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Premalo
izkoriščen potencial
Pred vami je, po nekaj letih premora, zopet revija Rjavo govedo, ki
prinaša nova spoznanja in dejstva o
tem, kako pomembna je rjava pasma
govedi.
Je že res, da vsako leto bolj kislih
obrazov gledamo in »premetavamo«
podatke o številu rjavih krav v kontroli
prireje in številu prvih osemenitev. Po
drugi strani pa nas vedno znova navdušujejo živali, ki prepričujejo s svojo
izjemno količino in kvaliteto mleka,
izjemno življenjsko prirejo in dolgo
življenjsko dobo. Prvič se je zgodilo,
da imamo tudi v Sloveniji kravo rjave
pasme, ki je dala več kot 120.000 kg
mleka v življenjski prireji: vse čestitke
rejcu, g. Šaliju. Imamo kar nekaj stotisočk, krav rekorderk, ki so presegle
100.000 kg mleka v življenjski prireji
in cel nabor tistih z več kot 80.000 kg
mleka. Najpomembnejše je, da imamo
rejce, ki znajo in zmorejo. Imamo se
torej s čim pohvaliti. To morajo priznati tudi največji skeptiki.
Izgleda, da so se trendi tudi v prireji
mleka začeli drugače obračati. Krava ni
koščen objekt, ki spredaj konzumira,
vmes potekajo bio-kemične reakcije,
med zadnjima nogama pa ima cisterno, iz katere teče mleko. Morda eno,
morda dve leti. Bolj kot ekstremno
povečevanje mlečnosti je pomembna
dobrobit živali in to je priložnost za
rjavo pasmo govedi, da izkoristi svoje
potenciale. V Rejski program za rjavo
pasmo smo zapisali mnogo več: lepa,
zdrava, z odlično prirejo kvalitetnega
mleka, za povrhu pa še dobra mati in
odlična pašna žival.

3/2016

Nove metode v selekciji nam omogočajo, da bomo hitreje dosegli zastavljene cilje. Ena izmed njih je genomska selekcija, ki smo jo začeli prvi v
Sloveniji uvajati v prakso prav pri
rjavi pasmi govedi. Čeprav postaja
nova tehnologija že kar rutina, je bila
potrebna najprej korenita sprememba
mišljenja tako pri strokovnjakih kot
tudi kmetih. Preskok s konvencionalne
selekcije, ki temelji na potomcih (in se
bo izvajala še naprej, saj ni nič 100 %),
na genomsko selekcijo, ki temelji na
analizi genoma živali (krave, bikca ali
teličke), je izjemno velik. Dojemanje
vsega tega je stvar procesa, ki se dogaja
in še zdaleč ni končan. A če ne gremo
v korak s časom, bomo ostali zadaj in
sčasoma tudi pozabljeni. Če pa si prvi,
je to nova priložnost za napredek.
Potenciale, ki jih rjave krave imajo, je
treba znati izkoristiti. Dobre prakse na
kmetijah kažejo, da kdor zna pač zna
in prav rjava pasma je zaradi izjemne
kvalitete in količine beljakovin prava
izbira za vse kmetije, ki se ukvarjajo s
predelavo mleka, še zlasti s sirarstvom.
Če ste iz takega testa, da radi pohajkujete po planinah ali pa si želite samo
lep nedeljski izlet, toplo priporočam
obisk planin v Posočju. Rjave krave na
planinskih pašnikih, zraven še mleko
in sir iz tega mleka. Povem vam, pravi
užitek.

bo država stopila naproti vsem tistim
kmetom, ki bodo v tem našli svojo priložnost in prihodnost skupaj z rjavo
kravo in mlekarno. V teh skrajno zaostrenih časih je nujno, da ohranimo
to, kar še imamo.
Imamo pa tudi, za enkrat še, svoje
lastno znanje, svojo selekcijo, programe, vzrejališča, osemenjevalne centre.
Čeprav ni vse zlato, kar se sveti, je pa
naše. Zato ne razumem kmetov, ki jim
je vseeno in malo mar za vse, kar je
naše, slovensko. Sploh pa ne razumem
ljudi na odgovornih mestih, da ravnajo
neodgovorno in škodljivo ter skregano
z realnostjo. A kakorkoli že, kljub svoji
majhnosti smo še gospodar na svojem.
Seveda to nekaj stane, a najdražje je tisto, česar nimamo več, ker smo se temu
zavestno odrekli.
Verjamem, da prihaja nova pomlad
za rjavo pasmo. Rjava krava je z vsemi svojimi potenciali neupravičeno
zapostavljena. Dajmo ji priložnost, da
se izkaže. Pri tem bo potrebovala našo
pomoč, a povrnila nam bo z večkratnikom. Saj je »ta prava«!

