v Murski Soboti. Rezultat tega uvoza je bila
letošnja šampionka med starejšimi kravami, plemenski bik
Rawiol in Iplas.
Rajko tudi na področju razstav plemenskih živali ni začetnik. Letos se je udeležil državne razstave lisaste pasme
z kravo Voilett-ET, potomko Round Up-a, ki je bila rojena
8.3.2009 in njeno hčerko Violo, potomko Vansteina rojeno 15.10.2011 in obe sta tudi bikovske matere.

Šampionka med starejšimi kravami Violet-et SI 33624529

Violett-et je postala šampionka državne razstave lisaste pasme med starejšimi kravami v Lenartu. Osem let stara krava
je bila je bila uvožena kot embrio. Če pogledamo njeno
poreklo po materini strani, sledimo zadaj linijam Malf, Gilb,
Morrelo, Mario. Po očetovi strani pa se srečamo z linijo
Raubling, Ralbo, Radi. Povprečje 5 zaključenih laktacij ima
7.317 kg mleka 3,29% mlečne masti 3,38% beljakovin, plemenska vrednost za količino mleka pa je 133, za IBM celo
136,9. Že kot prvesnica je bila ocenjena za oblike z oceno
8 in za vime 7. Žival je sicer v 6. laktaciji, vendar izgleda
kot, da bi bila v začetku druge laktacije. Poleg odlične plodnosti (vsako leto je v oktobru ali novembru telila), visoke
mlečnosti, jo odlikuje tudi velik okvir. To je široka, globoka
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žival z odlično kvaliteta nog, posledično pa ima odlično
gibanje. Vime za to starost je izjemno. Obsežno tako spredaj
kot zadaj, visoko pripeto vime z globoko centralno vezjo in
pravilno postavljenimi seski.

Genomsko testiran bik Pasvan 121922 izhaja iz linije šampionke 3.
državne razstave lisaste pasme pri starejših kravah. V letu 2016 je bil
vključen v osemenjevanje, gSSI = 115

Njena hčerka Viola je tekmovala v kategoriji krav v 3. in 4.
laktaciji. Po očetovi strani (Vanstein) lahko najdemo linijo
Randy. Viola je imela najboljšo mlečnost v 3. laktaciji in
sicer 7.571 kg mleka s 4,14% mlečne masti in 3,37% beljakovin, ravno tako pa ima plemensko vrednost za mleko
in IBM podobno kot njena mati Violett-ET (mleko 132,5
in IBM 134,3). Tudi njo odlikuje odlična plodnost (vsako
leto tele). Kot prvesnica je ravno tako dobila visoko oceno
za kvaliteto nog 87 točk in za vime 83 točk, kar pomeni, da
je genetsko materina linija zelo močna, kar se je pokazalo
tudi na njenem potomcu plemenskem biku Pasvanu, ki je
bil med prvimi genomsko testiranimi biki pri lisasti pasmi. Plemenski bik Pasvan je sin zelo redke linije Passion
( Planner/ Plan/ mati:Safir), ki je zelo cenjena v Nemčiji.

Genomski testi kažejo, da prenaša na potomce velik okvir,
odlično vime, zdravje vimena in dolgoživost. Te lastnosti
so značilne tako za mati kot staro mater, kar govori o moči
maternalne linije. V genomsko testiranje je bil vključen še
en njen bikec rojen 28.11.16 in se pričakuje tudi dober rezultat. Glede na to, da sta obe kravi v težjih pogojih reje
sposobni pri visoki proizvodnji z odlično plodnostjo doseči 6. in 4. laktacijo, potem lahko pričakujemo, da bo tudi
Pasvan in drugi bikec z veliko zanesljivostjo prenesel te
lastnosti na potomke, zato je primeren za osemenjevanje
tudi v rejah hribovitih predelov Slovenije.
Rajko se je že kot mlad rejec zavedal, da je selekcija govedi tek na dolge proge. Kmetija Kos je v teh letih naredila
velik napredek pri selekciji lisaste pasme, ki je zahteva veliko truda, znanja in tudi finančnih sredstev. Na koncu se
je ves trud izplačal z osvojitvijo naslova Šampionke državne razstave lisaste pasme, ki je po njegovi zaslugi končno
prišel tudi na Gorenjsko.
V prihodnosti bodo vzrejali samo lisasto pasmo v kombiniranem tipu, ki bo prilagojena težjim pogojem za pridelavo krme. Želijo si velike, zdrave, obsežne živali, ki imajo
veliko konzumacijo voluminozne krme, odlično kvaliteto
nog, ki kravi omogoča neovirano vstajanje in gibanje do
krmilne mize. Poleg visoke mlečnosti z dobro vsebnostjo
si želijo obsežno, dobro pripeto in zdravo vime, ki bo primerno za robotsko molžo. Želijo si, da plodnost ostane na
tem nivoju kot je danes. Rajko na koncu najinega razgovora pravi, da na področju rejskega dela še ni rekel zadnje
besede in že razmišlja o novih korakih v smeri selekcije,
da bi pospešil genetski napredek znotraj črede (genomska
selekcija,…).

