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Uvodnik
Spoštovane rejke, spoštovani rejci lisaste pasme!
Še nedolgo nazaj smo delali plane in razne načrte kaj vse
si želimo v letu 2017, zaradi intenzivnega dogajanja morda
niti ne opazimo, da se leto izteka in je sedaj že pravi čas,
da ocenimo ali smo dosegli plane v celoti ali pa nekoliko
manj. Pa tudi plani za 2018 naj bodo smelo zastavljeni.
Leto nam je prineslo zopet mnogo preizkušenj narava je
bila muhasta, cene pridelkov so zelo nihale nekatere gor
druge dol. Ampak kot rejci smo vsega tega že navajeni.
Težave so bile z zagotavljanjem dovoljšnih količin voluminozne krme itd… Morda bomo pa v letu 2018 uporabili
kakšno v svetu dobro preizkušeno tehnologijo za vzrejo in
prirejo z manj voluminozne krme v obroku in več koncentrirane krme. Kaj nam bo svetovala naša stroka?
Ob prebiranju člankov iz raznih tujih kongresov kjer se
tematike vrtijo o imunologiji, o preskrbljenosti z vodo – ja
z pitno vodo o kateri malokdo pomisli - najcenejše hranilo pa se je bojimo živalim ponuditi v zadostnih količinah.
Oskrba z vodo celo laboratorijsko izmerijo in določijo. Pa
sveži zrak, tudi mi ga imamo radi. Morda, da telički že zrastejo ob celem koruznem zrnju z beljakovinskimi dodatki
in brez sena, le nekaj mlete slame in dovolj mleka in še in
še …. Bomo kaj od tega uvrstili v plan za 2018?

Zveza je imela izredno leto, ob vseh rednih obveznostih ki
izvirajo iz PRO-ja, ob organizaciji državne razstave v Lenartu, do sejma v Radgoni, vseh drugih posvetov, obiskov
v tujini, sestankov… naredili smo skoraj vse, morda bo kaj
počakalo na naslednje leto, kar v resnici ni popolnoma nič
takšnega. Ko samo pomislim kakšne so obveznosti zveze
že iz PRO-ja, vseh organizacijskih zadev, izdajanje revije
na drugi strani pa ekipa nadobudnežev, ki z fanatično voljo
opravlja to volontersko delo iz leta v leto.
Vse čestitke za ves trud. Sicer bi morda bilo kje napisno: »…
nekoč je bila Zveza društev rejcev goved lisaste pasme…«
V letu ki prihaja želim vsem bralcem leto polno zdravja,
zadovoljstva seveda pa tudi sreče pri živalih, da nam bodo
dajale nekaj dohodka več, da se bomo še lahko udeleževali
raznih sestankov in drugih opravil na Zvezi.
Pa srečno!
Primož Pevec,
podpredsednik Zveze društev rejcev
govedi lisaste pasme Slovenije
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Plemenski biki namenjeni za
osemenjevanje v letu 2018

Jože Smolinger,
strokovni vodja za lisasto pasmo

Ponudba semena plemenskih bikov je v obdobju genomske selekcije zelo raznolika. Hitra zamenjava generacij omogoča izbiro vedno novih odličnih bikov. Zaželeno je, da rejci sledite temu trendu, saj z izbiro
novejše genetike lahko pričakujete hitrejši genetski napredek. Seveda je nujno uporabiti seme večjega
števila bikov, ter s tem dobiti večjo variabilnost v čredi, kar prinaša boljše uspehe.

Testirani biki
MITOS 121729
Rejec: Hergan Franc, Sp. Jablane
BIK

OČE

MATI

MITOS

Massai - Madera Malf

Burja - Monte –
Morror

SSI 138
Mleko
114

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.

%
maščoba
101

%
beljakovine
98

Somatske
celice
113

Dolgoživnost
131

Indeks prirast in
klavne lastnosti
119

113

96

119
114
105

90
90

95
92

Iztok
mleka
96

122

122
118

124
128
130
130

104
102

130

Bik Mitos 121729 je trenutno po vrednosti skupnega selekcijskega indeksa med najboljšimi testiranimi
bik v domači populaciji. Potomke so velikega okvirja,
dobre v lastnosti nog in imajo odlična vimena. V lastnostih količine mleka je izrazito pozitiven. Odlično
kombinirano usmeritev potrjuje tudi visok indeks prirasta in klavnih lastnosti.

Bik4 Mitos 121729 je trenutno po vrednosti skupnega selekcijskega indeksa med najboljšimi
testiranimi bik v domači populaciji. Potomke so velikega okvirja, dobre v lastnosti nog in
imajo odlična vimena. V lastnostih količine mleka je izrazito pozitiven. Odlično kombinirano
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MATINEL 121749
Rejec: Bandur Janez, Orehova vas

BIK

OČE

MATI

MATINEL

Malhaxl - Malhax Malf

Liza - Strel – Streib

SSI 117
Mleko
102

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.

%
maščoba
109

%
beljakovine
106

103

93

Iztok
mleka
82

Dolgoživnost
118

Indeks prirast in
klavne lastnosti
102

111

121
111
105
115
119

77

110

94
94

101

124

101
96

84

Somatske
celice
118

122
108

99
101

110

Bik Matinel 121749 je potomec izredne Strelove hčere. Potomke so večjega okvirja in imajo

Bik
Matinel
potomecVizredne
Strelove
hčere.
so večjega
in imajo dolga,
dolga,
dobro121749
pripetajevimena.
lastnosti
mlečnosti
in Potomke
prireji mesa
je rahlookvirja
nadpovprečen.
Bik dobro pripeta
vimena.
V
lastnosti
mlečnosti
in
prireji
mesa
je
rahlo
nadpovprečen.
Bik
ni
primeren
za
osemenjevanje
krav, ki imajo
ni primeren za osemenjevanje krav, ki imajo nadgrajen križ.
nadgrajen križ.

MANTER 121766
Rejec: Kotnik Aleš, Šikole

5

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

MANTER 121766
Rejec: Kotnik Aleš, Šikole

BIK

OČE

MATI

MANTER

Manitoba - Malefiz
- Malf

Retra - Eter – Erfurt

SSI 116
Mleko

%
maščoba
104

97

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.

%
beljakovine
110

108

Iztok
mleka
125

Dolgoživnost
130

Indeks prirast in
klavne lastnosti
93

115

113
115
112
116
116

99

76

Somatske
celice
89

103

112

66

111
117
114
93
90
95

Manter
iz izelitne
linije
Manitoba.
Izvrstna
matimati
RetraRetra
je neproblematična
krava v krava
osmi laktaciji (izvira iz
Manter121766
121766izvira
izvira
elitne
linije
Manitoba.
Izvrstna
je neproblematična
izredne
elitnih
kravizvizredne
hlevu). Potomke
bika krav
so velikega
okvirja,
dobrobika
omišičene,
ter imajo
odlične noge in dobra
v osmi linije
laktaciji
(izvira
linije elitnih
v hlevu).
Potomke
so velikega
okvirja,
vimena.
Bik
je
v
lastnostih
mlečnosti
rahlo
podpovprečen.
V
populacijo
prenaša
tudi
odlične
lastnosti
dobro omišičene, ter imajo odlične noge in dobra vimena. Bik je v lastnostih mlečnosti rahlo iztoka mleka in
dolgoživost.

podpovprečen. V populacijo prenaša tudi odlične lastnosti iztoka mleka in dolgoživost.
6

ROVOLKO 121764
Rejec: Selinšek Davorin, Starše
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ROVOLKO 121764
Rejec: Selinšek Davorin, Starše

BIK

OČE

MATI

ROVOLKO

Romario - Romeo Romen

Vuča - Holko Horramor

SSI 113
Mleko

%
maščoba
104

110

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.

%
beljakovine
100

102

95

102

Iztok
mleka
130

Dolgoživnost
123

Indeks prirast in
klavne lastnosti
84

113
112
117
112
113
114
110

106
102
105

100

65

Somatske
celice
121

118
113

104
82

117

121

128

Rovolko 121764 je prvi domači sin elitnega bika Romario v naši populaciji. Potomke so
Rovolko
prvi
domačiv sin
elitneganog
bikainRomario
naši populaciji.
Potomke
so velikega
velikega121764
okvirja,jeter
odlične
lastnosti
vimena.vPlemenska
vrednost
za mleko
znašaokvirja, ter odlične v
lastnosti
nog
in
vimena.
Plemenska
vrednost
za
mleko
znaša
110
(+652
kg
mleka).
Zaradi
negativnih
110 (+652 kg mleka). Zaradi negativnih plemenskih vrednosti za prirejo mesa je bik primerenplemenskih vrednosti
za prirejo mesakrav
je bikv primeren
za osemenjevanje
krav v izrazito kombiniranem tipu.
za osemenjevanje
izrazito kombiniranem
tipu.

VIZIONAR 121782
Rejec: Jelovčan Nataša, SV. Duh pri Škofji Loki
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VIZIONAR 121782
Rejec: Jelovčan Nataša, SV. Duh pri Škofji Loki

BIK

OČE

MATI

VIZIONAR

Vandor - Randy Ralbo

Čapla - Ragel Radon

SSI 126
Mleko
107

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.

%
maščoba
96

%
beljakovine
98

92

84

100
103

90

99

123

100

Indeks prirast in
klavne lastnosti
106

101

103
99

76

Omišičenost

123

92
90
94

Dolgoživnost

120
122
116
130

102
91

113

121

VIZIONAR je namenjen za osemenjevanje v rejah krav dojilj in kombiniranih rejah za prirejo
mesa in mleka. Potomke so nadpovprečne v lastnostih mleka in prireje mesa.

VIZIONAR je namenjen za osemenjevanje v rejah krav dojilj in kombiniranih rejah za prirejo mesa in mleka. Potomke
so nadpovprečne v lastnostih mleka in prireje mesa.

Genomsko testirani biki
RINDVEST
121991
8

kappa kazein: AA; beta kazein: A1A2;

Rejec: Pevec Primož, Slatina pri Ponikvi
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Genomsko testirani biki
RINDVEST 121991		

kappa kazein: AA; beta kazein: A1A2;

VIZIONAR je namenjen za osemenjevanje v rejah krav dojilj in kombiniranih rejah za prirejo
Rejec:
Pevec
Primož,
Slatinasopri
Ponikvi
mesa in
mleka.
Potomke
nadpovprečne
v lastnostih mleka in prireje mesa.
BIK

OČE/STARI OČE

Genomsko testirani biki
RINDVEST

RINDVEST 121991

MATI

RAICHLE 721216

KAROLINE 27 AT
WILDWEST DE
kappa kazein: AA; 285062219
beta kazein: A1A2; 940759262

ROUND UP 720752

Max. ml. II 10.040
5,44 3,92

Rejec: Pevec Primož, Slatina pri Ponikvi
SSI 115
BIK
Wild PV mleko

SSI 115 107
PV mleko
+ 362 kg -0,09 0,0
107
+ 362 kg -0,09 0,0
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.

