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Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije (ZRGRPS) je priznana rejska organizacija za rjavo
pasmo goveda v Sloveniji. V obdobju od vključno leta 2006 do 2010 sta bili za rjavo pasmo
goveda, podobno kot za večino drugih pasem, priznani dve rejski organizaciji, in sicer
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Govedorejsko poslovno združenje. V dogovoru
rejskih organizacij za posamezne pasme in obeh do sedaj priznanih rejskih organizacij so
vloge za priznane rejske organizacije za obdobje 2011 do 2015 vložile pasemske rejske
organizacije in decembra 2010 pridobile statuse priznanih rejskih organizacij za obdobje od
2011 do 2015.
Organiziranost ter zagotavljanje kadrovskih in tehničnih pogojev
Za izvajanje posameznih nalog rejskega programa je ZRGRPS sklenila pogodbe o izvajanju
del s sedanjimi izvajalci strokovnih nalog – Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in
njenimi območnimi zavodi, v sklopu katerih so tudi OC Preska, OC Ptuj ter vzrejališče v Novi
Gorici, s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto, z Veterinarsko fakulteto in
ŽIPO Lenartom. Strokovni vodja je Matija Rigler in odgovorna oseba predsednica Zveze
Sonja Arlič. ZRGPS je imenovala šestnajstčlanski strokovni svet, v katerem so trije
predstavniki Zveze: Sonja Arlič, Matija Rigler in Marjan Pivk, ter predstavniki izvajalcev
strokovnih nalog, s katerimi ima Zveza sklenjene pogodbe o izvajanju del. Strokovni svet daje
mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih nalog, ki jih mora zagotavljati priznana rejska
organizacija. Sedež priznane rejske organizacije je na sedežu zveze, na Hacquetovi ulici 17 v
Ljubljani, v prostorih Kmetijskega inštituta Slovenije, ki poleg prostora zagotavlja tudi
uporabo opreme in druge infrastrukture.
Populacija rjavega goveda ter rejci in živali, vključene v rejski program
V Sloveniji (preglednici 1 in 2) je bilo 31. 12. 2009 na 5692 kmetijah 20.426 krav rjave
pasme. V kontrolo prireje mleka (kontrolo A) je bilo vključenih 12.861 krav na 1730
kmetijah, v kontrolo prireje mesa (kontrola A) pa 48 krav na 13 kmetijah. Pri ostalih 7517
kravah na 3950 kmetijah kontrole prireje nismo spremljali, spremljali smo le poreklo živali
(kontrola Z). Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je v imenu Zveze rejcev
govedi rjave pasme Slovenije zbirala pristopne izjave rejcev v rejah, ki so v času zbiranja
pristopnih izjav imele kontrolo prireje oziroma so bile potencialne kandidatke za vključitev v
kontrolo prireje.
Preglednica 1: Število rej in število krav rjave pasme glede na usmeritev reje in vrsto kontrole
v letu 2009
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Pristopne izjave rejcev, da se včlanjujejo v priznano rejsko organizacijo za govedo, katere
nosilka je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije, in da vključujejo svoje živali v
izvajanje rejskega programa za rjavo pasmo, je podpisalo 1594 rejcev rjave pasme z 11.768

kravami rjave pasme (stanje na dan 30. 11. 2010). 186 rejcev v kontroli prireje, ki rede skupaj
747 rjavih krav, pristopnih izjav v priznano rejsko organizacijo za rjavo pasmo ni podpisalo.
To so večinoma manjše reje ali reje, ki poleg drugih pasem krav rede tudi manjše število krav
rjave pasme. Med rejami, ki niso podpisale pristopne izjave, je tudi 15 rej, ki rede več kot 10
krav rjave pasme, skupaj torej 350 krav rjave pasme. Rejce krav rjave pasme, ki so v
kontroli prireje in se še niso včlanili v rejsko organizacijo za rjavo pasmo, pozivamo, naj
to storijo čim prej. Samo rejci, ki so ali bodo svoje živali vključili v rejski program, bodo
imeli, podobno kot do sedaj, kontrolo prireje, vodenje rodovniških knjig in izvajanje večine
drugih nalog na voljo brezplačno.
Na podlagi deleža rjave (RJ) in ameriško rjave (AR) pasme smo populacijo rjave pasme
razdelili v mlečno in mesno-mlečni tip rjave pasme. Živali, ki imajo znano poreklo in imajo
več kot 62 % rjave pasme, smo uvrstili v mesno-mlečni tip rjave pasme, ostale v mlečni tip.
Preglednica 2: Velikost populacije rjave pasme v letu 2009 (31. 12. 2009)
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Pasma
RJ mlečni tip
RJ mesno-mlečni
RJ skupaj
Slovenija