CUCLJI ZA TELETA NOVOZELANDSKEGA 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.

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.

TRADICIONALNO SVEŽ!

55. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM
26. – 31. 8. 2017
Gornja Radgona

DRŽAVA PARTNER
KITAJSKA

IZBRANO IZ PROGRAMA
NEDELJA
11.00 – 13.00 / maneža
1. AGRA junior pokal – tekmovanje otrok v vodenju telička
in podelitev pokalov najboljšim otrokom
PONEDELJEK / dan govedorejcev
10.00 – 12.30 / maneža
Ocenjevanje razstavljene goveje živine
13.00 – 14.30 / maneža
Podelitev priznanj govedorejcem in svečana podelitev
priznanj ob 25-letnici delovanja PRO v govedoreji

www.pomurski-sejem.si
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KMETIJA
PODKUBOVŠEK
IZ TEPANJA
V zadnjih letih se med rejci lisastega goveda vse več omenja kmetijo Podkubovšek iz Tepanja pri Slovenskih Konjicah, predvsem njihove krave in s tem v zvezi plemenski
biki, ki izhajajo iz te reje.
Na letošnji, tretji državni razstavi lisaste pasme so se Podkubovškovi predstavili s petimi, kar je pomenilo največje
število krav iz ene reje. Seveda uspeh ni izostal saj je krava
ROMINA SI 24276230 postala ŠAMPIONKA med mladimi kravami. Vse to je prispevalo k odločitvi, da kmetijo
posebej predstavimo v reviji, ki je pred vami. Za osnovne
podatke in odločitve sem poprosil gospodarja Andreja in
nastala je naslednja predstavitev
Kmetija Podkubovšek iz Tepanja je govedorejska kmetija. Domače ime je »pri Štefanah«. Začetek kmetije sega v
leto 1812. Takrat je bila to manjša kmetija, ki se je z leti
manjšala in večala. Danes je nosilec kmetije Andrej, ki je
po izobrazbi inženir kmetijstva.
Na kmetiji živijo še njegova partnerka Simona, oče Janez,
mama Hermina in brat Matjaž.
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Andrej Podkubovšek,
Zoran Kramer, vodja oddelka živinoreje
KGZS Zavod Celje
Kmetija obsega 29 ha kmetijskih obdelovalnih površin:
10 ha njiv, 8 ha koruze od tega 4 ha za suho zrnje in 4 ha
za silažo, ter 2 ha pšenice ter
19 ha travinja od tega 15 ha travnikov in 4 ha pašnikov.
Posedujejo še 7,5 ha gozda.
Krave molznice so nastanjene v hlevu starejše izvedbe sistem Grabnarjeve naveze s kovinskimi rešetkami s kanalom za gnojevko ter ležišča, ki so prekrita z gumo. Telice
so v hlevu, v katerem so bile prvotno plemenske svinje
in so ga potem z minimalnimi spremembami preuredili v
goveji hlev.
Krmljenje izvajajo ročno saj ureditev hleva ne dopušča sodobnejšega načina tehnike krmljenja, tako nimajo
možnosti krmljenja enolončnice, ki je na mnogih kmetijah
prispevala še k intenzivnejši prireji.
Teleta po porodu nastanijo v individualne igluje, kjer so
do treh mesecev starosti. Teleta krmijo s kravjim mlekom,
senom in štarterjem. Pri starosti enega meseca jih počasi
začnejo navajati na travno silažo, pri treh mesecih pa še
na koruzno silažo. V tem času jim tudi odstranijo rogove.
Krmni obrok za krave molznice je sestavljen iz 50% koruzne silaže, 45% travne silaže, sena, mineralno-vitaminskega dodatka in protiketoznega krmila za krave z visoko