MATERIN OČE/
ST.OČE

WINNIPEG DE
934492505

OČE/STARI OČE
MATI
RAICHLE
721216
PV meso
PV KAROLINE 27
PVAT 285062219
PV SSC
ROUND UP 720752
Max. ml.
II 10.040
dolgoživost
iztok
mleka 5,44 3,92

114

PV meso
114

97
97

87

94

116
PV dolgoživost

116

MATERIN OČE/ST.OČE
WILDWEST
PV DE 940759262
WINNIPEG
DE 934492505
persistenca
88
119
120
PV iztok mleka PV SSC PV persistenca

88

119

120

102
101
106
102
103
103
104
100
105
110
107
101
101
106
107
105
102

92

RINDVEST je šesti najboljši potomec bika Raichle v Evropi. Nakazuje rahlo nadpovprečne
lastnosti okvirja, omišičenosti, telesnih oblik in lastnosti vimena. Genomska plemenska
RINDVEST je šesti najboljši potomec bika Raichle v Evropi. Nakazuje rahlo nadpovprečne lastnosti okvirja, omišičevrednost
za mleko
+ 362
kg mleka.
Odlične
so tudivrednost
lastnostizapersistence,
in Odlične so tudi
nosti,
telesnih
oblik inznaša
lastnosti
vimena.
Genomska
plemenska
mleko znaša dolgoživosti
+ 362 kg mleka.
zdravja persistence,
vimena. dolgoživosti in zdravja vimena.
lastnosti
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MEDARD 121977		

kappa kazein: AB; beta kazein: A1A1;

Rejec: Štuhec Branko, Logarovci
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

MEDARD

MINT 721311

RIHANNA AT
0943304203

WILLE 720964

MEDARD 121977

kappa
kazein:
A1A1;
MANIGO
DEAB; beta kazein:
Max. ml.
II
943304203

10.251.4,78 3,65

Rejec: Štuhec Branko, Logarovci
BIK
MEDARD 121977
SSI 117

SSI 117
PV mleko
PV mleko
119
119
+ 796 kg -0,05 -0,05

OČE/STARI OČE
MINT 721311

MANIGO DE 943304203

WINNIPEG DE
934492505

MATI
RIHANNA AT 0943304203
Max. ml. II 10.251.4,78 3,65

PV meso

PV

PV

PV SSC

90

110

109

110

PV meso PV dolgoživost PV iztok mleka
dolgoživost iztok mleka
90
110
109

MATERIN OČE/ST.OČE
WILLE 720964

WINNIPEG DE 934492505

PV

PV SSC PV persistenca
persistenca
110
96
96

+ 796 kg -0,05 -0,05

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

86
86

114
115

99

99

102
100
107
104

96

114

108
106
101
105
101

115
117

115

Bik Medard je prvi domači Mintov sin v domači populaciji. Bik nakazuje zelo dobre lastnosti
prireje
mleka,
lastnosti
lastnosti
mesa.
Bik
Medard
je prvi
domačifitnesa
Mintovinsinpodpovprečne
v domači populaciji.
Bikprireje
nakazuje
zelo Genomske
dobre lastnosti prireje mleka, lastnosti
plemenske
vrednostilastnosti
nakazujejo
rahlo
podpovprečen
okvir in omišičenost
ter odlične
fitnesa
in podpovprečne
prireje
mesa.
Genomske plemenske
vrednosti nakazujejo
rahlo podpovprečen okvir in
omišičenost
ter odlične
lastnosti nog in vimena.
lastnosti nog
in vimena.
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PRSTEC 121979		

kappa kazein: AA; beta kazein: A1A2;

Rejec: Rantaša Marinka, Bolehnečici
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

PRSTEC

PANDORA 721183

NETKICA SI
93760302

MANITOBA 720763

PRSTEC 121979

kappaPOLARI
kazein:ATAA; betaMax.
kazein:
A1A2;
ml. III
11.646
486134172

4,01 3,23

Rejec: Rantaša Marinka, Bolehnečici
BIK
PRSTEC 121979
SSI 109

SSI 109
PV mleko
PV mleko
110
110
+ 312 kg +0,07 -0,03

OČE/STARI OČE
PANDORA 721183

MATI
NETKICA SI 93760302
Max. ml. III 11.646 4,01 3,23

POLARI AT 486134172

PV meso

PV meso
85
85

MALEFIZ DE
915079575
MATERIN OČE/ST.OČE
MANITOBA 720763

MALEFIZ DE 915079575

PV
PV
PV SSC
PV
PV dolgoživost PV iztok mleka PV SSC PV persistenca
dolgoživost iztok mleka
persistenca
109
102
113
105
109
102
113
105

+ 312 kg +0,07 -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.

106

89

99

94

86
87

95

104
104
106
111
100
101
107
103
103
108
102
102
101
103

106

Prstec je genomsko testirani bik, ki izvira iz linij Pandora in Manitoba. Bik nakazuje pri
potomkah dobre lastnosti mlečnosti, dolgoživosti, somatskih celic in persistence.
Prstec je genomsko testirani bik, ki izvira iz linij Pandora in Manitoba. Bik nakazuje pri potomkah dobre lastnosti mlečnosti, dolgoživosti, somatskih celic in persistence.
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HERUN 121990		

kappa kazein: AA; beta kazein: A1A2;

Rejec: Šmid Aleš, Mlače
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

HERUN

HUBRAUM 721283

FIONA 93615642

VANSTEIN 720651

HUTERA 721068

Max. ml. III 9.691
4,42 3,52

RANDYDE
918555090

HERUN 121990

kappa kazein: AA; beta kazein: A1A2;

Rejec: Šmid Aleš, Mlače
BIK
SSI 120
HERUN
PV mleko

SSI 120
120
PV mleko
120
+ 978 kg -0,03 -0,2
+ 978 kg -0,03 -0,2
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.

OČE/STARI OČE
MATI
MATERIN OČE/ST.OČE
HUBRAUM 721283 FIONA 93615642
VANSTEIN 720651
PV meso
SSC RANDYDE
PV 918555090
HUTERA
721068 PV Max. ml. IIIPV
9.691 4,42PV
3,52
dolgoživost iztok mleka
persistenca
111
104iztok mleka
91 PV SSC 117
PV 106
meso PV dolgoživost
PV
PV persistenca

106

111

95
99

95
95
91
98
94

104

98

117

107
109

101

99
99

97

91

109

103

116
119

105

101

108
108

Herun je potomec bika Hubraum (linija Hutera). Pri potomkah nakazuje nadpovprečne
lastnosti količine mleka, nog, vimena, dolgoživosti in persistence.
HERDO 121992

kappa kazein: BB; beta kazein: A2A2;

Herun je potomec bika Hubraum (linija Hutera). Pri potomkah nakazuje nadpovprečne lastnosti količine mleka, nog,
Rejec: Belec Roman, Koračice
vimena, dolgoživosti in persistence.
BIK
OČE/STARI OČE
MATI
MATERIN OČE/ST.OČE
HERDO
HUMPERT 721247
VIDRA SI 04119045
MANITOBA 720763
HUMAT
DE
0934890159
MALEFIZ DE 0933129871
12
Max. ml. III 7.149 4,68 3,53

SSI 113
PV mleko

PV meso

PV dolgoživost

PV iztok mleka

PV SSC

PV persistenca

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

HERDO 121992 		

kappa kazein: BB; beta kazein: A2A2;

Rejec: Belec Roman, Koračice
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

HERDO

HUMPERT 721247

VIDRA SI 04119045

MANITOBA 720763

HUMAT DE
0934890159

Max. ml. III 7.149
4,68 3,53

MALEFIZ DE
0933129871

SSI 113
PV mleko

PV meso

114

108

PV
dolgoživost
102

PV
iztok mleka
100

PV SSC
98

PV
persistenca
102

+ 684 kg -0,07 -0,09

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.

98
94
91
90
98

108
102
112
101
108
110
105
113
101
105
109
102
105
101
113

104
106

HERDO je genomsko testiran bik, ki ga priporočamo za uporabo v rejah, usmerjenih v
kombinirano prirejo mleka in mesa. Oblik vimena pri potomkah ne izboljšuje, izboljšuje pa
količino mleka (PV +684 kg) okvir živali in telesne oblike.
HERDO je genomsko testiran bik, ki ga priporočamo za uporabo v rejah, usmerjenih v kombinirano prirejo mleka in
mesa. Oblik vimena pri potomkah ne izboljšuje, izboljšuje pa količino mleka (PV +684 kg) okvir živali in telesne oblike.

Mladi biki

BOBAN 121973
Rejec: Vukan Boris, Puževci
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Mladi biki
BOBAN 121973
Rejec: Vukan Boris, Puževci			

LS 98 %
Direktni test
1172 (PV -7)

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

BOBAN 121973

BOVI 121556

PEGA SI 44000417

HOD 121369

BOSPOR 720650

Max. ml. I 8,205 4,23
3,22

HODSON 720562

PV mat. +1320
+0,13 -0,04

VEHIKEL 121975 kappa kazein: AA; A2A2;
Rejec: Kramberger Marjan Ciglence				

LS 97%
Direktni test 1220
(PV +109)

BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

VEHIKEL 121975

VANADIN 721042

LADA SI 43354500

RAGEL 121134

VANSTEIN 720651

Max. ml. VII 8.336
4,51 3,55

RADON 720438

PV mat. +696 +0,01
+0,18
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WALD 121974

kappa kazein: AA; beta kazein: A1A1;

Rejec: Zadrgal Matija, Komenda		

Krava ROSITA SI 54170832, zmagovalka
v kategoriji krave v 2. laktaciji na 3. državni razstavi lisaste pasme, je mati bika Wald.
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

WALD 121974

WINDSTONE DE
0815429893

0832 SI 54170832

RUPTAL 720933

WILLE 720964

Max. ml. II 12.079
3,54 3,21

LS 99 %
RUAP DE
0918105400

Direktni test 1448
(PV +88)

PV mat. +3032 -0,26
-0,11

VOLJA 121978		

kappa kazein: AA; beta kazein: A2A2;

Rejec: Bandur Janez, Orehova vas		

Mati bika Volja, krava Lina SI 03778418,
šampionka regijske razstave Ptuj 2013.
BIK
VOLJA 121978

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

AA

VANADIN 721042

LINA SI 03778418

RADIN 121292

LS
100 %

VANSTEIN 720651

Max. ml. IV 10.811
4,37 3,35

ROMEL 720545

Direktni test 1372
(PV +164)

PV mat. +2592
+0,18 -0,03
15
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Kdo ima asa v rokavu?
Lisasta ali črno-bela pasma: Večja mlečnost črno-bele pasme
ali večji dodatni dohodek kombinirane lisaste pasme?
Katera pasma je gospodarnejša?
https://www.lfl.bayern.de/iba/
Prevod: dr. Andrej Toplak, Oddelek za kmetijsko svetovanje, KGZS Zavod Ptuj; Jože Smolinger, strokovni vodja
za lisasto pasmo, KGZS Zavod Ptuj
		
Črna, rdeča, rjava ali rumena, mlečni tip ali raje kombiniran tip? Razprave o domnevno pravi pasmi so goreče že
desetletja in so postale v zadnjem letu ponovno bolj aktualne. Zlasti v obdobjih z nizko ceno mleka, se zdi kombinirana lisasta pasma zaradi možnosti večjega dodatnega
dohodka bolj zanimiva. Kravam lisaste pasme se pripisuje boljše zdravstveno stanje, a zaradi vzreje telet tudi več
dela. Predstavljamo neposredno primerjavo lisaste in črno-bele pasme.
Pomembna je objektivna primerjava.
Za pravilno odločitev je pomembno, da primerjamo prirejo primerljivih skupin živali. Da bi lahko primerjali prirejo živali brez vpliva reje, smo primerjali živali s kmetij z
enako velikimi čredami in rejcev s podobnim znanjem. Za
to so na voljo podatki DLG foruma o prireji na najboljših

Mlečnost
Maščobe
Beljakovine
Izračunana življenska
prireja
Prireja na življenski dan
Izgube krav
Izgube ženskih živali v
vzreji
Število somatskih celic
Doba med telitvama
Servisni interval
Trajanje rabe
izločenih krav
Kombinirana pasma v primerjavi prireje
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Dr. Gerhard Dorfner,
Institut für Agrarökonomie, LfL Bayern,
Februar 2017,
veröffentlicht in elite 2/2017

kmetijah (kmetije z najboljšo mlečnostjo). DLG najboljše
kmetije sicer niso reprezentativne za vse kmetije z lisasto
in črno-belo pasmo, ker so pravilom nadpovprečno velike,
imajo nadpovprečno tehnologijo in dosegajo nadpovprečne gospodarske rezultate. Kljub navedenim razlikam, je
možna ocena primerljivih čred s 150 – 200 živalmi (v tem
primeru za proizvodno leto 2014/2015).
Kaj ponujajo pasme?
Pregled prireje in zdravstvenega stanja živali (tabela 1)
kaže, da je bila mlečnost črno-belih krav v povprečju
1000kg večja kot mlečnost lisastih krav (črno-bele krave
9743kg, lisaste krave 8798kg). Za takšno prirejo potrebujejo črno-bele krave 300kg več koncentratov na kravo in
potrebujejo tudi za kg prirejenega mleka rahlo več koncentratov (tabela 2). Črno-bele krave lahko zaužijejo rahlo
več krme in proizvedejo več mleka iz osnovnega voluminoznega dela krmnega obroka (črno-bele krave 3548 kg,
lisaste krave 3412 kg). Poglavitni del večje prireje mleka
pa krave črno-bele pasme vseeno proizvedejo s pomočjo
koncentratov ali sočnih krmil.