Št. telic
12–
24*
>24*

12–
24*

19.800

4502

2189

3877

495

30

4430

4530

39.853

626

130

82

90

34

3

99

96

1.160

20.426

4.632

2.271

3.967

529

33

4.529

4.626

Št. krav

Št. bikov

Št. telet

>24* Plem ♂

169.449 57.777 26.793 64.976 5.915

(<12*) ♀ Skupaj

%
97,2

2,8
100,0
41.013
8,9*

501 75.148 62.649 463.208

* Delež živali rjave pasme v celotni populaciji goved.

Rejski cilji
Rjava pasma je kombinirana pasma, ki jo rede rejci, usmerjeni v intenzivno in manj
intenzivno prirejo mleka, ter rejci dojilj. Rejski cilji, ki jim z načrtnim parjenji z
visokokakovostnimi plemenskimi živalmi in odbiro sledijo strokovnjaki in rejci Zveze rejcev
govedi rjave pasme Slovenije, se zato delijo na dva dela. Sprejeti so bili na letnem občnem
zboru rejcev goveda rjave pasme. Glede na usmeritev in intenzivnost prireje mleka in mesa
smo razdelili živali v dva tipa. Molznice v intenzivni prireji mleka so mlečnega tipa, krave
dojilje in del krav molznic v ekstenzivni prireji mleka pa so mesno-mlečnega tipa.
Plemenskim bikom in bikovskim materam bomo določili tip, rejec pa se bo, razen pri
načrtnem parjenju bikovskih mater, sam odločal, s katerim tipom bikov bo pripuščal oziroma
osemenjeval svoje plemenice.

Preglednica 3: Prireja mleka posameznega tipa krav rjave pasme v letu 2009
Mleko Maščobe Beljakovine
Rejski cilj
kg
%
%
Rjava pasma
5.476
4,06
3,38
Mlečni tip*
5.483
4,06
3,38
Mesno-mlečni tip**
5.294
4,01
3,30
* Upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ < = 62 % in AR > 38 %.
** Upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ > 62 % in AR< = 38 %.

a) Rjava pasma – mlečni tip
Rjava pasma – mlečni tip je v rejskem cilju kombinirana pasma s poudarkom na veliki prireji
mleka. Živali so izrazito mlečnega tipa, fine, vendar čvrste konstitucije (drobne kosti, tanka
koža). Krave so visoke in obsežne, z maso od 600 do 700 kg ter visoko konzumacijsko
sposobnostjo za voluminozno krmo. Količina prirejenega mleka v povprečni laktaciji naj
znaša vsaj toliko kilogramov, kot je dvanajstkratna masa krave. Obdržati in še izboljšati je
treba prednosti, kot so: dobra konstitucija, čvrste noge, daljša življenjska doba, lahke telitve,
obdržati prednosti večje vsebnosti maščob ter beljakovin in si prizadevati za še večjo količino
mleka.
Rejski cilj:
mlečnost:
7500 kg in več oziroma 12-kratnik telesne mase
vsebnost:
4,2 % ali več maščob, nad 3,5 % beljakovin (genotip kapa kazein BB ali AB
kar omogoča večji izplen sira pri sirjenju)
telesna masa: obsežen trup, telesna masa odraslih krav od 600 do 700 kg
višina v križu: 144–150 cm
vime:
obsežno, dobro pripeto, izenačeno, enakomerno razporejeni in pravilno
nameščeni seski, primerni za strojno molžo
noge:
čvrsti biclji, visoki in trdi parklji s tankim skočnim sklepom
telitve:
lahke
molznost:
2–3,6 l/min
druge lastnosti: dolga življenjska doba in prireja, dobra plodnost, dobra prilagodljivost in
odpornost na bolezni, dobra mlečna vztrajnost, miren temperament, nizko
število somatskih celic (pod 200.000), zdravo vime, dobre lastnosti
gospodarskega križanja