mlečnostjo. Močno krmilo mešajo sami iz koruznega in
pšeničnega zrnja, beljakovinskega koncentrata in repičnih
tropin. V povprečju dobijo krave 6 kg močnih krmil na
dan. Vse krave krmijo s koruzno in travno silažo, enkrat
čez dan, pokladajo še seno, močna krmila pa razdelijo v
štiri obroke.
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Na kmetiji imajo 2 pašnika. Manjši je oddaljen cca 300 m.
Tam se pasejo telice v starosti od 6 mesecev do 1 leta od
aprila do oktobra . Na planinskem pašniku, ki je oddaljen
15 km, pasejo starejše breje telice od junija do jeseni dokler teren dopušča pašo.
V letu 2006 so se odločali ali kmetijo, ki je imela takrat 8
krav molznic in nekaj bikov pitancev, preusmeriti v pitanje
goveda ali v intenzivno mlečno proizvodnjo. Skupno so se
odločili za rejo visoko produktivnih krav. Krave črno-bele
pasme, ki v povprečju dosega večjo prirejo mleka so jim
takrat nekateri strokovnjaki odsvetovali. V Sloveniji nekako niso našli dovolj kvalitetnih živali lisaste pasme. Na
sejmu AGRA 2006 v Gornji Radgoni so prišli v stik z
združenjem rejcev lisaste pasme Avstrije in se takoj dogovorili za nakup dveh kvalitetnih brejih telic. Obe živali sta
bili velikega okvirja, korektnih nog ter odličnega vimena z
veliko količino mleka. Ti dve kravi sta jim dali potrditev,
da lahko tudi lisasta pasma doseže zavidljive proizvodne
rezultate. Od leta 2006 do leta 2017 so kupili okoli 30 živali. Sprva so na kmetijah v tujini kupovali breje telice,
nato breje telice na licitacijah in nazadnje prvesnice na najboljših avstrijskih kmetijah. Finančni vložek v te kupljene
živali je bil velik, vrednost približno 1800 EUR na žival,
vendar Podkubovški trdijo, da vedo v kaj so investirali.
Danes so vse živali v čredi lisaste pasme. Čreda trenutno
šteje 22 krav molznic in 17 telic. V zadnjih desetih letih so
mlečnost krav v standardni laktaciji povečali iz 5.574kg
s 4,39% MM in 3,37%MB na 8.623 kg s 4,04%MM in
3,56%MB.
Že več let osemenjujejo z genomskimi in testiranimi biki
iz tujine, v zadnjem času pa vedno več vključujejo tudi
bike slovenskega porekla. Večino semena bikov kupimo
na Osemenjevalnem centru pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, nekaj pa tudi pri Govedorejskem Poslovnem
Združenju. Plemenice trenutno osemenjujejo z biki, kot
so PETERHANS 721401, WOBBLER 721399, JANDA
721400 , MANSI 121896 in DAKSI 121952. Trenutno je
v hlevu je 11 bikovskih mater. Vsi njihovi moški potomci
bikovskih mater so genotipizirani in pri starosti 4 mesecev vhlevljeni v vzrejališče pri Kmetijsko Gozdarskem
Zavodu Murska Sobota, do sedaj je bilo genotipiziranih
7 bikcev, od katerih sta bik MANSI 121869 in DAKSI
121952 že v ponudbi za osemenjevanje na OC KGZ Ptuj.
V letu 2016 so dvakrat izvedli spiranje zarodkov. Pridobili
so 10 zarodkov, ki jih bodo do jeseni vstavili na pašne teli-

ce in krave, ki imajo manjšo proizvodno sposobnost.
V preteklih letih so Podkubovškovi veliko energije posvetili predstavitvi svojih živali in njihovih rejskih rezultatov
na razstavah po Sloveniji. Tako so sodelovali na naslednjih
razstavah:
Leto