Enota

Lisasta 150 – 200 krav

Črno-bela 150 – 200 krav

kg ECM/kravo
%
%

8972
4,01
3,45

9706
3,97
3,37

kg/kravo

29503

31067

kg ECM/kravo
%

14,4
3,5

15,3
3,7

%

4,3

6,8

x 1000
dni
dni

179
381
72

210
406
79

mesecev

39,6

38,6
Vir: BZA 2014/2015 Nemčija
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Letna prireja mleka in prireja mleka na življenjski dan je
večja pri črno-belih kravah, vendar so krave črno-bele pasme nekoliko prej izločene iz proizvodnje. Krave črno-bele pasme so dosegle povprečno prirejo 15,3 kg mleka na
življenjski dan, krave lisaste pasme pa povprečno prirejo
14,4 kg mleka na življenjski dan.
Glede na prirejo mleka na življenjski dan so krave črno-bele pasme torej boljše kot krave lisaste pasme. Glede na
vsebnosti, zdravje vimena (število somatskih celic) in plodnost pa so krave lisaste pasme boljše kot krave črno-bele
pasme. Servisni interval (čas od poroda do 1. osemenitve)
Enota

je npr. pri kravah lisaste pasme sedem dni krajši kot pri
kravah črno-bele pasme (krave lisaste pasme 72 dni, krave črno-bele pasme 79 dni). Zdi se, da je tudi presnovna
lisastih krav stabilnejša, kot presnova črno-belih krav. Glede na LKV letno poročilo iz Baden-Württemberg (2015)
je pri približno 40% črno-belih krav srednja ali velika nevarnost za razvoj ketoze. Delež krav s srednjo do veliko
nevarnostjo za razvoj ketoze znaša pri lisasti pasmi le približno 20%. Predvsem delež krav z veliko nevarnostjo za
razvoj ketoze (ketoza-razred 3) je pri kravah lisaste pasme
bistveno manjši kot pri kravah črno-bele pasme.

Lisasta 150 – 200 krav

Črno-bela 150 – 200 krav

20,7
23,1
259

21,1
26,1
270

3412

3548

Skupno zauživanje SS
kg SS/kravo/dan
Poraba koncentatov
dt koncentrata EIII
Pokladanje koncentratov g koncentrata EIII/kg ECM
Prireja iz voluminozne
kg ECM/kravo
krme

Vir: BZA 2014/2015 Nemčija

Tabela 2: Parametri krmljenja – podobna učinkovitost pri enakem managementu

Ali obstajajo ekonomske razlike?
Ekonomska primerjava (tabela 3) kaže, da je bila odkupna cena kg ECM mleka pri lisasti pasmi v primerjalnem
obdobju približno za 1 cent večja kot pri črno-beli pasmi (lisaste krave 34,90ct/kg, črno-bele krave 33,92ct/kg).
Boljša cena mleka je večinoma posledica večjih vsebnosti. Vzrok pa je tudi boljša cena mleka na jugu Nemčije

Neto cena mleka
Dohodek od bikcev
Dohodek od starih krav
Dohodek od telic
Prireja na življenjski dan
Dohodek prost neposrednih stroškov na
življenjski dan
Dobiček* na življenjski
dan
Ekonomska primerjava pasem (2014/2015)

v obdobju 2014/2015. Najpomembnejša prednost lisaste
pasme so bikci za pitanje in stare krave, zaradi katerih je
dodatni dohodek pri lisasti pasmi bistveno večji kot pri črno-beli pasmi. V obdobju 2014/2015 je znašala prodajna
cena bikca lisaste pasme približno 340 EUR več kot bikca
črno-bele pasme. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi
večji vložek dela in druge stroške vzreje telet.

Enota

Lisasta 150 – 200 krav

Črno-bela 150 – 200 krav

ct/kg ECM
EUR/žival
EUR/žival
EUR/žival
kg ECM/dan

34,9
424
1044
1169
14,4

33,92
95
728
955
15,3

EUR/dan

2,89

2,3

EUR/dan

1,39

0,79
Vir: BZA 2014/2015 Nemčija
* pred nevezanimi premijami
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Večja prireja na življenjski dan ni vedno boljša
gospodarnost?
Objektivna ekonomska primerjava pasem ni mogoča samo
na osnovi prireje na življenjski dan. Veliko bolj primeren
pokazatelj je parameter, ki pokaže dobiček na življenjski
dan. Takšen pokazatelj je pred dvema letoma uveden parameter dohodek prost neposrednih stroškov (delo, zgradbe idr.) na življenjski dan. Ta parameter kaže, da je lahko
lisasta pasma konkurenčna črno-beli pasmi kljub manjši
prireji mleka. Prireja na življenjski dan je pri lisasti pasmi sicer manjša, dohodek prost neposrednih stroškov na
življenjski dan (boljša cena mleka, večji dodatni dohodek,
manjši stroški veterinarskih storitev) pa večji. Dohodek
prost neposrednih stroškov na življenjski dan je pri lisasti
pasmi v obdobju 2014/2015 znašal 2,89 EUR/dan in je bil
večji kot pri črno-beli pasmi, pri kateri je znašal 2,3 EUR/
dan. Iz ekonomskih in drugih razlogov je priporočljivo, da
krave črno-bele pasme dosegajo prirejo vsaj 15kg mleka
na življenjski dan in krave lisaste pasme vsaj 14kg mleka
na življenjski dan. Tudi glede dobička so črede krav lisaste
pasme konkurenčne, čeprav na primerjavo pasem delom
vplivajo tudi različne strategije kmetij in donosnost reje
ni odvisna samo od pasme goveda. Če ovrednotimo skupne stroške (med drugim stroški dela, zgradbe idr.), ugotovimo, da je večji vložek dela (predvsem za vzrejo telet)
dobro poplačan.
Kaj nam povedo rezultati?
Če bi obstajale velike in stalne prednosti ene pasme, bi se
ta v Nemčiji zagotovo 100% razširila. Dokaj stalna pasemska sestava populacije goveda v Nemčiji kaže, da temu ni
tako. Kljub temu nekaj ugotovitev:
• Kombinirana lisasta pasma omogoča kombiniran dohodek. Sicer dolgoročno ne poveča brezpogojno dobičkonosnosti reje krav molznic, sigurno pa stabilnost
in likvidnost. Obdobja visokih cen mleka so obdobja
črno-bele pasme. Ko so cene mleka slabe je boljša lisasta pasma. Likvidnost in s tem možnost omiljenja
vpliva obdobij nizkih cen mleka pa je v zadnjih letih
vedno bolj pomembno. Večji stabilni dodatni dohodek
kombinirane lisaste pasme (ali reja križancev) je pomemben dejavnik zagotavljanja likvidnosti.
• Pasma goveda ni odločilni dejavnik za uspešnost reje
krav molznic. Veliko bolj vplivata na uspeh reje znanje
in danosti kmetije. Tako pri analiziranih DLG najboljših kmetijah, kot tudi pri ostalih kmetijah, so razlike
med kmetijami bistveno večje kot razlike med pasma-

•

•

mi. V Nemčiji znašajo razlike v ekonomskem uspehu
ne glede na pasmo 1000 EUR/kravo.
Velikemu povečanju mlečnosti črno-bele pasme na nekaterih kmetijah očitno ni sledilo ustrezno znanje. Očitne zdravstvene težave (med drugim število somatskih
celic, stabilnost presnove) so pri lisasti pasmi manjše.
Le to v praksi pogosto pripisujejo manjši mlečnosti in
lažji oskrbi. Mogoče tudi zato, ker prehrana še ne rabi
biti tako izpopolnjena.
V zadnjih desetih letih je lisasti pasmi uspelo, da ni
zaostala v prireji mleka in obdržala veliko prednost
zaradi dobrih pitovnih lastnosti. Za rjavo pasmo oz.
»Brown Swiss« to ne velja v enakem obsegu. Z vedno
večjim deležem holštajn genetike se je zmanjšal dodatni dohodek, brez, da bi lahko v praksi sledila velikemu
povečanju mlečnosti drugih pasem. Tudi pri tej pasmi,
pa rejci v praksi uspešno izkoriščajo njene specifične
prednosti (med drugim dolgoživost, sestava mleka).

Povzetek
Nobena pasma goveda ni absolutni zmagovalec. Velika
prednost lisaste pasme je večji dodatni dohodek. To velja predvsem za jug Nemčije. Lisasta pasma je zelo konkurenčna tudi zaradi stalnega povečevanja mlečnosti in
nadpovprečne robustnosti. Ker so ekonomske razlike med
čredami krav iste pasme goveda velike, je pred morebitno
menjavo pasme potrebno temeljito premisliti lastne zmožnosti in danosti. Menjava pasme ni samo menjava barve,
ampak pomeni tudi, da je potrebna drugačna strategija. Pri
reji lisaste pasme je potrebno več prostora in več dela zaradi vzreje telet. Ponavadi se rejci malo manj specializirajo
in manj posvečajo veliki mlečnosti. Reja lisaste pasme pa
omogoča večjo finančno stabilnost.
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Biki za načrtno osemenjevanje
bikovskih mater v letu 2018
Predstavljamo vam nove elitne bike za načrtno osemenjevanje
bikovskih mater. V trenutni ponudbi so na voljo trije odlični elitni
Jože Smolinger,
Biki za načrtno osemenjevanje bikovskih mater v letu 2018
biki (dva genomsko testirana in eden klasično testiran bik).
strokovni vodja za lisasto pasmo

HENDORF 721475 (AT 984236628)

Predstavljamo vam nove elitne bike za načrtno osemenjevanje bikovskih mater. V trenutni
Izvor: Avstrija
CRV
Deutschland
ponudbi
so naGenostar,
voljo trijeWieselburg,
odlični elitni
biki
(dva genomsko testirana in eden klasično testiran
bik).
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

HENDORF

HUTERA 721068

RICA AT 13189322

RAVE 720979

HENDORF (AT 984236628)

720682
Max. ml. II 9.859
Izvor: Avstrija Genostar,HUTMANN
Wieselburg,
CRV Deutschland
BIK
HENDORF
SSI 129
Rojen: 05.04.2015
SSI 129PV mleko

PV mleko
125
125
+ 979 -0,07 +0,01

RAU 721190

3,92 3,64

OČE/STARI OČE
MATI
MATERIN OČE/ST.OČE
RAVE 720979
HUTERA 721068
RICA AT 13189322
RAU 721190
HUTMANN 720682 Max. ml. II 9.859 3,92 3,64
PV meso
PV
PV
PV SSC
PV
dolgoživost
persistenca
dolgoživost iztok
PV meso PV
PV mleka
iztok mleka PV SSC
PV persistenca
107
108 108
116
100100
116 116
107
116

+ 979 -0,07 +0,01

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

91

99

96

108
110
110
105
115
109
107
104
102
104
105
115
112
113
104
106

101
108

Genomsko testiran bik Hendorf izvira iz linije Hutera v kombinaciji s hčerko bika Rave z
odličnim vimenom. Bik nakazuje visoke plemenske vrednosti za količino mleka, dolgoživost, persistenco in iztok mleka.
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VILLEROY 721465 (DE 0947673487)
Izvor: Nemčija osemenjevalni center BVN, Markredwitz, RBW, Hohenzell
BIK

OČE/STARI OČE

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

VILLEROY

REUMUT 721298

LIMA DE 945122481

ETTAL DE
937746688

RAUFBOLD 720750

Max. ml. V 10.889
4,23 3,7

ENRICO 720619

SSI 139
PV mleko

PV meso

120

119

PV
dolgoživost
118

PV
iztok mleka
114

PV SSC
101

PV
persistenca
106

+ 856 -0,13 +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.