Sonja Arlič,
predsednica ZRGRPS

Seneno mleko je še ena priložnost za
rjavo pasmo govedi. To sicer pomeni
nove izzive in zopet preskok v mišljenju. Pomeni opustitev starih praks in
navad in večja vlaganja v novo – staro
tehnologijo prireje mleka. Upam, da
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Gensko urejanje
Slovenska rjava pasma je edina v
Sloveniji, za katero se izvaja obračun
genomskih plemenskih vrednosti v
sodelovanju z rejskimi organizacijami za rjavo pasmo v drugih državah.
To kaže na napredno usmeritev rejske
organizacije in rejcev goveda rjave pasme vključenih v kontrolo prireje mleka. Možnosti za napredek na področju
genomske selekcije je še veliko. Omenimo vsaj tri. Z genotipizacijo krav bi
bilo mogoče nadgraditi obstoječi sistem
tako, da bi v večji meri temeljil na zbranih informacijah v domačem okolju in
tako dodatno povečal točnost genomskih plemenskih vrednosti v naših pogojih. Z genotipizacijo telic, pri katerih
bi kasneje spremljali prirejo, bi lahko
povečali intenzivnost selekcije in osvežili prodajo telic na domačem trgu in tujini. Z izdatnejšo genotipizacijo telet bi
lahko osvežili trg tudi na tem segmentu
in posledično z uporabo mladih bikov
skrajšali generacijski interval in dosegli

Slika 1: Enoletna bikca Spotigy in
Bury, ki sta bila z uporabo genskega urejanja rojena kot genetsko
brezrožna. http://static01.nyt.com/
images/2015/11/20/us/00cows-web02/00cows-web02-master675.jpg
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večji genetski napredek v bistveno krajšem času. Omenjene rešitve je mogoče
uvesti v relativno kratkem času, vendar
je za to potrebno urediti financiranje
genotipizacije v znantnejšem obsegu
in spremeniti rejski program, kar pa ni
vedno enostavno.
Čeprav še nismo izkoristili vsega potenciala genomske selekcije, raziskovalci že iščejo nove možnosti, s katerimi
bi izboljšali donosnost prireje in dobro
počutje živali. Najbolj aktualno raziskovalno področje v povezavi s selekcijo je v tem trenutku tehnika genskega
urejanja. Gensko urejanje je tehnika,
kjer z uporabo natančnih mehanizmov lahko spremenimo tudi samo en
nukleotid1 v molekuli DNK. Molekula
DNK je prisotna v vsaki celici in z informacijami, ki jih nosi, določa osnovo
za izvedbo vseh bioloških procesov pri
živalih, npr. potek rasti, količino mleka
ipd. Na izražanje omenjenih lastnosti
seveda vpliva tudi okolje, a za potrebe
selekcije nas zanimajo informacije v
molekuli DNK, saj se le-ta prenaša na
potomce. Ideja genskega urejanja je ravno v tem; da spremenimo zapis v našo
korist, ki ga potem živali prenašajo na
svoje potomce in s tem lahko zelo hitro
povečamo število živali z želeno obliko
določene lastnosti. Prednost genskega
urejanja je predvsem v izboljšanju določene lastnosti brez uporabe križanja z
drugo pasmo (npr. križanje s črno-belo,
da bi povečali mlečnost) ali dolgotrajne
selekcije. Pri križanju z drugo pasmo
namreč pogosto poleg želene lastnosti
uvedemo še celo vrsto neželenih lastnosti (npr. slabšo omišičenost in plodnost). Z uporabo povratnega križanja
lahko sicer skušamo odbrati živali, ki
imajo zaželeno kombinacijo lastnosti, a
je tak postopek običajno zelo zamuden
in končni uspeh ni vedno zagotovljen.
Gensko urejanje se v takšnem primeru
izkaže kot popolna rešitev. V primeru,
da poznamo genetsko ozadje določene