Ime in ID krave

Razstava

2012

Assi AT
487377118

AGRA 2012 – Gornja Radgona

2013

Assi AT
487377118

2. državna razstava LS krav –
Lenart 2013

2014

Lea SI 14054110

Sejem Komenda - Razstava GPZ

2016

Samanta SI
04276225

Razstava v okviru dneva odprtih
vrat KGZ Ptuj

2017

Kaiserin SI
34521900

Sejem Komenda 2017 Razstava GPZ

2017

Kaiserin SI
34521900
Romina SI
24276230
Flicka AT
484396322
Kunzi SI
84054120
Natascha SI
04521893

3. državna razstave LS krav Lenart 2017

Posebne pozornosti sta vredni predvsem druga in tretja državna razstava lisastih krav, ki so se odvijali na v letu 2013
in 2017 na hipodromu Polana v Lenartu.

Krava Assi AT 487377118 je na drugi državni razstavi zasedla prvo mesto med prvesnicami.

Assi posebej predstavljena
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Poseben uspeh pa so pri Podkuboškovih doživeli letos na
3. državni razstavi LS krav, kjer so sodelovali s petimi
odličnimi kravami v različnih kategorijah

Odlična vimena krav ROMINA in KAISERIN

Krave zmagovalke po skupinah z vodniki in rejci na 2. državni razstavi
lisaste pasme leta 2013

NATASCHA SI 04521893 – mlajše prvesnice

ROMINA SI24276230 – starejše prvesnice

KUNZI SI 84054120 – krave v 3. in 4. laktaciji

KAISERIN SI 34521900 – starejše prvesnice
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FLICKA AT 484396322 – krave v 3. in 4. laktaciji
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Posebno doživetje je bilo osvojitev naslova ŠAMPIONKA RAZSTAVE ZA MLADE KRAVE s kravo ROMINA SI24276230.
Podkubovškovim želimo še veliko rejskih uspehov.

Potrditev ŠAMPIONKE s strani ocenjevalca
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Prireja kakovostnega

govejega mesa – krave dojilje

lisaste pasme
V aktualnem rejskem programu lisaste pasme je zapisano,
da želimo odbirati živali v modernem kombiniranem tipu.
Te naj bodo obsežne, s sposobnostjo zauživanja velikih
količin osnovne voluminozne krme, ki jo bodo predelale
v mleko in meso. Rejcem želimo na eni strani zagotavljati plemenjake, primerne za intenzivno prirejo mleka in še
vedno v kombiniranem tipu (mleko – meso) ter na drugi
strani plemenjake v izrazito kombiniranem tipu in dobrih
lastnosti za prirejo kakovostnega govejega mesa – krave
dojilje. Tako lahko rejci čistopasemskega plemenskega
goveda lisaste pasme, ki so svoje črede preusmerili v sistem rej krav dojilj in rejnic, pristopijo k kontroli prireje
mesa in spremljanja lastnosti prireje v čredah krav dojilj.
Glede na dejstvo, da je rejski cilj ekonomska kategorija,
ter glede na strukturo kmetijskih zemljišč v Sloveniji, bo
v bodoče zelo pomembno povečevati količino prirejenega
mleka in mesa iz voluminozne krme. To bomo lažje dosegli s povečevanjem konzumacijske sposobnosti živali, ki
ima običajno za posledico tudi povečevanje okvirja živali.
Med povečevanjem okvirja in mlečnostjo ter povečevanjem okvirja in zmogljivostjo za prirejo mesa pa pri lisasti
pasmi prav tako ostaja pozitivna povezava. Povečevanje
količine prirejenega mleka in mesa iz voluminozne krme
je pomembno tako z ekološkega vidika prireje kot tudi z
vidika za humano prehrano varnejšega pridobivanja živalskih proizvodov čim boljše kakovosti.
Po navedbah Tkalčičeve (2001) smo v Sloveniji 1997 leta
sestavili Priporočila za ekološko kmetovanje, ki so dajala
osnovne smernice dela v rastlinski pridelavi, v živinoreji,
v pridelavi posebnih kultur, na področju kompostiranja,
skladiščenja, predelave, trženja in nadzora. Priporočila so
ustrezala smernicam evropskih združenj ekoloških kmetovalcev in so izpeljava mednarodnih smernic IFOAM
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Doc.dr. Marjan Janžekovič,
Jože Smolinger