Slika 1: Molznice rjave pasme na paši

b) Rjava pasma – mesno-mlečni tip
Rjava pasma – mesno-mlečni tip je v rejskem cilju kombinirana pasma s poudarkom na prireji
mesa. V konstituciji so živali nekoliko bolj grobe in sorazmerno dobro omišičene. Izboljšati je
treba rastnost in omišičenost živali zlasti za rejce, ki se usmerjajo v prirejo mesa in opuščajo
prirejo mleka. Zato je predvideno, da bi pri tem delu populacije zmanjševali delež AR pasme
in povečevali delež rjave pasme, pri tem ohranili mlečnost in vsebnost maščob na enaki ravni
kot do sedaj, vsebnost beljakovin pa povečali.
Rejski cilj:
mlečnost:
vsebnost:
telesna masa:
višina v križu:
dnevni prirast:
vime:
noge:
telitve:
ostale lastnosti:

5000 kg in več
4 % maščob, 3,5 % beljakovin
obsežen trup, telesna masa nad 600 kg
142–146 cm
1200 g/dan ali več biki od rojstva do klavne zrelosti
čvrsto pripeto, izenačeno, žleznato
čvrsti biclji, visoki in trdi parklji
lahke
dolga življenjska doba, dobra prilagodljivost in odpornost na bolezni, dobra
mlečna vztrajnost, dobra plodnost, miren temperament, dobra omišičenost

Pri rjavi pasmi je bil test na rastnost potomcev po bikih v osemenjevanju pred dvema letoma
odpravljen. Do takrat so se testirali vsi potomci bikov rjave populacije, ki so bili v veliki
večini iz populacije, odbrane za prirejo mleka. V naslednjem petletnem obdobju želi rejska
organizacija pri tem delu populacije rjave pasme začeti izvajanje testa na rastnost v testni
postaji in izvajanje testa s pomočjo podatkov iz klavnic. Poleg prirastov in klavnih lastnosti
bomo pri plemenjakih in plemenicah spremljali tudi druge zunanje znake, ki se spremljajo pri
kombiniranih pasmah, med njimi je zagotovo ena pomembnejših ocena omišičenosti.

Slika 2: Dojilja rjave pasme s teletom na sejmu v Gornji Radgoni
Selekcijski program
Večino krav in telic rjave pasme v rejah molznic in rejah dojilj je vključenih v kontrolo
porekla. Pri teh živalih se spremljajo podatki o osemenitvah in pripustih, telitvah ter njihovem

poreklu in poreklu njihovih potomcev. 63 % krav rjave pasme je vključenih v kontrolo prireje
mleka ali kontrolo prireje mesa. Najboljše med njimi dobe (od 0,4 do 0,6 % plemenic) glede
na zastavljene rejske cilje status bikovskih mater. Te načrtno osemenimo s semenom elitnih
bikov.
Bikce potomce načrtnega parjenja bikovskih mater in elitnih bikov, ki ne kažejo prirojenih
napak ali napak zunanjosti in so primerno razviti glede na njihovo starost, praviloma
vključimo v lastno preizkušnjo na testno postajo v Novo Gorico. Po končanem testu jih
delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov oceni in odobri namen rabe (osemenjevanje,
pripust, izločitev).
Biki, priznani za osemenjevanje, dobe status mladih bikov in se preselijo na Osemenjevalni
center Preska. Ko se s semenom mladih bikov osemeni predvideno število plemenic (pri bikih
mlečnega tipa so to prvesnice v kontroli prireje mleka) ali se porabi predvideno število doz
semena (600 do 1000 doz na bika), dobe biki status čakajočih bikov, z njihovim semenom pa
se preneha osemenjevati. Mladim in čakajočim bikom se jemlje seme na zalogo. Seme bikov
mesno-mlečnega tipa se porabi v celotni populaciji samo na rejčevo željo.
Ko ima bik znane, v rejskem programu predvidene teste in napovedi plemenskih vrednosti,
dobi status testiranega bika. Najboljši med njimi (predvidoma 2 do 4 mlečnega in 1 mesnomlečnega tipa) so odbrani za osemenjevanje po rejskem programu. Le najboljši med
najboljšimi lahko dobijo status elitnega bika. Status elitnih bikov lahko pridobe tudi biki iz
drugih populacij.