lastnosti, lahko spremembo uvedemo
samo na tem mestu v samo eni generaciji. Tukaj je potrebno izpostaviti, da
imajo določene lastnosti enostavno genetsko ozadje, saj nanje vpliva le en ali
največ nekaj genov, npr. brezrožnost,
dvojna omišičenost itd. Za večino lastnosti, ki vplivajo na donostnost reje, je
genetsko ozadje bolj kompleksno, saj
na te lastnosti vpliva zelo veliko število
genov, ki jih v veliki meri danes še ne
poznamo ali razumemo.
Ena od lastnosti, ki so ji raziskovalci na področju genskega urejanja
najprej namenili pozornost je brezrožnost. Brezrožnost je ena od zaželenih
lastnosti pri govedu, saj je rokovanje
s takšnimi živalmi bolj varno, prav
tako pa brezrožnost zmanjša število
poškodb, ki lahko nastanejo pri oblikovanju hierarhije v čredi. Odstranjevanje rogov je za žival boleč in za rejca drag postopek. Genetsko pogojena
brezrožnost tako omogoča izboljšanje
dobrega počutja živali in zmanjša stroške za rejca. Genetsko pogojena brezrožnost je pri večini pasem goveda
relativno redka, a ker je pod vplivom
enega samega gena, je zelo primerna
lastnost za gensko urejanje. Poznani
sta dve obliki gena, ki vplivata na brezrožnost: alel2 h in P. Brezrožnost se
pojavi pri živalih, ki so od staršev podedovale vsaj eno kopijo alela P, torej
žival z genotipom h/P ali P/P. Živali z
genotipom h/h rogovi zrastejo. V tem
primeru alel P dominira izražanje alela
h. Slednje omogoča hiter uspeh pri selekciji, a je težko povsem izločiti alel h,
saj se le-ta skriva pod vplivom alela P
– posledično se lahko vsake toliko pojavi rogata žival kot posledica parjenja
dveh živali z genotipom h/P. Prvi brezrožni teleti črno-bele pasme, katerih
genetski zapis je bil spremenjen tako,
da rogovi pri njima niso zrasli, sta bili
rojeni spomladi leta 2014 v ZDA (Slika 1). Trenutno se živali nahajata na
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Kalifornijski univerzi Davis, kjer bodo
podrobno preučili prenos brezrožnosti
na potomce.
Ena od zaželenih lastnosti pri govedu
je tudi dvojna omišičenost, ki je značilna lastnost belgijskega belo-plavega goveda, a tudi drugih pasem goveda (npr.
piemontese). Dvojna omišičenost je
posledica naravne spremembe (mutacije) v genu, ki regulira izločanje beljakovine miostatin. Omenjena mutacija
zavira izločanje miostatina in povzroči
nastanek večjega števila mišičnih celic,
kar vodi do večje mišične mase živali.
Živali dejansko nimajo »dvojnih mišic«, ampak le večje mišice. Različne
mutacije (aleli) vodijo do različne stopnje dvojne omišičenosti – npr. belgijsko
belo-plavo govedo je bolj omišičeno
kot pasma piemontese, a ima posledično tudi večji delež carskih rezov. V
letu 2014 je bila objavljena raziskava,
v kateri poročajo o uspešni uporabi
genskega urejanja za omenjeni gen pri
pasmi Nelore. V objavi za javnost so rezultat raziskave predstavili kot primerjavo omišičenosti pri dveh živalih enake
starosti (Slika 2). Čeprav je primerjava
pristrana (primerjali so namreč omišičenost pri telici in bikcu) bo pozorno
oko dobrega govedorejca presodilo, da
je bil bikec tisti, pri katerem je bil uspešno izvedeno gensko urejanje gena za
dvojno omišičenost.
Čeprav so trenutno raziskave uporabe
genskega urejanja v praksi omejene na
lastnosti, ki jih določa majhno število
genov, so raziskovalci z uporabo računalniških simulacij že poizkusili oceniti,
kakšen učinek bi imela uporaba genskega urejanja na lastnosti, ki jih določa
večje število genov. Takšnih je večina
proizvodnih lastnosti in namen te študije je bilo preučiti potencial genskega
urejanja za lastnosti, ki najbolj vplivajo
na donosnost reje. Rezultati simulacijske študije, kjer je na določeno lastnost
vplivalo kar 10.000 mest v molekuli
DNK, so pokazali, da lahko z uporabo
genskega urejanja samo pri odbranih
očetih (plemenjakih) kar podvojimo
genetski napredek v primerjavi s pristopom, kjer je bila uporabljena samo
genomska selekcija z odlično točnostjo.
Do takšnega rezultata so prišli v rejski
shemi, v kateri so plemenjake najprej
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Slika 2: Telica (levo) in bik (desno) pri katerem je bil z uporabo genskega urejanja spremenjen gen za dvojno omišičenost.
http://www.agweb.com/assets/1/19/img_7356.jpg?103570
odbrali s pomočjo genomske selekcije
in nato pri vsakem plemenjaku vsake
generacije uporabili še gensko urejanje
na 20 mestih v molekuli DNK. Gensko
urejanje so uporabili na odbranih živalih, saj je pričakovati, da bo gensko
urejanje še vsaj nekaj časa zahteven
postopek. Tarče za gensko urejanje so
bile izbrane glede na velikost njihovega učinka na zaželeno lastnost in alelne
oblike. Uporaba genomske selekcije in
genskega urejanja je omogočila hitrejši
genetski napredek kot samo genomska
selekcija, saj lahko z genskim urejanjem
zelo hitro povečamo frekvenco zaželenih alelov. Slednje s klasično ali genomsko selekcijo ni možno, saj je pogostost
rekombinacij med dvema kopijama
molekule DNK pri nastanku spremijev
ali jajčec zelo redka.
Raziskave o uporabi genskega urejanja so trenutno zelo aktualne tudi pri
ostalih živalskih vrstah. Na tem mestu
bomo omenili dve raziskavi, ki sta bili
opravljeni pri prašičih, saj dobro nakazujeta potencial genskega urejanja
za izboljšanje gospodarnosti reje preko
genetske odpornosti na okužbo. Prva
uspešna uporaba genskega urejanja pri
domačih živalih je bila objavljena leta
2013 v Veliki Britaniji, in sicer s spremembo dednega zapisa, ki je omogočil