(International Federation of Organic Agricultural Movments). Nato je izšel Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Z njim so bile določene metode in postopki ekološke pridelave oz. predelave,
kontrola, označevanje in uporaba označbe »ekološki«.
Pred dvema desetletjema smo bili na področju živinoreje z
rejo krav dojilj le korak do ekološkega načina kmetovanja.
Z dobro organiziranostjo in doslednostjo rejcev, strokovnih in kontrolnih služb ter organizatorjev trženja, so nekatere kmetije po dveletnem prehodnem obdobju in uspešni
kontroli pridobile status ekološke kmetije. S tem so bili
dani vsi pogoji za trženje govejega mesa z blagovno znamko, ki proizvod označuje s predznakom »bio«. Na oddelku
za kontrolo ekološkega kmetijstva pri Kmetijskem zavodu
Maribor je bilo v letu 1999 vključenih 320 kmetij, v letu
2000 pa že 600 od tega 64 kmetij z rejo krav dojilj in prirejo mesa na paši pod blagovno znamko Pohorje Beef. Vse
kmetije ki so vključene v projekt reje krav dojilj za prirejo

Krave lisaste pasme so odlične v pogojih reje krav dojilj
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biogovedine, ki se trži z blagovno znamko Pohorje beef
so bile povezane v govedorejsko društvo Maribor, kjer so
spremljali evidenco in dokumentacijo v zvezi z rejo krav
in telet ter o pripustih in dopitanju telet, načrtno pa so se
ukvarjali tudi s promocijo blagovne znamke. Rejci so imeli svojega predstavnika tudi v upravnem odboru Priznane
rejske organizacije Zveze društev rejcev goveda lisaste pasme Slovenije.
Projekta reje krav dojilj, ki je bil izdelan za hribovske,
gorsko-višinske in strme kmetije Pohorja in Kozjaka so se
lotili z namenom, da omogočijo preživetje v težkih pridelovalnih in gospodarskih razmerah. Projekt so narekovale
težke razmere v govedoreji, ko so se že pojavljali presežki
mleka, zaostrovali pogoji odkupa mleka in je primanjkovalo telet za pitanje. Programi razvoja podeželja so narekovali ohranjanje kulturne krajine in iskanje možnosti trženja
hrane, ki bo pridelana po načelih ekološkega kmetovanja.
V okviru projekta »Pohorje beef« je bila tehnologija reje
krav dojilj v SV Sloveniji v strokovnih krogih dogovorjena in jo rejci dosledno izvajajo. Predstavljena je bila tudi
na mednarodnem simpoziju v Radencih (2001), ki je imel
tematski naslov ‘’Možnosti sonaravne prireje govejega
mesa’’.
Prireja kakovostnega govejega mesa temelji na uporabnem križanju. Krave lisaste pasme, ki so kombiniranega
tipa, osemenjujejo s semenom bikov limuzin pasme mesnega tipa ali pa imajo v čredi licenciranega plemenjaka te
pasme za prirodni pripust. Za križanje teh dveh pasem so
se odločili, ker v hribovitem območju SV Slovenije prevladuje lisasta pasma krav, in to omogoča ohranitev obstoječe osnovne črede krav. Dojilja ima primerne materinske
lastnosti, kot so mlečnost, materinski čut, plodnost in potek telitve. Mlečnost lisaste pasme krav povsem zadošča
za vzrejo telet na paši brez dodatnega dokrmljevanja krav
ali telet. Materinski čut je izrazit, so pa krave primerne tudi
za rejnice. Reja neprivezanih živali omogoča vzpostavljanje položajnega reda v čredi, ki je popoln s prisotnostjo
plemenskega bika. Uspešnost reje se meri s številom rojenih in vzrejenih telet. Tako je dobra plodnost krave in
uspešna telitev ključ za odločitev o primernosti krave kot
matere dojilje. O tem odloča pasma, način reje, prehrana…
Krave imajo primerno velik telesni okvir in sposobnost
zauživanja sorazmerno velikih količin voluminozne krme,
saj strme pašne površine ne dopuščajo reje krav z veliko telesno maso. Med številnimi preiskušenimi mesnimi