Slika 3: Selekcijska shema za rjavo pasmo govedi

Med razvojne naloge je uvrščena tudi genomska selekcija. Z njeno uveljavitvijo se bo
predvidoma spremenila tudi selekcijska shema. Bik, ki bo genomsko testiran, bo dobil status
testiranega bika, to pa bo lahko, še preden bo prišel na osemenjevalni center.
Rodovniška knjiga za rjavo pasmo (okrajšano RK RJ)
Rodovniška knjiga je register plemenskih živali (plemenskih bikov, telic in krav), vodi se v
elektronski obliki. Razdeljena je na glavni in dodatni del, oba dela pa sta dodatno razdeljena
še na razdelke. Razdelka A in B predstavljata glavni del rodovniške knjige, v katerega so
vpisane čistopasemske plemenske živali. To so živali, vključene v kontrolo prireje, katerih
starši in stari starši so že vpisani v glavni del rodovniške knjige. Izjema so ženske živali,
katerih mati in stara mati sta lahko iz dodatnega dela rodovniške knjige. Živali, ki ne
izpolnjujejo pogojev za vpis v glavni del, se, če izpolnjujejo pogoje, lahko vpišejo v razdelka
C in D dodatnega dela. Ta je neke vrste čakalnica, saj se lahko potomke krav, vpisanih v
dodatni del, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev vpišejo tudi v glavni del rodovniške knjige
in s tem pridobe status čistopasemskih plemenskih živali. Največ vredne in najbolj cenjene
živali so živali, ki so vpisane v razdelek A glavnega dela rodovniške knjige!
Preizkušanje živali in napovedovanje plemenskih vrednosti
Pri govedu bomo merili in ocenjevali proizvodne in druge lastnosti za prirejo mleka (kontrolo
izvajamo po metodi A4 in AT4), rast (lastni test bikcev potomcev načrtnega parjenja na testni
postaji, test potomcev mladih bikov v testu na testni postaji in test potomcev mladih bikov v
testu v pogojih reje), klavno kakovost in kakovost mesa (v klavnicah in laboratorijih ocenimo
potomce mladih bikov iz testnih postaj in pogojev reje), plodnost (ocenjujemo v pogojih reje),
odpornost (ocenjujemo v pogojih reje), zunanjost (ocene in meritve telet in prvesnic v pogojih
reje ter bikcev v lastnem testu in v testu potomcev na testni), dolgoživost in druge lastnosti, ki
se uporabljajo v selekcijske namene. Za vse prej omenjene lastnosti bomo tudi napovedovali
plemenske vrednosti in na podlagi teh izračunavali posamezne indekse in agregatne
genotipske vrednosti (skupni selekcijski indeks).
Podatki, pridobljeni pri izvajanju rejskega programa, se zbirajo v sklopu informacijskega
sistema GOVEDO (www.govedo.si). Informacijski sistem podpira (omogoča) sodobne načine
zbiranja, procesiranja in dostopa do podatkov. Sodobne spletne tehnologije omogočajo, da je
vnos in pregled podatkov mogoč kjer koli, potreben je le dostop do svetovnega spleta. Med
drugim lahko tudi vsak rejec dostopa do podatkov o svoji čredi. Na spletnem portalu
GOVEDO so za rejce, v primerjavi s podatki, ki jih dobijo po pošti, na voljo tudi številni
dodatni prikazi podatkov o njihovih rejah, ki so jim v pomoč pri odločanju in vodenju črede.