izboljšanje odpornosti prašičev na virus
afriške prašičje kuge. Namen te raziskave je bilo preučiti možnosti preprečitve okužbe prašičev z virusom prašičje
kuge in s tem preprečitve izjemnih škod
v prašičereji. V decembru 2015 so raziskovalci iz Združenih držav Amerike
objavili, da jim je z uporabo genskega
urejanja uspelo spremeniti genetski
zapis prašičev tako, da so živali postale
odporne na virus prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma
(PRRS), ki tudi v Sloveniji povzroča izjemno veliko težav.
Pred koncem je potrebno izpostaviti,
da genskega urejanja ne smemo enačiti s starejšimi tehnikami za »genetsko spreminjanje« organizmov, ki so v
javnosti velikokrat negativno sprejete.
Tehnika genskega urejanja omogoča
številne izjemno natančne aplikacije,
toda namen, za katerega bo uporabljena, ostaja za zdaj stvar dialoga. Najbrž
najmanj sporna uporaba te tehnike velja za primer, ko v populaciji že obstajajo različne oblike genov in z genskim
urejanjem le pospešimo povečanje frekvence zaželenih oblik gena. Gensko
urejanje lahko uporabimo tudi za prenos zanimivih sprememb v molekuli
DNK iz ene v drugo pasmo - to rejci
v takšni ali drugačni obliki počnejo že
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zelo dolgo in tako uporaba genskega
urejanja v ta namen ne bi smela biti nič
bolj sporna kot uporaba znotraj pasme.
Kaj pa če želimo uvesti zaželeno spremembo DNK, ki je nekoč v populaciji
že obstajala, pa smo jo zaradi intenzivne
selekcije na druge lastnosti žal izgubili?
Verjetno bolj kočljiva uporaba genskega urejanja je v primeru, ko skušamo
zanimive spremembe v molekuli DNK
iz ene vrste prenesti v drugo, a tudi v
tem primeru avtorja menita, da lahko
s popolnim nasprotovanjem zaviramo razvoj. Omenjeni primer uporabe
genskega urejanja za odpornost na virus afriške prašičje kuge je temeljil na
spoznanju, da sorodniki divjih prašičev
v Afriki niso dovzetni za ta virus in raziskovalci skušajo razumeti, katera sprememba v molekli DNK je potrebna, da
naši domači prašiči ne bi bili dovzetni
za okužbo z virusom prašičje kuge. V
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tem primeru avtorja menita, da je potencial genskega urejanja izjemen, a da
je potrebno pred morebitno uporabo v
praksi izvesti serijo preizkusov, ki bodo
zagotovili, da uvedene spremembe nimajo nezaželenih posledic.
Trenutno v svetu poteka veliko raziskav o možnostih uporabe genskega
urejanja za izboljšanje gospodarnosti
reje in dobrega počutja živali. Rezultati
prvih poizkusov pri domačih živalih so
obetajoči, vendar bo za razširjeno uporabo v praksi potrebno soglasje med
rejci in potrošniki. Genskega urejanja
namreč do pred kratkim nismo poznali in ga zato obstoječa zakonodaja ne
pokriva. Nekatere države se nagibajo k
odobritvi, druge pa k zavrnitvi uporabe
te tehnike. Glede na pozitivne učinke, ki
si jih lahko obetamo, bi bilo zakonsko
sprejetje dovoljene uporabe genskega

urejanja pri živalih tudi v Sloveniji korak v pravo smer k izboljšanju gospodarnosti reje in dobrega počutja domačih živali.
Nukleotid je osnovni gradnik molekule
DNK, ki jo pri govedu sestavlja približno
3 milijarde nukleotidov.
2
Alel je ena od pojavnih oblik gena.
1

Janez Jenko, univ. dipl. inž. zoot.,
Kmetijski inštitut Slovenije
Doc. dr. Gregor Gorjanc, univ. dipl. inž.
zoot., Biotehniška Fakulteta,
Oddelek za Zootehniko
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Ali imamo možnosti za lastno
genomsko selekcijo v slovenski
populaciji rjavega goveda?
Uvod
Namen prispevka je predstavitev
genomske selekcije in analiza možnosti njene vpeljave pri rjavem govedu v Sloveniji. Prispevek je razdeljen
na štiri sklope:
1. Zgodovinski moment – Umestitev
genomske selekcije ob bok predhodnim razvojnim mejnikom v selekciji goveda.
2. Osnove genomske selekcije –
Osnovni koncepti potrebni za razumevanje genomske selekcije.
3. Uporaba genomske selekcije v rejskem programu.
4. Možnosti vpeljave lastne genomske
selekcije pri rjavem govedu v Sloveniji.