pasmami je za križanje v naših razmerah najprimernejša
pasma limuzin, zaradi vpliva na popolnoma samostojen
potek telitve, odličnih dnevnih prirastkov križancev in kakovostnega mesa. Potomci križanci s povprečno manjšo
telesno maso ob rojstvu kot jo imajo lisasta teleta, hitreje
priraščajo. Vse vzrejene križance po zaključenem pitanju
zakoljejo. Pohorje Beef je mlado goveje meso živali, starih
od 8 do 10 mesecev, vzrejenih na naravi prijazen, ekološki
način na prostranih travnatih površinah Pohorja in Kozjaka. Živali se v vseh letnih časih gibljejo skupaj z materami
po neokrnjeni naravi, sesajo njihovo mleko in se pasejo
na travnikih, gnojenih samo z domačimi naravnimi gnojili. Prehranjujejo se le s kakovostno krmo, pridelano na
kmetijah na ekološki način, brez uporabe pesticidov. Vzreja poteka brez umetnih dodatkov, kot so antibiotiki, stimulatorji rasti, hormonski in sintetični dodatki ter gensko
spremenjeni organizmi. Pridelava krme in reja na kmetijah
sta pod stalnim strogim nadzorom neodvisnih pooblaščenih organizacij, kar zagotavlja kakovost in varnost mesa.
Naravi prijazen, ekološki način vzreje živali zagotavlja, da
je meso varno, zdravo, visoke kakovosti, polnega okusa
in bogato s hranilnimi snovmi. Za obnovo črede dokupijo
rejci teličke lisaste pasme znanega izvora. Tehnologija reje
zahteva stalen oz. doživljenjski stik matere s potomcem.
V vegetacijski sezoni so živali skupaj na pašnikih, v zimskem obdobju pa neprivezane v hlevih z izpusti, kjer je
zagotovljen stalni dostop telet k materam.

Bik Horo 121897 (brezrožen heterozigot vzrejen v Sloveniji)

Želja rejske organizacije in strokovnih služb je, da z uvajanjem tipa lisaste pasme usmeritev meso spodbudimo rejce
k uporabi te genetike. Prednost te usmeritve je predvsem
velika kapaciteta živali (velika konzumacija osnovne
krme), dober materinski čut, brezrožnost, ter odlična prilagodljivost na slabše pogoje reje. V poreklu elitnih bikov za
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usmeritev meso imamo različne linije, ki se odlično obnesejo v slabših pogojih reje (Južnoafriška Republika, Južna
Amerika, Avstralija) tako, da so potomke teh bikov dobro
prilagodljive na vedno bolj vroča poletja in suše. V prihodnosti želimo povečat število rojenih telet moškega spola
za nadaljnjo pitanje ter ženskih telet, ki bodo bodoče matere. Nujno bi bilo potrebno spodbudit rejce, da ženske živali
vsaj enkrat telijo preden gredo v zakol. Seveda bi zraven

spodbude s strani države bilo potrebno tudi motivirat odkupovalce živine, da te živali bolje plačajo. Za uspešnejše
trženje telet ali mlade pitovne govedi čiste lisaste pasme
od krav dojilj pa se bo potrebno povezovati v določena
interesna združenja, morda bodo rejci svojo vizijo našli
tudi znotraj krovne pasemske organizacije – Zveze društev
rejcev govedi lisaste pasme Slovenije.