89
91

90
89
88
88

104

95

96

95

85

113

104
107
109

115
108
112

103

109

109

131

Elitni bik Villeroy je trenutno številka 1 med klasično testiranimi biki v lisasti populaciji. Povprečno 1 cm manjše krave
prikazujejo izvrstno kvaliteto, ki si jo želi vsaka kmetija. Potomke dosegajo odlično mlečnost in imajo odlična visoko
pripeta vimena z namestitvijo seskov navznoter.

20

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

HERZBLUT 721476 (AT 499973229)
Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar
BIK

OČE/STARI OČE

HERZBLUT
(AT 499973229)
HERZBLUT
HUBRAUM 721283

MATI

MATERIN OČE/
ST.OČE

ZORA AT 897459522

HURRICAN DE
942264344

Izvor: Avstrija osemenjevalni center Genostar
BIK
HERZBLUT
SSI 127
Rojen: 11.01.2016
SSI 127PV mleko

PV mleko
130
130
+ 1404 -0,15 -0,11

HUTERA 721068
HULKOR DE
946527092
OČE/STARI OČE
MATI
MATERIN OČE/ST.OČE
HURRICAN DE 942264344
HUBRAUM 721283 ZORA AT 897459522
HULKOR DE 946527092
HUTERA 721068
PV meso
PV
PV
PV SSC
PV
dolgoživost iztok
dolgoživost
persistenca
PV meso PV
PVmleka
iztok mleka PV SSC
PV persistenca
99 99
110 110
101
116
101
97 97
116

+ 1404 -0,15 -0,11

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.

113
106
108
114
112
110
109
116
108

89
91

109
114
114
102

93

99

102

109
104

121

118

Bik Herzblut izvira iz linije Hubraum in pri
materi iz linije Hurrican. Krava Zora je trenutno ena boljših bikovskih mater v Avstriji.
Bik pri potomkah nakazuje odlične lastnosti
mlečnosti, okvirja, nog in vimena.
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Lisasta pasma se preko gospodarskega križanja uveljavlja
tudi na področjih kjer prevladujejo intenzivne mlečne pasme
Matej Močnik
Topgen d.o.o. – Zastopnik podjetja Bayern Genetik v Sloveniji.
Gospodarsko križanje ali s tujko crossbreeding, je v živinoreji znana metoda, ki se v mlečni prireji večinoma uporablja, ko rešujemo težave s plodnostjo. Običajno uporabljamo
bike mesnih pasem, teleta pa so namenjena za pitanje. Z
uporabo bikov kombiniranih pasem kot je Lisasta, pa lahko
njihove potomke uporabljamo kot krave molznice.
Bayern Genetik, osemenjevalni center za lisasto pasmo ima
na tem področju več kot 25 let izkušenj. V tem času so rejci v Nemčiji začeli spoznavati, da je ‘’Holstenizacija’’ resda
prinesla napredek v količini namolženega mleka, poleg tega
pa še težave s plodnostjo, več presnovnih bolezni, slabšo vitalnost telet, manjši izkoristek klavni trupov... Iskali so rešitve
in ena od ponujenih je bila uporaba Lisastih bikov na črno-belih kravah. Pri izbiri bikov so se držali pravila: Daj kravi
kar najbolj potrebuje. - Fitnes, če ima krava zdravstvene probleme. - Vsebnost, če je v mleku malo beljakovin. - Noge, če
ima slabe noge. - Okvir in globino, če je ekstremno mlečnega
karakterja. Ideja se je nato najprej razširila na Nizozemsko,
kjer je danes Lisasta pasma, druga najbolj razširjena pasma.
Nato pa še naprej, preko Nizozemskih družin, ki kmetujejo po
celem svetu vendar, spremljajo trende v domovini. Poglejmo
si nekaj primerov rejcev iz različnih držav, ki se poslužujejo
gospodarskega križanja in kakšne izkušnje imajo z njim.
Nizozemska
Kmetija De Bieshorst družine Luesink. Na današnji lokaci-

Število krav
Povprečno št. laktacij na kravo
Mlečnost
Število somatskih celic
Doba med telitvama
Odstotek mrtvorojenih telet
Število osemenitev na kravo
Veterinarski stroški
Prihodek od prodaje izločenih
krav in moških telet
Starost ob 1. Telitvi
Odstotek telitev brez pomoči
Povprečna cena moški telet

ji v kraju Halle na vzhodnem delu Nizozemske kmetujejo 9
let. Čredo so povečali na 400 molznih krav in 300 glav mlade
živine. Večina živali je črno-bele pasme, vendar je v čredi
videti vse več belih glav, še posebno med mlado živino. Gospodar Gerbert pravi, da se je prepričal, da so tudi Lisaste krave zmožne visoke proizvodnje pri Nemškem rejcu Karl-Josef
Vermohlenu – pionirju na področju gospodarskega križanja.

Fleckvieh-crossbred on the pasture

Njegove krave so dolge, močne in odlično omišičene, ter dosegajo mlečnost med 12 in 13 tisoč kg mleka. Črno-bela krava rezerve naloži v maščobi, ki se mora porabiti po telitvi in
povzroča težave. Lisasta krava naloži rezerve v mišicah, zato
ni težav. Eden od razlogov za odločitev, da so začeli uporabljati bike lisaste pasme je tudi, ker želijo zmanjšati dobo med
telitvama iz 419 dni na 365 dni. Križanke so krave z dobro izraženo pojatvijo in hitro ponovno breje. Črede v prihodnje ne
bodo več povečevali, delali bodo na proizvodnji in plodnosti.

Situacija 2006

Situacija 2015

60
3,1

82
3,6

9799kg, 4,20%maščobe, 3,38%beljakovin

8630kg, 4,51%maščobe, 3,50%beljakovin

300 000
457 dni
13,3
2,5
0,14Ct/liter mleka

89 000
383 dni
4
1,6
0,08Ct/liter mleka

4,5Ct/liter mleka

8,9Ct/liter mleka

31 mesecev
60%
138€

26 mesecev
96%
284€

Tehnični in ekonomski kazalniki kmetije Aukes za leto 2006 in leto 2015.
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Želijo močne krave, z veliko mleka in teletom vsako leto, zato
jim lisasta pasma zelo ustreza.
Francija
Družina Aukes redi dobrih 80 krav, od tega jih je samo še
nekaj čistih črno-belih, vse ostale so križanke F1, F2 ali F3
generacije. Njihov cilj je pretopiti čredo v Lisasto pasmo. V
desetih letih odkar za osemenjevanje uporabljajo bike Lisaste
pasme je sicer mlečnost padla za dobrih 1000 kg, vendar so se
popravili ostali parametri. Gospodar Jacques pravi: V današnjih časih, ko so cene mleka nizke, nam naše Lisaste krave
pomagajo ohranjati nizke proizvodnje stroške, imamo pa še
lep dodaten prihodek od prodaje mesa, a najpomembnejše je
zadovoljstvo ob delu z našimi ‘’ Liskami’’.
Severna Irska.
John Stewart, s pomočjo staršev in brata obdeluje dobrih 100
ha površin, na katerih redi 130 krav. Trenutno je 65% črede lisaste pasme, delajo na tem da bo vsa čreda lisaste pasme. Pred
približno 7 leti so spoznali, da bodo potrebne določene spremembe v čredi, če hočejo ostati v poslu. Preprosto črno-bele
krave niso bile več stroškovno učinkovite. Cena mleka jih je
silila, da pogledajo na katerih področjih lahko izboljšajo ekonomičnost kmetije. Hoteli so dolgožive krave, ''delovne'' in ki
bi bile na koncu, ko zapustijo čredo še vedno nekaj vredne.
Malo so se pozanimali in v oči jim je padel časopisni članek
o lisasti pasmi, zato so na črno-belih kravah začeli uporabljati bike lisaste pasme. Že takoj jih je presenetila vrednost
moških telet križancev črno-bele in lisaste pasme. V primerjavi z črno-belimi prinesejo dodatnih 220£ in so iskano blago
na Severnem Irskem. Zelo se je povečala dolgoživost črede
in na ta račun se je zmanjšal remont, tako da v bližnji prihodnosti pričakujejo tudi določen zaslužek od prodaje telic.
Veterinarski stroški so pol nižji, kot pred sedmimi leti in še pa-

dajo. Drastično se je znižalo tudi število somatskih celic in je
trenutno na okrog 100 000. Manj je mastitisov, posledično je
manj mleka, ki ga je potrebno zavreči in ga je več oddanega v
mlekarno. Doba med telitvam se je zmanjšala s 400 dni na 380
dni, računajo da bodo v kratkem času, ko v čredo vključujejo
vse več križank z lisasto pasmo prišli na 360 dni. John pravi:
'' Te krave križanke so zelo učinkovite, brez posebnih težav in
se odlično odnesejo v našem sistemu – paša od aprila do oktobra. V primerjavi s črno-belimi so za 7 penijev po litru mleka
bolj profitabilne. Sprememba se nam je definitivno izplačala,
prihodnost je zagotovo lisasta''.
ZDA – Wisconsin
Ekološka kmetija družine Culvar, je kmetija s stoletno tradicijo, v družinski lasti je že od leta 1896. Trenutni lastnik Scott
je od staršev prevzel kmetijo z 115 kravami. Danes jih redi
234 ter še toliko mlade živine. Obdeluje 240 ha lastnih površin in 180 ha v najemu. Poleti je glavna sestavina obroka
paša, pozimi travna silaža in silirano koruzno zrnje. Je zelo
zadovoljen s svojimi lisastimi kravami, so dobre pašne živali
in s lepo vklopijo v njihov sistem. V primerjavi s črno-belimi
je mlečnost enaka ali celo višja, višja je tudi vsebnost. Krave
so boj vzdržljive, so manj občutljive na presnovne bolezni,
kar je zelo pomembno v poletni vročini in v poporodnem obdobju. Lahko telijo in so hitro ponovno breje, kar jim omogoča
da je doba med telitvama 380 dni. Moška teleta ob prodaji dajo
lep dodaten zaslužek, prav tako izločene krave. Scott in njegova
žena Kristi z veseljem razkažeta kmetijo in njihove lisaste krave
obiskovalcem. Sta goreča zagovornika lisaste pasme in kot pravi Scott: ''Moja največja napaka v življenju je bila da se nisem
prej odločil za lisasto pasmo.'' Zato priporoča ostalim rejcem:
''Ne napravite iste napake, začnite z lisasto pasmo danes.''
Povzeto iz revij Fleckvieh World.