Zgodovinski moment
Države z razvito govedorejo so v
zadnjih desetih letih vpeljale nov
način selekcije, ki temelji na uporabi genomskih informacij. Ta način
selekcije poenostavljeno imenujemo
genomska selekcija. Na tem mestu
omenjamo samo poglavitno prednost
te metode, medtem ko je podrobnejši opis podan v naslednjem delu prispevka. Genomska selekcija omogoča
odbire mladih živali, katerih prireja
mleka ali mesa še ni bila izmerjena
na osnovi bolj zanesljivih vrednosti.
Vpeljava genomske selekcije je v govedorejsko razvitih državah znatno
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spremenila rejske programe. Npr. v
Franciji bike mlečnih pasem govedi ne odbirajo več na podlagi testa
na potomkah, ampak izključno le na
podlagi genomske informacije. Podobne spremembe se dogajajo tudi v
drugih državah, kakor tudi pri drugih
vrstah domačih živali (prašiči, perutnina, konji, ovce, koze ipd.).
Rjava pasma je prva pasma goveda v Sloveniji, pri kateri smo začeli
z genomsko selekcijo. V letu 2013
smo pri tej pasmi prvič izvedli obračun genomskih plemenskih vrednosti,
ki je bil vpeljan s pomočjo mednarodnega projekta InterGenomics. V tem
projektu danes sodeluje sedem držav
(Avstrija, Francija, Italija, Nemčija,
Slovenija, Švica, Kanada in Združene
države Amerike) in mednarodna organizacija za primerjavo bikov – Interbull. Rejci rjave pasme lahko od
leta 2013 vključujejo svoje živali v ta
obračun in poleg genomskih plemenskih vrednosti pridobijo še informacije o dednih boleznih oz. napakah ter
o genotipu za kapa in beta kazein. V
ta obračun so sedaj že redno vključeni
tudi bikci iz načrtnih parjenj bikov-skih mater z elitnimi biki.
Teorija in praktični rezultati kažejo, da genomska selekcija pri mlečnem govedu omogoča dvakrat večji
genetski napredek na leto. Takšne
znatne spremembe na področju selekcije se običajno zgodijo le vsakih
nekaj desetletij. Mednarodna selekcij-

ska stroka je soglasna, da je genomska
selekcija tehnologija oziroma metoda,
ki jo lahko postavimo ob bok drugim
razvojnim mejnikom v selekciji. Pri
govedu so ti mejniki: i) vzpostavitev
rejskih knjig, ii) rutinsko spremljanje
prireje (kontrola), iii) osemenjevanje, iv) testiranje bikov na potomcih
– progeni test in v) selekcija na podlagi ocenjenih plemenskih vrednosti
– BLUP.