OSEMENJEVALNO SREDIŠČE

PTUJ NA FACEBOOKU
Spoštovani rejci lisaste pasme

vabimo vas, da Osemenjevalno Središče sledite na Facebooku tako, da postanete prijatelj z OC Ptuj ali všečkate
stran Osemenjevalne centra Ptuj. Na naši Facebook strani
boste našli vse aktualne informacije o bikih, možnosti dobave, vključitvi novih bikov ter druge zanimive informacije, ki vam bodo v pomoč pri rejskem delu.
V jeseni (predvidoma konec meseca avgusta) bo pričela
z delovanjem nova spletna stran KGZ Ptuj, del katere bo
tudi spletna stran Osemenjevalnega središča Ptuj. Novost
spletne strani bo spletno naročanje bikovega semena, opisi
mladih, testiranih in uvoženih bikov. Ažurni bomo tudi z
aktualnimi seznami semena bikov, ki bodo na voljo iz osemenjevalnih središč Ptuj, Preska in Murska Sobota.
Obiščite nas na spletni strani www.kgz-ptuj.si, kjer najdete najnovejše informacije o ponudbi semena bikov lisaste
pasme.
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Izvajanje Zakona o živinoreji na
podlagi razstav in ''premiranja''
Branko Štuhec, Logarovci
Zakon o živinoreji iz leta 1868 ne bi služil svojemu namenu , če nebi v spodbudo živinorejcem določal, za povzdigo
njihove govedoreje, razstav z nagrajevanjem (premiranjem), za vzgojo najboljših čistokrvnih pasem in območnih deželnih pasem. Premije so se delile po treh glavnih
kategorijah; za eno do tri leta stare plemenske bike, za
tri do osem let stare krave in eno do dveh let starih telic,
ki jih je rejec sam zredil. Razstave oziroma premiranja
so bile predvidena na tri leta, tako, da so bila s tem vse
kategorije enakomerno pokrita. Nagrajenih živali lastniki
niso smeli prodati izven dežele Štajerske; bike pred enim
letom, krave in telice pa pred dvema letoma od dne prejete
nagrade. Če so nagrajenci pred rokom prodali svoje nagrajene živali, so bili dolžni nagrade vrniti, v kolikor ni bilo
v komisijskem poročilo potrjeno , da nagrajene živali niso
več sposobne za nadaljno plemensko rejo brez lastnikove

krivde. V koliko so bile živali prodane na Štajerskem, so
se morale uporabljati le za nadaljno plemensko rejo. Kupec pa je moral sprejeti oziroma izpolnjevati vse pogoje
za katere se je lastnik nagrajene živali zavezal. V kolikor
prodajalec prodaje nagrajene živali ni naznanil okrajnemu
odboru je moral plačati kazen deset goldinarjev.
Vsaka žival je bila v svoji življenjski dobi lahko nagrajena le enkrat. Ocenjevalna komisija je bila sestavljena od
predsednika in pet članov dotičnega okrajnega zastopstva,
katere je izvolil deželni odbor za eno leto, in se je morala ravnati po posebnih naredbah, ki jih je določil deželni
odbor. Odbor je tudi določeval število daril za vsako leto.
Stroški vsakoletnih razdelitev nagrad so se plačevali iz deželnega premoženja.
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Osrednji odbor je imel tudi sklenjene pogodbe z rejci izvirnih plemenskih čred, kateri lastniki so bili vzgled; pametnega gospodarjenja v načinu; pravilnega krmljenja,
pridelave krme, s sodobnimi hlevi na podlagi čistoče in
higiene za vzgled ostalim kmetom v poduk. Ta zgledna
rejska središča so bila glavni nosilci razvoja selekcijskega dela, najprej v svojih okrajih, kakor tudi producenti
vrhunskih čistokrvnih plemenskih živali s poudarkom na
plemenskih bikih za manj razvita področja dežele, kot je
bila na primer tudi slovenska spodnja Štajerska. Ta rejska
središča je podpiralo sprva c. k. kmetijsko ministrstvo z
državnimi denarnimi podporami, ki so bile le nadomestilo
za doprinos razvoju govedoreje, kasneje pa je te subvencije ukinilo.

da je predstavljena Marijhadvorska pasma boljša od Muricadolske. Prav lepe pa so bile tudi nekatere živali domačega deželnega plemena.

Zakon o živinoreji za pospeševanje govedoreje se je izvajal po celotni Štajerski. Tako tudi na slovenski spodnji
Štajerski. Iz ohranjenih virov iz tedanjih časov lahko ugotovimo katero plemensko živino in kako bi naj ta živina
takrat izgledala, ko so jo določeni okraji na ocenitev stanja
in ogled postavili.
Pri razstavljenih živalih pa so bile tudi ugotovljene napake, da so nekatere predrobne in ne popolnoma razvite,
da kmetje preveč krav redijo in premalo skrbijo za vzrejo
mlade živine, vsaj jih premalo in slabo krmijo v prvem letu
starosti, telice se prehitro pripuščajo, največji glavni problem je bil premalo plemenskih bikov v okraju. Po statističnem podatku je bilo na razpolago le 38 bikov za 3.000
krav. Predlagano je bilo, da bi si občine morale za svoje
potrebe priskrbeti občinskih bikov kmetje pa se združiti v
zadruge, da si skupaj kupijo dobrega plemenskega bika.