Jata Emona d.o.o. | Agrokombinatska 84 | 1000 Ljubljana
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»Kmet sirarno na ogled postavi«!
Predstavitev kmetije Vreže, usmerjene v predelavo mleka
Stane Levart, specialist za predelavo
mleka, KGZS-Zavod Ptuj.
Odločitev, da začnemo predstavljati mlečne kmetije s predelavo mleka, je dodobra dozorela. V zadnjih petih letih se je
na naših mlečnih kmetijah zgodil pomemben in zelo opazen
korak naprej. Predelava mleka je postala resna panoga, zastopana z dobrimi sirarji, z dobro vizijo in pomembno gibalo
razvoja na prenekateri mlekarski kmetiji, širom Slovenije.

Kmetija Vreže; osnovna dejavnost prireja mleka
Kmetija obdeluje 18 ha kmetijskih zemljišč; radi poudarijo,
da je pri njih potrebno kar 5 ha strmih in nagnjenih travnikov pokositi in pograbiti ročno! Prevladuje košna raba zemljišč, 2 ha njivskih površin je zasejanih s koruzno silažo,
1ha pa z žiti.

In še kako resno je sirarstvo na svoji kmetiji zastavil mlad
kmetovalec Boštjan Vreže iz okolice Šmarij pri jelšah. V
tokratni številki bom na kratko povzel njegovo razvojno
zgodbo; zgodbo o uspehu.

V osnovni čredi (17 krav molznic v standardni laktaciji) prevladujejo krave lisaste pasme, ki se ponašajo z lepo
povprečno prirejo in sicer 6358 kg mleka (305 dni). V povprečju dosegajo 3,98 % maščobe in 3,25% beljakovin. Zelo
dober je tudi indeks osemenitve, ki je 1,2. Mlada živina je
večina leta zunaj na paši, krave pa v hlevu-ležalni boksi,
prosta reja. Letno namolzejo cca 120.000 litrov mleka. Kar
polovico mleka (60.000 l) se predela v domači sirarni.

Kmetija Vreže se nahaja v naselju Vodenovo nad Šmarjami pri Jelšah. V hlevu (tip prosta reja) redijo okoli 30 glav
lisaste ženske živine, od tega je 17 krav molznic. Letno
namolzejo cca 120.000 l mleka. Glavnino dela na kmetiji
prevzemata oče Ladislav in Boštjan.

Mlad gospodar Boštjan

Kot velikega entuziast je Boštjan hitro prišel v stik tudi s
specialistično službo KGZ Ptuj. Iskal je dodatna znanja in
usmeritve pri postavitvi predelovalnega obrata-sirarne na
svoji kmetiji. Tako smo že leta 2010 skupaj opravili oglede
in zastavili tehnološke rešitve obstoječega prostora. Sirarno je zastavil v kletnih prostorih starejše hiše blizu hleva.
Začetna skepsa je bila porušena in v letu 2012 je uradno
registriral predelovalni obrat.
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Domača sirarna; zgodba o uspehu.
Kot že nakazano v uvodu članka, so Vrežetovi zelo jasno
postavili tudi koncept predelave mleka na kmetiji. Boštjan
se vseskozi zaveda, kako pomembno je iskati ustrezna znanja na tem področju in ga nenehno obnavljati ter nadgrajevati. Večkrat se je udeležil tečajev sirarstva tako v tujini, kot
v Sloveniji. Iz (nekoč) zapuščenih temačnih prostorov stare
hiše je s pomočjo družine in svetovanja specialistične službe
KGZS Zavoda Ptuj uredil lično in funkcionalno sirarno. Ker
je kmetija oddaljena od mestnih središč, koncept prodaje v
veliki meri temelji na sodelovanju z javnimi zavodi in lokalnimi trgovinami. Tako uspešno sodelujejo z osmimi (8)
bližnjimi javnimi zavodi, katerim redno dostavljajo surovo mleko, jogurt in sladko skuto. Predelovalni asortima pri
Vrežetih sestavlja močna linija fermentiranih mlečnih izdelkov, zelo prepoznani, iskani in cenjeni pa so tudi njihovi
poltrdi zoreni siri, izdelani iz surovega mleka. Je prejemnik
številnih zlatih priznanj in znaka KAKOVOSTI v sklopu
tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij.

Nadaljnji koraki, Združenje kmečkih sirarjev Slovenije
Boštjan je zaradi prevladujočega načina prodaje (nekončni potrošnik) v letošnjem letu svojo sirarno do-registriral
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v ODOBRENI obrat. Prav tako je z letošnjim letom postal
mladi prevzemnik kmetije, kar mu bo v prihodnje omogočilo tudi uspešno črpanje javnih sredstev. Kmalu bo sledila postavitev novih koritastih silosov in celostna ureditev
dvorišča. Zelo resno pa razmišljajo tudi o okrepitvi senene
linije. Obstoječa sirarna postaja premajhna, zato že snujemo načrte za razširitev obrata in ureditvijo degustacijskega
prostora.
Boštjan je tudi član upravnega odbora Združenja kmečkih
sirarjev Slovenije. Združenje je v letu 2016 v sodelovanju
s KGZ Ptuj in inštitutom KONCERT Maribor uspešno za-

govarjalo in ustvarilo posebno certifikacijsko kategorijo,
v kateri se najdejo kmečki sirarji. Gre za znak Izbrana
kakovost Slovenije »kmečki«. Povezovanje »kmečke«
sirarske branže se mu zdi izjemno pomembno. Nenazadnje je v tej sredi zbrano domače sirarsko znanje in izkušnje. Tudi njegova kmetija s sirarno je certificirana za
znak Izbrana kakovost »kmečki«. Ob tem Boštjan pravi:«
ZA Vstop v shemo smo se odločili predvsem, ker smo
tako našim izdelkom dali kar se tiče kvalitete piko na i.
S shemo izbrana kakovost »kmečki« poudarjamo, da so
izdelki lokalnega izvora, ter da so visoke kvalitete. V ozadju stoji služba,
ki izdelke nadzira in kontrolira, tako
da težko pride do kakšnih nepravilnosti. Seveda naše stranke to cenijo,
kar dokazujejo z povpraševanjem po
naših izdelkih.«
Boštjanu in njegovi družini želimo uspešno investicijsko
obdobje. Nadaljnji koraki naj bodo takšni kot do sedaj;
premišljeni in v njih naj se zrcali izjemna kakovost izdelkov. Kot rečeno - zgodba o uspehu.

Čreda Vrežetovih pri jaslih

TROJČICE na kmetiji Ostrež
V zaselku Veliki Vrh pri Litiji, ki je prislonjen nad reko
Savo, se je 23. septembra 2017 zgodilo veliko presenečenje.
Na kmetiji Darka Ostreža je krava ROZI SI 94028786 telila tri teličke, trojčice lisaste pasme. Prvi dve telički sta bili
kmalu prva za drugo, tretja pa je domače presenetila nekoliko kasneje, proti večeru, pred začetkom večernega opravila v hlevu. Na kmetiji Ostrež so s skrbnostjo in z veseljem
poskrbeli za kravo Rozi in njen telečji naraščaj, tako da so
danes zdrave in poskočne. Danes krasijo njihovo domačijo.

Rafko Rokavec, KGZS zavod LJ

tudi ta primer potrjuje, zakaj lisasta pasma slovi po dobri
plodnosti. Morda je to »božji dar«, saj so trojčice prišle na
svet v času, ko se spominjamo blaženega Antona Martina
Slomška, ki velja za zavetnika slovenskega kmetstva.
Ob rojstvu lisastih trojčic kmetiji Ostrež iskrene čestitke!

Rojstne teže teličk so bile okoli 20 kg. Prvo teličko so poimenovali Rožica SI 54998621, drugo Rezika SI 44998622
in tretjo Rikola SI 34998623. Teličke so potomke mladega
bika Varvona 121901 in krave Rozi SI 94028786. Materin
oče je bik Huvar 121320.
Trojčice so redek primer v slovenskem prostoru. Ni kaj,

Trojčice z lastniki pred hlevom
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Srečanje delovne skupine za linearno ocenjevanje
krav lisaste pasme v Franciji
Nataša Unuk, KGZS Zavod Ptuj
Igor Stanonik, KGZS Zavod Kranj
V Francoskem mestu Goersdorf v pokrajini Alzas je od
24. do 25. oktobra potekalo evropsko izobraževanje delovne skupine za linearno ocenjevanje lisaste pasme, katere
glavni organizator je bila francoska rejska organizacija v
sodelovanju z evropskim združenjem rejcev lisaste pasme
( EFV ).
Izobraževanja smo se udeležili predstavniki desetih evropskih držav: Francije, Nemčije (Baden Wurtenberg, Bavarska), Češke, Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Švice, Slovenije, Italije in Romunije. Slovenijo smo zastopali Jože
Smolinger, Igor Stanonik in Nataša Unuk.
Na samem začetku izobraževanja nas je pozdravil dr. Georg Rohrmoser (ASR), inž. Johnn Tanzler (AGOF) in g.
Bernhard Luntz (Lfl Tierzucht Grub), vodja skupine za
linearno ocenjevanje. Sledila so poročila o linearnem ocenjevanju posameznih držav udeleženk izobraževanja.
Bernard Luntz nam je predstavil novosti iz ICAR - jeve
delovne skupine za linearno ocenjevanje, katere vodja je g.
Gerben der Jong iz Nizozemske (CRV). Gospod Luntz je
odgovoren za lisasto in rjavo pasmo. Predstavil je predloge
delovne skupine, da se določene lastnosti, ki se ocenjujejo in se še ne vključujejo v izračun plemenske vrednosti,
dodajo na ocenjevalni list. Predlagani dopolnitvi: višina
mlečnega zrcala in namestitev zadnjih seskov. Namestitev
zadnjih seskov je zelo pomemben zaradi robotske molže.
Delovna skupina se je odločila, da se doda samo lastnost
namestitev zadnjih seskov, vendar se ne upošteva pri skupnem izračunu plemenske vrednosti za vime.

tični del ocenjevanja krav je vodil g. Luntz. Ocenjevanje je
potekalo po skupinah držav udeleženk. Živali za ocenjevanje so bile zelo načrtno odbrane glede na posamezne lastnosti nog in predvsem vimena. Ocenjevalcem je bilo s tem
delo še bolj oteženo predvsem pri odločitvi skupne ocene
za vime. Po končanem ocenjevanju je sledila analiza rezultatov s komentarji. Kljub zelo zahtevnemu ocenjevanju
se je slovenska ekipa zelo dobro odrezala in bila po ocenah
popolnoma primerljiva z vodilnimi državami za linearno
ocenjevanje, kot so Nemčija in Avstrija.
Skupna ugotovitev je bila, da je pravilno ocenjevanje telesnih lastnosti živali zelo pomembno, tako iz vidika zdravja
vimena kot kvalitete nog. Oboje vpliva na dobro počutje
živali in s tem povezano dolgoživost. Z dobrimi telesnimi
lastnostmi je živali omogočeno, da doseže visoko življenjsko prirejo in s tem večji ekonomski učinek črede. Linearno ocenjevanje je gledanje krav skozi oči strokovnjaka. Na
osnovi linearne ocene posamezne živali pripravimo načrt
osemenjevanja in s tem pripomoremo k napredku in prenosu pozitivnih lastnosti in izboljšanju le teh.
Po napornih dneh izobraževanja, smo se po kosilu poslovili in polni vtisov odpravili na 10-urno pot proti domu. Vožnja do Slovenije nam je hitro minila, ker smo imeli dovolj
tem za pogovor, glede na to, da smo dobili ponovno veliko
novih izkušenj in znanj, ki jih bomo uporabili pri ocenjevanju telesnih lastnosti v naši populaciji lisastega goveda.