Osnove genomske
selekcije
Genomska selekcija temelji na
preprostem
genetsko-statističnem
konceptu (Slika 1). Celoten postopek
lahko razdelimo na tri dele. Najprej
moramo vzpostaviti tako imenovano
referenčno populacijo fenotipiziranih in genotipiziranih živali. Te živali imajo zanesljive ocene plemenskih
vrednosti in poznane genotipe. Vse
podatke, ki so vezani na referenčne živali uporabimo za izračun napovedne
enačbe. To enačbo nato uporabimo
za napoved genomskih plemenskih
vrednosti katerekoli genotipizirane
živali (te živali imenujemo kandidati
za odbiro), npr. novorojenega teleta,
telice pred prodajo, mladega ali starega bika, celo zarodka pred vsaditvijo v
nadomestno kravo.
Predstavljeni koncept omogoča zelo
učinkovito selekcijo (preko napovedi
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Slika 1: Poenostavljena genomska selekcijska shema
genomskih plemenskih vrednosti),
kadar so izpolnjeni vsaj sledeči pogoji:
• Referenčna populacija mora biti
dovolj velika (vsaj nekaj tisoč živali). Večja kot je referenčna populacija, večja bo točnost genomskih
plemenskih vrednosti in posledično bo večji uspeh pri selekciji.
• Genotipizacija mora zajeti čim
večje število lokacij v genomu,
vsaj 30.000 za živali iz referenčne
populacije in nekaj tisoč lokacij za
kandidate. Tem lokacijam rečemo
tudi označevalci/markerji, saj nam
ne povedo nič o vlogi posameznih
mest v genomu, ampak nam služijo
samo kot »oznaka« za mesta v genomu. S temi označevalci »merimo« genetske razlike med živalmi.
Trenutno cenovno najugodneje to
počnemo s t. i. »SNP čipi«. Cena
genotipizacije je odvisna predvsem
od števila označevalcev na čipu in
števila živali, ki jih bomo genotipizirali. Npr. v primeru velikega
števila naročil (npr. 20.000 živali letno) je možno izpogajati ceno
ene genotipizacije z 1.000 označevalci okoli 10 EUR, medtem ko
bo za 30.000 označevalcev potrebno odšteti okoli 30 EUR in za
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60.000 označevalcev okoli 60 EUR.
Potrebno je prišteti še ceno izolacije molekule DNK, stroške jemanja
vzorca, poštnine in obdelave podatkov. Velja tudi izpostaviti, da je
bolj pomembno genotipizirati več
živali z manj označevalci kot manj
živali z več označevalci.
• Referenčna populacija mora čim
bolje zajeti genetsko variabilnost
v populaciji. V kolikor referenčna populacija zajema samo nekaj
družin, potem bodo napovedi točne samo za živali, ki izhajajo iz teh
družin. Hkrati je zelo pomembno,
da niso genotipizirane samo najboljše živali, saj s takšno referenčno populacijo ne bomo mogli
natančno napovedati razlike med
dobrimi in slabimi živalmi.
• Živali, katerim plemensko vrednost bomo napovedali, morajo
biti čim bolj sorodne živalim v
referenčni populaciji. Praktično
to pomeni, da več kot imajo napovedane živali (kandidati) bližnjih sorodnikov v referenčni populaciji, bolj natančno jim bomo
napovedali plemensko vrednost.
V kolikor referenčno populacijo

sestavljajo biki, potem naj bi vsak
kandidat ali kandidatka imela v
referenčni populaciji očeta in materinega starega očeta. Točnosti
napovedi z vsako naslednjo generacijo padajo. Iz tega sledi, da je
nujno sproti obnavljati referenčno
populacijo z novimi živalmi, ki so
genotipizirane in fenotipizirane.

Uporaba genomske
selekcije v rejskem
programu
Selekcija govedi že nekaj desetletij
temelji predvsem na uporabi bikov,
ki so bili preizkušeni na potomcih.
Takšen preizkus je zelo točen, a hkrati
tudi zamuden. Na oceno plemenske
vrednosti bika za mlečnost čakamo
od 5 do 6 let, da dobimo informacije o
mlečnosti njegovih hčera v več čredah.
Večje kot je število hčera in čred, večja bo
točnost plemenskih vrednosti. Običajno
je točnost preizkusa na potomcih okoli 0,9 (korelacija med napovedano in
pravo plemensko vrednostjo). Slednja
točnost pomeni, da smo z zbranimi
podatki na potomcih uspeli pojasniti
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0,92*100=81 % genetske variabilnosti
med živalmi.

skih živali in prirejenega mleka ter
mesa v Sloveniji in bližnji okolici.

Genomski preizkus ni tako točen kot preizkus na potomcih, a ga
je možno izvesti praktično takoj
po rojstvu. Kombinacija zadostnih
točnosti in zgodnja odbira skupaj
omogočata večji genetski napredek.
Hitreje namreč povečujemo frekvenco dobrih genov v populaciji kot s
klasično selekcijo. Pri mlečnem govedu je lahko napredek z genomsko
selekcijo tudi dvakrat večji kot s klasično selekcijo. V populaciji rjavega
goveda bi dvakrat večji genetski napredek v preteklih desetih letih danes omogočil 2,5 milijona EUR večji
neto letni prihodek pri prireji mleka.
Točnosti genomskih napovedi se običajno gibljejo med 0,5 in 0,8, s čimer
zajamemo med 0,5 2*100=25 % in
0,8 2*100=64 % genetske variabilnosti v populaciji. Kako visoko točnost
dosežemo, je odvisno od pogojev, ki
smo jih nanizali v predhodnem delu.
V kolikor bi odbirali bike samo na
podlagi genomskih ocen, bi lahko v
primerjavi s preizkusom na potomcih skrajšali generacijski interval s
5 let na 15 mesecev. Tako bi lahko
namesto ene generacije klasične selekcije izvedli 3 generacije genomske
selekcije. V kolikor se rejci odločijo
tudi za genotipizacijo teličk, je možno doseči genetski napredek v nekoliko manjšem obsegu tudi po ženski
strani.