Prva okrajno razstava goveje živine v Ljutomeru je bila
dne 16. Septembra 1878 leta. Iz te razstave so ohranjena odmevna poročila predstojnika podružnice kmetijske
družbe Ljutomer učitelja Janeza Kryla in c.k. deželnega
živinozdravnika dr. Henrika Klingana. Iz poročil je razvidno, da si je izpostavo oziroma razstavo ogledalo ogromno kmečkih ljudi, udeležba na razstavo prijavljenih (preko
razpisa) udeležencev je bila sto odstotna. Razstavljene živali so bile ocenjene od slabih do odličnih.
Zastopane so bile Muricadolska in Marijadvorska pasma
ter domača deželna. Splošna strokovna ugotovitev je bila,

32

Iz poročil z okrajne
razstave in statističnih podatkov za Štajersko, se da razbrat ,
da so kmetje redili v
ljutomerskem okraju
krave deželne pasme
težke od 200 do 300
kg . Velike pasme
večjih tež pa so uvajali in redili po spodnji Štajerski najprej
graščaki in premožni meščani, kasneje
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tudi premožni kmetje. Stanje kot je bilo v okraju Ljutomer
je bilo najverjetneje podobno po celotni spodnji Štajerski.

Kmetijska družba za Štajersko odsek za živinorejo je bil
navdušen nad organizacijo razstave v Ljutomeru, ki jo je
izvedel ljutomerski okrajni zastop nasvetovanu v skladu z
zakonom o živinoreji in priporočal kot vzgled posnemanja drugim okrajnim zastopom celotne Štajerske kaj lahko
okraj napravi za povzdigo svoje živinoreje. Upajoč se nadejati, da bodo tudi druge podružnice na spodnjem Štajerskem posnemale, kaj se lahko z lastnimi okrajnimi sredstvi
in pomočjo deželne blagajne zmore v živinorejskem obziru za vzorni poduk kmetom. Iz dodeljevanja premij, se
lepo vidi, kako se je izvajal zakon o živinoreji po zastopanih kategorijah. Razstavljene živali niso bile nagrajevane
po pasmah ampak po splošnem ocenjenem izgledu.
Slovenski živinorejci so ob okrajnih premiranjih organizirali tudi regionalne razstave za kmetijske pridelke in druge
produkcijske pridelke za potrebe kmetijstva in gozdarstva
po oddelkih. Udeleževali so se državnih kmetijskih razstav
. Organizirali so tudi ob regionalni kmetijski razstavi dne

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

5. oktober leta 1878 v Celju prvi potovalni zbor štajerskih
kmetovalcev, kjer so tudi obravnavali govedorejsko problematiko. Na tej regionalni razstavi pri govedorejskem
oddelku je Karol baron Puthon predstavil prav lepo kolekcijo živine bernske pasme, ki je bila nagrajena z deželnimi
nagradami v vseh kategorijah.
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Zakon o živinoreji je v celoti zaživel tudi na spodnjem
Štajerskem z veliko politično podporo takratnih oblasti. Za
Slovence večinoma kmete je bil ta zakon najpomembnejši
na podlagi narodnega gospodarstva. Na tem zakonu sloni
ves kasnejši gospodarski kot selekcijski razvoj živinoreje,
tako na Štajerskem kot celotne Slovenije.
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Krmna osnova za uspešno in donosno govedorejo ter
dosevki za izboljšanje rodovitnosti tal

Klasične travne
mešanice

AGROSAAT 1—8

PLUS travne
mešanice

AGROSAAT 1—5
PLUS
Neprezimni
dosevki

AJDA, PROSO,
SUDANSKA TRAVA,
OLJNA REDKEV,
MELIORATIVNA
REDKEV, BELA
GORJUŠICA, FACELIJA

Mnogocvetna
ljuljka

TARANDUS

Lucerna

EMILIANA
OSLAVA

Prezimni
dosevki

INKARNATKA,
ČRNA DETELJA,
KRMNA OGRŠČICA STARŠKA

Dodatne informacije dobite na maloprodajnih mestih,
v prospektu in na spletni strani www.agrosaat.si.
Svetujemo tudi po telefonu: osrednja Slovenija, Gorenjska,
Dolenjska, Primorska (01 514 00 70); Pomurje (02 545 94 16);
Štajerska, Koroška, Savinjska (02 795 08 80).
RWA Slovenija, d.o.o., Dolenjska cesta 250 A, Škofljica