Dr. Krogmeier iz živinorejskega bavarskega inštituta (Lfl
Tierzucht Grub) je podal analizo rezultatov ocenjevanja
krav, ki se ocenjujejo po 100 točkovnem sistemu (FleckScore) za Bavarsko, Baden- Wurttenberg, Avstrijo, Italijo
in Češko, s poudarkom na primerjavi rezultatov ocenjenih
krav v prvi, drugi in tretji laktaciji.
Drugi dan izobraževanja smo imeli praktični del ocenjevanja na kmetiji Bernhard v mestu Woerth. Pripravili so nam
pet krav. Tri prvesnice in dve kravi v drugi laktaciji. Prak-

Ocenjevanje zunanjosti v hlevu
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NARAVNI PRIPUST IN ZDRAVJE GOVEDA
mag. Dominika Štabuc-Starčevič
dr.vet.med., VF-NVI
V prispevku bom omenila štiri spolno prenosljive bolezni, možne načine okužbe, ugotavljanje prisotnosti bolezni ter preventivne ukrepe, ki jih rejec lahko izvaja.
V Sloveniji imamo nekaj rej z znanim zdravstvenim statusom glede bolezni IBR/IPV in BVD-MB. Veliko rejcev
zdravstvenega stanja glede teh bolezni ne pozna. Promet
z živalmi (kravami, telicami, teleti) je v naši državi živahen.
Rejec, ki redno vodi predpisano dokumentacijo in sproti
analizira plodnost svojih živali, bo ob pojavu nerednih
pregonitev ali abortusov hitro posumil da je nekaj narobe. Rejci, ki so pri opazovanju živali in vodenju evidenc
manj natančni spregledajo prve znake. Reagirajo kasneje
in za neuspeh praviloma krivijo veterinarsko službo oziroma seme. Od te »kritike« do nakupa lastnega bika je
kratek korak. V primeru, da so bile pregonitve posledica
samo slabega opazovanja krav v pojatvi, lahko bik stanje
precej popravi. Če pa temu ni tako, si je pa rejec namesto
bika pripeljal trojanskega konja.
Za spolno prenosljive bolezni je značilno, da se njihovi
povzročitelji izločajo z nožničnimi izcedki in semenom.
Pri umetnem osemenjevanju uporabljamo pribor za enkratno uporabo. Nevarnost prenosa teh bolezni iz krave
na kravo je tako skoraj nična. Osemenjevalec lahko prenese povzročitelja posredno ( z obleko, obutvijo ), neposredno pa ne. Medtem ko bik to lahko stori.
Rejec mora razlikovati med bikom in plemenskim bikom. Glede spolno prenosljivih bolezni je med bikom in
plemenskim bikom velika razlika. Zdravstveni pogoji za
bike na testni postaji veljajo tudi za bike, ki jih republiška komisija potrdi za naravni pripust. Bik, ki je uspešno
prestal vsa testiranja dobi naziv plemenski bik.
Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali v
13. točki 2. člena točno definira pojem plemenska žival.
Za plemensko žival je lahko izbran ocenjen, odbran in
priznan samec, ki izpolnjuje predpisane zootehniške pogoje iz potrjenega rejskega programa in veterinarske po-

goje glede zdravstvenega stanja, minimalne oploditvene
sposobnosti, ne kaže dednih in konstitucijskih napak in
mu je bil izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenjaka ( 13. točka 2. člena Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali; Ur. list RS št. 71/07, 35715).
Torej- za plemenskega bika točno vemo, da je prost bolezni, za bika pa ne. Rejec prodajalec lahko jamči, da je
bik zdrav, da ne kašlja in nima drisk, da ima dobre, močne noge in zdrave parklje. Ampak za vključitev v naravni
pripust je to odločno premalo. Pa poglejmo zakaj.
1.

Opis bolezni
1.1.
Bolezen IBR /IPV

V 50-letih prejšnjega stoletja so poznali dve obliki okužbe z bovinim herpes virusom 1 (BHV1). To sta bili IBR
(infekcijski bovini rinotraheitis ), IPV ( infekcijski pustularni vulvovaginitis pri kravah) ter IPB (infekcijski pustularni balanopostitis pri bikih). Danes vemo da BHV 1
povzroča tudi abortuse, neplodnost, konjuktivitis, encefalitis, mastitis, enteritis in celo dermatitis.
BHV 1 je DNK virus. Spada v skupino herpes virusov.
Dobro prenaša nizke temperature.
Kako bolezen IPV poteka v reji? Glede na vir okužbe
(bik, seme za umetno osemenjevanje, krava) poznamo
različne oblike in potek bolezni.
1.Vir okužbe je okužen bik
Krave in telice, ki so bile pripuščene z okuženim bikom
zbolijo dva do štiri dni po pripustu. Zviša se jim telesna
temperatura, sramnica pordi, oteče, žival postane nemirna in daje vtis lažnega gonjenja (estrusa). Na sramnici in
sluznici vestibuluma se pojavijo drobni mehurčki s serozno, svetlo vsebino, v kateri je veliko virusa. Živali so
nemirne, se premikajo, drgnejo, mahajo z repi in trosijo
virus v okolje. Z drgnjenjem vnašajo nečistoče in s tem
mikroorganizme na že tako prizadeto sluznico kar lahko
pripelje do vnetja maternice.
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2.Vir okužbe je okuženo seme
Do vnetja maternice in jajcevodov pride takrat, ko je krava
osemenjena z okuženim semenom. Rdečine in mehurčkov na
zunanjih spolovilih ni opaziti, krava pa se pregoni.
3.Vir okužbe je latentno okužena krava
Do ozdravitve ( če ni prišlo do sekundarnih okužb ) pride
približno po dveh tednih. Ozdravitev pa je le navidezna. Virus
se je umaknil v živčne pleteže ( ganglije), krava je latentno
okužena in bo ob malo večjem stresu postala izločevalka virusa in s tem vir okužbe za druge živali. Taka krava lahko ob
naravnem pripustu okuži bika. Ugotovljeno pa je, da okuženi
biki še dve leti po okužbi izločajo virus in jih smatramo za
trajne izločevalce virusa.
Kaj je tisto kar sproži razmnoževanje in izločanje virusa pri
kravi? To je lahko porod, transport, premeščanje živali, nenadne spremembe vremena, slaba higiena in /ali prehrana,
zdravljenje z kortikosteroidi, vakcinacije, morda tudi prehod
na poletno/zimski čas.
1.2.

Bolezen BVD-mukozna bolezen

Povzročitelj BVD- mukozne bolezni je RNK virus. Spada v
skupino pestivirusov. V tej skupini sta še virus klasične prašičje kuge in virus borderjeve bolezni.
BVD je zelo nalezljiva bolezen, ki se pojavlja pri domačih in
divjih parkljarjih. V okuženi reji lahko bolezen poteka v blagi
ali težki obliki.
Slab teden po vnosu virusa v rejo se pri živalih pojavijo prvi
znaki bolezni. Živalim se dvigne telesna temperatura, dobijo pljučnico, drisko, mlečnost jim pade in breje živali lahko
abortirajo. Bolne živali 7-10 dni izločajo virus v okolje. Izlo-

čajo ga z blatom, slino, izdihanim zrakom, nosnim izcedkom
ali izcedkom iz rodil . Protitelesa v krvi lahko ugotavljamo
že 2-4 tedne po okužbi. Protitelesa so trajna in zaščitijo žival
pred ponovno okužbo z istim tipom virusa. Bik začne že 2-4
dni po okužbi izločati virus s semenom. Izloča ga dober mesec in neposredno okužuje krave, ki se potem preganjajo ali
abortirajo.
Živali, ki so bile ob vnosu virusa breje imajo veliko vlogo
pri širjenju okužbe. Zakaj? Virus vstopa v brejo maternico in
okuži plod. Plod star do 100 dni okužbe ne preživi in odmre.
Taka krava se pregoni ali abortira. Plod, ki je ob okužbi star
okoli 120 dni pa lahko okužbo preživi in ostane stalen, permanenten izločevalec virusa. Ta teleta (permanentni izločevalci-PI ) slabše priraščajo in pogosteje obolevajo. Trajno izločajo virus in so vir okužbe za druge živali. Zaradi slabšega
priraščanja so preprodana in s tem je možnost širjenja virusa
v druge reje odprta. Samo 10% teh telet dočaka dve leti. Biki,
ki so rojeni kot PI, izločajo virus s semenom. Koncentracija
virusa ni tako visoka kot je v primeru akutne okužbe, vendar
se PI biku v 15% »posreči« tudi PI potomec. Torej na 100
pripuščenih plemenic bo 15 plemenic rodilo PI tele.
Največja nevarnost za vnos virusa BVD –mukozne bolezni je
nakup živali in skupinska paša. Bolezni se ubranimo z kontroliranim nakupom živali, ki so proste BVD-mukozne bolezni in
to izkazujejo z dokumentom. Lahkomiselno je kupovati teleta
ali bika za pripust in jih po možnosti še vhlevljati skupaj z
domačimi živalmi. Moder rejec tega ne počne.
1.3.

Trihomoniaza

Trichomonas fetus je pražival, ki živi v sluznici prepucija bika
in v nožnici krave. Prenaša se z spolnim aktom in povzroča
odmiranje plodov in s tem neredne pregonitve. Okuženi biki
ne kažejo kliničnih znakov bolezni.
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1.4.

Vibrioza - bovina genitalna kapilobakterioza

Campylobacter fetus, povzročitelj vibrioze oziroma bovine
kampilobakterioze je G- bakterija. Naseljuje sluznico prepucija
in se ob pripustu prenese v spolne organe krave, kjer izzove

vnetje nožnice, maternice in jajcevodov. Živali se pregonijo ali
abortirajo. Pri 5% živali se pojavi odpornost na ponovno okužbo, pri ostalih pa ne. Dokazano je, da lahko Camylobacter fetus
veneralis v sluznici nožnice preživi tudi eno leto. Taka krava
lahko okuži bika ob naravnem pripustu.

Bolezen

Povzročitelj

IBR/IPV

Bovini herpes virus 1

Bovina virusna diareja-mukozn a
bolezen

Virus BVD-mukozne bolezni

Trihomoniaza
Vibrioza- goveja genitalna kapilobakterioza

Trichomonas fetus,
pražival
Campylobacter fetus,
G-bakterija

Nevarnost vnosa v rejo
Nakup okuženih živali
Naravni pripust okuženih živali
Nakup PI,
Naravni pripust
Skupinska paša tudi brejih živali ( nevarnost da bo novorojeno tele PI )
Naravni pripust-možna okužba
krava:bik
Naravni pripust-možna okužba
krava:bik

Bolezni, njihovi povzročitelji in način vnosa le-teh v rejo

2.

Klinični znaki

Bolezem IBR/IPV
Pri okužbi splovil:
zažarjena sluznica sramnice in nožnice pri telicah in kravah
ter prepucija pri biku. Sluznica je posuta z mehurčastimi
izpuščaji velikosti do 2 mm, abortusi
Fotografija iz:
http://cal.vet.upenn.edu/projects/repropath/Fperineum/
cwperineum/template.htm
Pri okužbi možgan in možganskih ovojnic: 2 - 4 mesečna
teleta so nemirna, škrtajo z zobmi, dobijo krče, pred smrtjo
veslajo z nogami.

Bolezen BVD
Povišana telesna temperatura, slinjenje, izcedek iz nosu,
kašelj, krvavitve in razjede po sluznicah, driska, abortusi,
mumifikacija , popačenost plodov.
Mukozna bolezen ( v primeru serološko negativnih živalih v hlevu kjer je bila okužba z virusom BVD dokazana
):otožnost, driska, razjede po sluznicah.

Trihomoniaza
-tri do štiri dni po pripustu se pojavi vnetje sluznice rodil
in sluzavo gnojni izcedek, pogoste so pregonitve z nenormalno dolgimi, nerednimi presledki, zgodnja zvrgavanja
ali pa kopičenje redkega svetlo rumenega gnoja v maternici (piometra).
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Goveja genitalna kapilobakterioza
Pri plemenskih ženskih živalih se pojavi vnetje maternične
sluznice, ki ima za posledico zgodnje odmiranje plodov,
zakasnele pregonitve oziroma abortuse, biki ne zbolijo.
3.