Uspeh genomske selekcije je odvisen od zaupanja rejcev v napovedane
genomske plemenske vrednosti in
posledično osemenjevanja z genomsko testiranimi biki. Nekateri rejci
namreč v upanju na zanesljive rezultate pri potomkah uporabljajo za osemenjevanje predvsem seme testiranih
bikov z visoko točnostjo napovedanih
plemenskih vrednosti. Ti rejci odklanjajo uporabo mladih bikov in posledično tudi osemenjevanje z genomsko
testiranimi biki. Takšen pristop ni v
skladu s trenutno veljavnim rejskim
programom. Rajci s takim ravnanjem
ne prispevajo k napredku pasme s
testiranjem potomk mladih bikov v
pogojih reje. Živali teh rejcev pa zaostajajo za genetskim napredkom populacije. Rejec, ki za osemenjevanje uporablja izključno mlade – genomsko
testirane bike, je lahko 3 generacije
pred rejcem, ki osemenjuje izključno
s semenom testiranih bikov. Prav tako
bodo kandidati za odbiro predvsem
potomci mladih genomsko testiranih
bikov, saj le tako lahko zmanjšamo
generacijski interval in povečamo genetski napredek populacije. Tveganje
povezano z nekoliko manjšo točnostjo
genomsko testiranih bikov, se lahko
zmanjša tako, da rejci uporabijo večje
število bikov kot so bili vajeni do sedaj.

Uporaba SNP čipov omogoča
poleg napovedovanja genomskih
plemenskih vrednosti tudi številne
dodatne informacije, npr. genotip za
kapa kazein (vpliva na sirjenje mleka),
beta kazein (vpliva na presnovo pri
ljudeh – tvorba beta kazomorfina 7),
dvojno omišičenost, genetske napake
in druge t. i. monogenetske lastnosti.
Na osnovi SNP lahko izračunamo tudi
genomsko oziroma realizirano stopnjo sorodstva za vsak par živali ter za
vsako žival prav tako realiziran inbriding. Rejci lahko te informacije koristijo pri odbiri živali za obnovo lastne
črede ali pri prodaji plemenskih živali.
Vse to omogoča rejcem, da se odločijo
za nišno selekcijo in s tem odpiranje
novih tržnih niš pri prodaji plemen-
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Možnosti vpeljave
genomske selekcije
z lastnim obračunom
genomskih plemenskih
vrednosti pri rjavem
govedu v Sloveniji
Padec cene genotipizacije v zadnjih
letih je bistveno spremenil možnosti
uvedbe genomske selekcije z lastnim
obračunom genomskih plemenskih
vrednosti v majhnih populacijah,
kamor sodi tudi slovenska populacija rjave pasme. Rezultati Ciljnega
Raziskovalnega Projekta pred petimi