Ugotavljanje bolezni in dokazovanje 			
povzročiteljev

Sum na spolno prenosljivo bolezen bomo postavili na podlagi kliničnih znakov, analize reprodukcijskih parametrov,
natančnega povpraševanja glede nakupa živali, vhlevljanja

živali, prehrane in ravnanja z obiskovalci hlevov. Zaradi
nevarnosti širjenja bolezni so predpisani posebni ukrepi, ki
imajo namen zmanjšati količino povzročiteljev v sami reji
in onemogočanje njihovega širjenja v okolico. Poostriti je
potrebno higieno ob molži, porodih, premeščanju živali,
čiščenju objektov. Obenem je potrebno omejiti promet z
živalmi. Omejimo dostop do hleva raznim obiskovalcem.
Sum bomo potrdili ali izključili na podlagi rezultatov seroloških in mikrobioloških preiskav. Vzorci, ki jih za te
preiskave potrebujemo so kri (serum),mleko , izpirek prepucija in bris nožnice

Potrebni vzorci, preiskave in intrepretacija rezultata

Povzročitelj

Material in preiskava

Interprecija rezultata

BHV1

Serum(kri)-dokazovanje protiteles
Mleko-dokazovanje protiteles

Pozitiven izvid: žival je bila v stiku z BHV1
zaradi okužbe ali
vakcinacije

-Virus BVD-mukozne bolezni

Trihomonas foetus

Campylobacter fetus veneralis

Kri (serum)-dokazovanje protiteles
Seme-dokazovanje virusa

Izpirek prepucija pri biku, vaginalni
bris pri kravi ali telici-dokazovanje
povzročitelja
Izpirek prepucija pri biku, vaginalni
bris pri kravi ali telici-dokazovanje
povzročitelja

Pozitiven izvid na prisotnost virusa:
žival je izločevalec virusa
Pozitiven izvid na prisotnost protitelesžival je prebolela okužbo in je imuna
za ta tip virusa
Negativen izvid na prisotnost virusažival je zdrava
Negativen izvid na prisotnost protitelesžival je zdrava
Pozitiven izvid na prisotnost virusa in hkrati
negativen na prisotnost protiteles- žival je PI

Pozitiven izvid: žival je okužena s Trichomonas foetus
Pozitiven izvid: žival je okužena s
Campylobacter foetus veneralis
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4.
Sum bolezni je potrjen- kako naprej?
V primeru, da je bil pregledan bik pozitiven na trihomoniazo, govejo genitalno kampilobakterizo, IBR/IPV ali je
bil v semenu ugotovljen virus BVD-MB, je treba takoj
prenehati z naravnim pripustom in bika izločiti iz reje.
Rejec, ki se odloči za naravni pripust s plemenskim bikom
naj poskrbi, da bo kupljena žival res pregledana na zgoraj naštete bolezni in da bodo rezultati preiskav negativni.
Pozoren naj bo na datum opravljene preiskave. Natančno
naj vodi evidenco pripustov ( predpisane obrazce dobi na
sedežu strokovnih služb) in redno analizira rezultate plodnosti.
Ob pojavu prezgodnjih ali zakasnelih pregonitev in/ali
abortusov naj pokliče veterinarja.
Iluzorno je pričakovati, da bo v reji, v kateri se veliko
živali pregoni med 26. in 36. dnevom po osemenitvi ali
pripustu, bik popravil plodnost.
Prihajamo v zimski čas, ko polja in travniki spijo. Ostaja
nam čas, ki ga lahko uporabimo tudi za natančnejše analize plodnosti in prebiranje strokovne literature.

Izračunavamo dobo med dvema telitvama, dobo od prve
osemenitve po porodu do uspešne osemenitve ter dobo
med prvo in uspešno osemenitvijo. Nekaj namigov za
prebiranje literature pa je tukaj:
Viri:
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/
DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_zivali/2013/Bolezni/Pravilnik_o_boleznih_zivali/SMERNIVE_verzija_2.0_januar_2013.pdf
Hostnik P., Zemljič B.: PREDLOG PROGRAMA IDENTIFIKACIJE, NADZORA IN IZKORENINJANJA IBR/IPV. OCENA ŠKOD
Veterinarska zbornica Slovenije (PPT predstavitev)
Hostnik P., Toplak I., Zemljič B., Grom J.: IZKORENINJENJE
IBR/IPV in BVD V SLOVENIJI: MIT ALI REALNOST? (PPT
predstavitev)
Toplak I.: Bovina virusna diareja (BVD) Izziv slovenske govedoreje za prihodnja leta. Cikasti zvonček ( 35-37)
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2014/8/select/sporocilo_za_javnost/article/12447/5754/- seznam rej, ki imajo status črede proste BVD
Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali Ur.list RS
št. 71/07, 35/15

OSEMENENJEVALNO SREDIŠČE
ZA LISASTO PASMO PTUJ

Proizvodnja in distribucija
semena bikov lisaste pasme

Proizvodnja in distribucija
merjaščevega semena
Spremljajte nas na prenovljenih spletnih straneh: www.kgzs-ptuj.si
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj, tel: 02 749 36 13,
31
E- naslov: kgz@kgz-ptuj.si
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Izvajanje rejskega programa za lisasto
pasmo v zadnjem desetletju

Doc.dr. Marjan Janžekovič,
dr. Andrej Mergeduš

Rejski program za lisasto pasmo govedi (Kotnik, 2010)
predstavlja osnovo za izvajanje posameznih strokovnih nalog v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje v Sloveniji. Izvajalci posameznih nalog
in rejci morajo dosledno spoštovati vsebino programa da
bodo dosegli zastavljen rejski cilj.
Že 7.11.2005 je bil potrjen petletni Rejski program za lisasto
pasmo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP). Na osnovi odločbe MKGP z dne 10.12.2010 se je
Zvezi društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije podelilo status Priznane rejske organizacije, ki vodi rodovniško
knjigo za lisasto pasmo govedi. Obdobje priznanja je trajalo
do 31.12.2015. Status društva v javnem interesu na področju živinoreje in kmetijstva je Zveza društev rejcev govedi
lisaste pasme Slovenije dobila 13.03.2014.
Zvezi društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije kot
Priznani rejski organizaciji v govedoreji je ministrstvo
09.02.2016 podelilo koncesijo za opravljanje javne službe
strokovnih nalog v živinoreji na področju govedoreje za leta
2016 do 2020 in hkrati njen rejski program uvrstilo v STRP
za enako obdobje. Vodi rodovniško knjigo za lisasto pasmo
govedi in se za nedoločen čas šteje za priznano rejsko organizacijo. Prav tako je njen rejski program potrjen za nedoločen čas. Glede na zahteve evropske komisije v Bruslju pa bo
morala rejska organizacija prilagoditi obstoječi rejski program evropski uredbi do 1. novembra 2018. Za pravočasno
implementacijo mora začeti z postopkom noveliranja takoj.
Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (PRO)
prenaša nekatere naloge opredeljene v rejskem programu in

pristojnosti za te naloge na za to usposobljene izvajalce, to je
druge priznane organizacije na področju govedoreje (DPO).
V ta namen ima PRO z drugimi priznanimi organizacijami sklenjene Pogodbe o sodelovanju pri izvajanju rejskega
programa. Vrsta, število in vrednost nalog je opredeljena v
vsakoletnem izvedbenem načrtu rejskega programa ter s posamezno DPO dogovorjena z letnim aneksom k pogodbi o
sodelovanju.
Za strokovni nadzor nad izvajanjem nalog rejskega programa ter upoštevanjem pravil delovanja rejske organizacije je
pristojen Strokovni svet rejske organizacije. Strokovni svet
imenuje izvajalce nadzora in se vsaj enkrat letno seznani s
potekom nadzora.
Nadzor poteka na dveh ravneh:
- nadzor rejcev (upoštevanje pravil PRO in rejskih opravil določenih v rejskem programu), ki ga izvajajo pooblaščene osebe (nadkontrolorji) ter,
- nadzor izvajalcev rejskega programa (nadzor nad delom
PRO in DPO) na terenu izvajajo uradno pooblaščene
osebe (nadkontrolorji), nadzor nad delom PRO in DPO
pa izvaja Skupina za nadzor, ki jo imenuje Strokovni
svet rejske organizacije (v minimalni sestavi: predstavnik PRO, predstavnik rejcev, predstavnik DPO).
Za sprotno spremljanje izvajanja nalog in poročanje je zadolžen strokovni vodja rejske organizacije. Rejska organizacija mora najkasneje v prvih treh mesecih koledarskega
leta resornemu ministrstvu poslati poročilo o izvajanju potrjenega rejskega programa v preteklem koledarskem letu.
V preglednici so navedeni rejski cilji za lisasto pasmo, ki so
bili sprejeti na organih odločanja zveze leta 2010.

Rejski cilj

Dolgoročni cilj

Izhodiščno leto 2009

Končno leto 2015

količina mleka kg

7.000

4.963

5.500

vsebnost maščob (%)

4,00

4,07

4,00

vsebnost beljakovin (%)

3,50

3,36

3,40

Preglednica: Rejski cilj za lisasto pasmo
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Iz rejskega programa izhaja, da potomci načrtnega parjenja bikovskih mater (BM) in elitnih bikov kot potencialni
plemenjaki, ki se vhlevljajo v vzrejališče lahko imajo največ do 12,5 % tujega genotipa pod pogojem, da ta izvira le
iz ene pasme namenjene križanju (ali RH ali MB). Mlade
bike se uporablja za osemenjevanje vseh krav prvesnic, na
željo rejca tudi na ostalih plemenicah. Osemenjevanje telic
z biki, ki nimajo poznane težavnosti telitve se ne priporoča. Rezultate teh preizkušanj lahko pridobimo le iz čred,
vključenih v kontrolo prireje mleka in ostalih lastnostih
prireje ter sekundarnih lastnosti.
Glavni cilj selekcijskega dela pri lisasti pasmi govedi v
Sloveniji je zagotoviti čistopasemske plemenske bike primerne tako za intenzivno prirejo mleka, kot tudi tiste, primerne za izrazito kombinirano usmeritev. Rejci čistopasemskega plemenskega goveda lisaste pasme, ki so svoje
črede preusmerili v sistem rej krav dojilj in rejnic, lahko
pristopijo k kontroli prireje mesa in spremljanja lastnosti
prireje v čredah krav dojilj.

V poročilu o spremljanju izvajanja potrjenih rejskih programov v govedoreji (Perpar, 2017) so navedene naslednje ugotovitve: Pri večini rejskih ciljev trendi kažejo, da
gremo v pravo smer. Pri veliko ciljih tudi dosegamo ali
celo presegamo kratkoročne cilje, pri nekaterih pa so le ti
zastavljeni preveč optimistično in jih v kratkoročnem obdobju ne bo mogoče doseči. Genetske spremembe se odražajo počasi in na dolgi rok. Kratkoročne spremembe, še
posebej veliki skoki, pa so v veliki meri posledica okoliških sprememb, predvsem oskrbljenosti živali s hranilnimi
snovmi. Slednja pa je močno povezana z ekonomsko situacijo, predvsem ceno močne krme in njenim razmerjem
do cene mleka in mesa. Pri nekaterih lastnostih, predvsem
pri cikasti, limuzin in šarole pasmah, pa je vzrok večjih
nihanj med leti tudi malo število živali pri katerih spremljamo lastnost. Nekoliko slabši rezultati so lahko tudi posledica rej vključenih v ekološko prirejo.
Od leta 1995 do leta 2004 je bila izrazita rast vsebnosti
maščobe v mleku, v naslednjih letih pa je vsebnost maščobe padla. Trend je podoben pri vseh pasmah. Interes
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mlekarn za višje vsebnosti maščobe v mleku se je zmanjšal, posledično plačilo za tako mleko in interes rejcev za
prirejo mleka z višjo vsebnostjo maščob. Poleg tega tudi
pri odbiri plemenjakov vsebnosti maščob nismo dajali velike teže. V zadnjih letih se je pri vseh pasmah po več letih
padanje vsebnosti maščob ustavilo oziroma se je vsebnost
celo nekoliko povečala.

vsebnosti beljakovin, kot populacija krav, ki je že bila v
kontroli. Del padca vsebnosti beljakovin pa lahko pripišemo tudi vremenskim vplivom (suši in obdobjem visokih
dnevnih temperatur) in slabši osnovni krmi, kar se je pokazalo tudi v letu 2014, ko je vsebnost beljakovin padla pri
vseh pasmah. V letu 2015 je vsebnost beljakovin ponovno
narasla in se v letu 2016 obdržala na isti ravni.

Do leta 2000 je opazna izrazita rast vsebnosti beljakovin
nato pa stagnacija do leta 2004. V naslednjih treh letih pa
je vsebnost beljakovin padla. Trend je podoben pri vseh
pasmah. Padec vsebnosti beljakovin pripisujemo več
vzrokom. Leta 2004 smo prešli iz A4 na AT4 kontrolo. Za
preračun dnevnih vsebnosti beljakovin uporabljamo korekcijske faktorje. Na podlagi analiz kontrole in nadkontrole smo ugotovili, da s korekcijskimi faktorji podcenimo
dnevne vsebnosti beljakovin, zato smo s 1. majem 2008
prešli na obračun laktacij z novimi korekcijskimi faktorji.
Pričakovano se je večji učinek pri porastu % beljakovin
pokazal v naslednjih letih, ko je bilo zaključeno večje število laktacij z izračuni vsebnosti po novih faktorjih, kar se
kaže že v letu 2009. V letu 2010 je zaznati stagnacijo ali
celo manjši padec vsebnosti beljakovin in ponovno rast v
letu 2011. Leta 2004 smo v kontrolo vključili tudi večje
število novih kmetij in krav, ki so imele v povprečju nižje

Doseženi rezultati so osnova za rejsko, strokovno in znanstveno raziskovalno delo v prihodnosti.
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10. STROKOVNI POSVET, ZVEZE DRUŠTEV
REJCEV GOVEDI LISASTE PASME SLOVENIJE
Stanka PAŽEK, Oddelek za kmetijsko
svetovanje KGZS Zavod Ptuj
Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
– priznana rejska organizacija je s soorganizatorjem
KGZS Zavodom Ptuj že drugo leto zapored gostila rejce,
predavatelje, kmete ter povabljene goste od blizu in
daleč v veliki dvorani Občine OPLOTNICA na velikem
dogodku 10. STROKOVNEM POSVETU, ki je potekal na
temo: POMEN MAKRO IN MIKRO ELEMENTOV ZA
PRIREJO MLEKA.

Graščina Občine Oplotnica (Foto: Pažek)
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Tudi to leto je bil gost posveta Ing. Reinhard RESCH
HBLFA – Raumberg - Gumpenstein z glavno temo
posveta. Predstavil nam je podrobneje:

-

vpliv onesnažene krme na zdravje živali, vsebnost mineralov v koncentratih,
pomen bilance fosforja, kalija, kalcija, cinka, mangana
v osnovnem obroku

KAKO POMEMBNO JE POZNATI
- kvaliteto osnovne krme – osnova za načrtovanje
krmnega obroka je analiza krme,
- pomen mineralov,
- potrebe po mineralih,
- določanje pokritja povpraševanja mikro in makro elementov v krmi,
- pH vrednost in razpoložljivost rastlinskih hranil,
- vpliv tipa travinja in pogostosti rabe na kvaliteto prvega odkosa,
- vpliv vrste rastline na vsebnost makro elementov,
- potrebne količine fosforja in kalija za gnojenje travinja Velika dvorana Občine Oplotnica (Foto: Pažek)
glede na pridelek,
- vsebnost posameznih elementov; fosfor, kalij, kalcij, Oskrbo z minerali prilagodimo potrebam
cink in antagonizem med elementi,
• Upoštevanje kategorije živali (vzreja, laktacija, presu- vsebnost surovega pepela v travnih silažah,
šitev),
- pomen dosejavanja praznih mest zaradi škode voluhar• Poznavanje vpliva različnih dejavnikov na minerale:
ja, divjih živali na travinju,
- onesnaženost krme zaradi napak pri košnji, pri spravi- Tip obroka (vrsta voluminozne krme in dopolnjevanje s
koncentrati), količina zaužite krme in mlečnost, vsebnost
lu krme, zaradi neustrezne paše,

•razmetovalci silaže
•odjemalci silaže
•turbo polnilniki
gnojevke
•lastni sistemi za nizek
izpust gnojevke

Božidar Brečko s.p.,
Jakob 8, 3230 Šentjur,
brecko.engineering@gmail.com

031 872 788
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elementov v krmi (analiza voluminozne krme).

•

Izračun obroka

•

•

•

Uravnavanje makro- in mikroelementov

Vpliv elementov na krmni obrok
•
•
•

Gnojenje in uporaba krmnih rastlin
Sprememba sestave obroka
Krmljenje mineralov glede na potrebe

Zemlja v krmi je ropar kakovosti in energije takšna
krma je manj vredna kar pomeni, da nas 1% onesnažene krme z zemljo stane 200 kg mleka na kravo letno!
Dr. Drago BABNIK, KIS (Kmetijski Inštitut Slovenije)
nam je nazorno predstavil:
Hranilne vrednosti krme glede na oskrbljenost 		
s KALIJEM in FOSFORJEM v zemlji:
Velika variabilnost v založenosti tal s FOSFORJEM (P) in
KALIJEM (K):

41 – 63 % travniških tal in 6 – 31 % njivskih tal je
siromašno založenih s P (odvisno od območja)
20-48 % njivskih tal je čezmerno ali ekstremno založenih s P (odvisno od območja)
14 – 39 % travniških tal in 4 – 15 % njivskih tal je
siromašno založenih s K (odvisno od območja)

Velik delež kislih tal:
• SV Slovenija – 80 % travniških in 70 % njivskih tal je
kislih (pH<6,2)
•

Velika variabilnost - pri večini rudninskih snovi je
povprečna vsebnost zadnje četrtine vzorcev za dva ali
večkrat manjša od povprečja prve četrtine

Približno tri četrtine travnih silaž in ena polovica vzorcev
sena vsebuje preveč KALIJA za krave pred telitvijo!
• Presežki P in K po kravi so odvisni od intenzivnosti
prireje oz. mlečnosti krav (od zaužite količine in vsebnosti P in K v močni krmi, MVM in voluminozni krmi)
• Pri intenzivni prireji mleka (nadpovprečna mlečnost
in število krav po hektarju) lahko računamo s postopnim kopičenjem P in K v tleh, kar je z vidika okolja in
zdravja živali neugodno.
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•
•
•

Pomanjkanje P in K v tleh, ki ga kažejo analize tal so v
veliki meri posledica prekislih tal.
V Sloveniji se srečujemo z velikimi razlikami po območjih v kislosti in založenosti tal s P in K.
Za učinkovito gospodarjenje s P in K na kmetiji je pomembno vzdrževanje ustreznega pH tal ter poznavanje
vsebnosti P in K v tleh in v krmi.

Bodimo pametni in gnojimo po potrebi z upoštevajoč analizo tal, v primeru, presežka KALIJA v tleh ga ODDAJTE!!!
Posvet sta popestrili in obogatili še vmesni predstavitvi
izdelkov LEK VETERINA; Sonja MEHLE in predstavitev umetnih gnojil JARA.
Sledilo je predavanje dr. Andreja TOPLAKA iz KGZS KGZ
PTUJ, specialista za govedorejo in drobnico z temo: VPLIV
HLEVA NA ZDRAVSTVENO STANJE GOVEDA – (TEHNOPATIJE PRI GOVEDU); bolezenske spremembe, ki nastanejo pri živalih zaradi neustrezne hlevske opreme.
Pri gradnji in urejanju hlevov moramo upoštevati tehnološke normative oz. priporočila. Namen tehnoloških normativov in priporočil je zagotavljanje dobrega počutja živali
in človeka ter optimizacije dela. Pomembno je, da se zavedamo, da živali z veliko plemensko vrednostjo ne dosegajo
željene prireje, če jim ne zagotovimo ustreznega okolja.
Ustrezna namestitev, prehrana in oskrba so osnovni pogoji, ki jih moramo zagotoviti za rejne živali. Zaskrbljujoča je npr. velika pogostnost (prevalenca) šepanja
v čredah krav molznic in pogoste izločitve živali zaradi
bolezni parkljev.
Plodnostne motnje, presnovne, prebavne in deficitarne
bolezni in anomalije obnašanja so manj pomembne.
Prevalenca šepavosti se je povečala s širjenjem proste
hlevske reje z ležalnimi boksi in večanjem čred. Pogoste

bolezenske spremembe so brez dlačna mesta (alopecija),
poškodbe kože, preležanine oz. dekubitusi in druge bolezenske spremembe (burzitisi, abscesi, flegmone, ektopične osikikacije …). Pojavljajo se tudi bolezni parkljev,
ki so posledica prekomerne obrabe pete parklja zaradi
pregrobih tal in druge bolezni, kot npr. osteohondroza in
vnetje rastnih con, kot posledica pretrdih tal. Pojavljajo
se lahko tudi mehanske poškodbe na ostrih, koničastih
… delih neustrezne hlevske opreme (ostri, koničasti deli,
pehala za hlevski gnoj idr.).
Krave molznice ležijo več kot 12 ur dnevno! Na počutje in zdravstveno stanje zelo pomembno vplivajo ležalni
boksi (ležišča). Zelo pomembna so tla v ležalnih boksih.
Pregrade v ležalnih boksih morajo biti ustrezno nameščene. Tla morajo biti takšna, da ne povzročajo poškodb,
bolezni in neugodja biti morajo dovolj mehka (plastična),
da se prilagodijo živalim, da pritisk na tkiva oz. določene
anatomske strukture ni prevelik in ne povzroča bolezenskih sprememb.
Površina tal mora biti takšna, da živalim ne drsi, vendar
ne pregroba, kajti pregroba površina povzroča odrgnine in druge mehanske poškodbe kože (ležišče) in prekomerno obrabo roževine parkljev (blatni hodnik).Zelo
pomemben je ustrezen nastil ( zdravstveno neoporečna
slama, žaganje…).
USTREZNA NAMESTITEV IN OSKRBA ŽIVALI
JE POGOJ ZA VELIKO IN KAKOVOSTNO PRIREJO, ZDRAVE ŽIVALI, EKONOMOČNOST REJE IN
USPEŠNEGA REJCA!
Tudi tokrat je stekla razprava s številnimi vprašanji in
mnenji tako rejcev kot strokovnjakov na tem področju.
Nadgradili smo del obstoječih znanj z novimi tako
domačim kot iz tujim, podkrepljenimi na osnovi izkušenj
in opravljenih strokovnih poskusov - preizkusov.
Organizatorji že razmišljajo o novi temi za 11. POSVET
LISASTE PASME!

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,
Zastopnik: MEGAL D.O.O., Sovretova pot 50, 2250 Ptuj
- hranila v mleku so bolje prebavljena, ne prihaja do drisk,
Tel: 02 778 35 31, 041 784 097, 031 371 667
e-mail: megalsirarstvo@gmail.com; www.megal.si
- izognemo se sesanju telet po napajanju,
- ne pride do zalitja sapnika, teleta ne kašljajo med sesanjem.

Za vitalna in zdrava teleta, cuclji MILK BAR.
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