leti so pokazali, da zaradi omejenega
števila preizkušenih bikov v Sloveniji in visokih cen genotipizacije (150-200 EUR za 50.000 označevalcev),
izgradnja lastne referenčne populacije
ni bila mogoča. Priključitev mednarodnemu konzorciju je bila tako v tistem času edina prava možnost. Rjava
pasma je imela pri tem tudi določeno
mere sreče, saj se je ponudila možnost
mednarodnega sodelovanja.
Pri ostalih pasmah govedi v Sloveniji te možnosti žal ni bilo. Danes
padec cen genotipizacije ponuja možnost izgradnje referenčne populacije s
kravami. V populaciji rjavega goveda
bi za doseganje točnosti genomskih
napovedi 0,6 pri proizvodnih lastnostih morali teoretično genotipizirati
7.000 krav s 50.000 označevalci. V primerjavi z referenčno populacijo bikov
bi tako morali genotipizirati 3,5 krav
za vsakega bika. V kolikor bi kombinirali bike in krave, bi lahko dosegli isto
točnost s 500 biki in 5000 kravami. V
primeru, da bi namesto 50.000 označevalcev uporabili 30.000 označevalcev, lahko pričakujemo padec točnosti
genomskih plemenskih vrednosti s
0,60 na 0,58.
Lastna referenčna populacija
omogoča številne prednosti. Predvsem omogoča selekcijo v domačem
okolju po meri naših pogojev reje in
tehnologije. Rezultat tega so živali, ki
so prilagojene na pogoje v Sloveniji.
Velike razlike med rejami v Sloveniji
namreč zahtevajo živali, ki so zmožne
dati dobre rezultate tako v slabših kot
dobrih pogojih reje. Osemenjevanje s
tujimi biki, ki imajo odlične rezultate v odličnih pogojih reje, namreč ne
pomeni, da bodo potomke tega bika
odlične tudi v razmerah povprečne
slovenske reje ali v pogojih z omejenimi dejavniki. Poleg selekcijskega
napredka genotipizacija omogoča
tudi sledenje porekla proizvodom,
predvsem mesa. To je še posebej pomembno za rjavo pasmo, ki je kombinirana pasma. Natančna določitev porekla omogoča zaščito lokalnih znamk
v primeru, da so rejci dogovorjeni, da
bodo vse živali pri določeni blagovni
znamki genotipizirali. Genotipizacija
večjega števila krav in bikov bi omo-
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gočila tudi učinkovito preprečevanje
parjenja v sorodstvu. To velja tudi za
primere, ko rodovniški podatki niso
popolni ali so v njih napake. Rejci
bi se lahko odločili tudi za nišno selekcijo na t. i. monogenske lastnosti,
kot sta npr. kapa in beta kazein. V takem primeru bi dosegali večji izplen
pri sirjenju in/ali ponujali mleko ter
mlečne izdelke posebne kakovosti.
Gledano z vidika rejske organizacije
bi bila to velika priložnost, da z izgradnjo lastne referenčne populacije
ponudi genomsko selekcijo tudi za
sosednje populacije. Nenazadnje bi
uvedba genotipizacije v tako velikem
obsegu slovensko populacijo rjave govedi naredila zanimivo tudi za sodobne znanstvene analize in potencialna
enakopravna sodelovanja v mednarodnem prostoru.
Kombinirana referenčna populacija bikov in krav omogoča cenovno učinkovito strategijo s pomočjo
tehnike imputacije. To je možno
doseči s kombinacijo genotipizacije
bikov s SNP čipi večje gostote (npr.
50.000 označevalcev) in vseh krav v
populaciji s SNP čipi manjše gostote
(npr. 1.000 označevalcev). Zbrani podatki se nato uporabijo za določitev
dela genoma, ki so krave podedovale
od svojih staršev, medtem ko se manjkajoči označevalci vstavijo. Ta tehnika
imputacije ni 100 % natančna, a omogoča znatno pocenitev genomske selekcije in s tem večji donos na vložena
sredstva.
Sklepi
Genomska selekcija je razvojni mejnik v živinoreji. Praktični rezultati iz
tujih populacij kažejo, da je genomska
selekcija podvojila genetski napredek.
Genomska selekcija temelji na napovedi plemenskih vrednosti za genotipizirane živali. Napovedi temeljijo
na referenčni populaciji, ki jo sestavljajo živali s fenotipskimi in genotipskimi podatki.
Genomska selekcija omogoča zanesljivo odbiro živali že ob rojstvu.
Krajši generacijski interval omogoča, da
v času 5 let izvedemo tri generacije odbire. Klasična selekcija omogoča samo
eno generacijo odbire v istem času.
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Padec cen genotipizacije omogoča,
da tudi v majhnih populacijah sestavimo lastno referenčno populacijo.
Ocenjujemo, da bi to dosegli z genotipizacijo 500 testiranih bikov in
5.000 krav.
Glede na vse dosedanje mejnike, ki
so posegli na področje selekcije, lahko
rečemo, da genomska selekcija daje
najštevilčnejše možnosti. Ob uporabi
vseh informacij, ki jih ponuja, je poleg
večjega genetskega napredka, le–tega
moč bolj natančno voditi. Menimo, da
bo kmalu možno iz teh informacij napovedati fenotip za posamezne pogoje
reje. Torej bo mogoče odbrati živali, ki
bodo optimalne npr. za vrhunski management v prireji mleka ali takšne,
ki bodo najbolj gospodarne za prirejo
mleka iz voluminozne krme. Ob tem
je mogoče uporabiti podatke za nad-

zor parjenja v sorodstvu, izločanja
živali z genetskimi pred dispozicijami
za dedne bolezni ali nezaželene lastnosti in vse to pri mladih živali ali
celo zarodkih. Vse to je pred nami,
odločitev rejcev je, ali bomo s temi
orodji v Sloveniji upravljali sami in
imeli usodo slovenskih populacij goveda v lastnih rokah ali bomo le kupci
na globalnem trgu.
Klemen Potočnik1, Janez Jenko2,3,
Gregor Gorjanc1,3
1
Oddelek za zootehniko,
Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani
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Molzni robot MR-S1
do 70 krav

Dvojni molzni robot
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Avtomat za krmo
do 100 teličkov ALMA

Mobilni avtomat
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- Čistilna sredstva za molzno opremo
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slovenskega kmeta
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pridelke in izdelke
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in drugim javnim
zavodom.
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Izvajanje genomske selekcije
pri rjavi pasmi v Sloveniji
Cilj reje živali je nenehno iskanje in
izboljševanje lastnosti, ki prinašajo rejcu večji ekonomski učinek. Pri iskanju
boljših, zmogljivejših živali je več možnosti, ki so se skozi celotno obdobje
vzreje živali dopolnjevale z novimi in
novimi spoznanji v praksi. Na podlagi
praktičnih izkušenj je človek dopolnjeval znanje tudi s teoretičnimi znanji iz
različnih področjih znanosti, ki jih skuša uporabiti pri reji živali.
Najnovejša metoda selekcijskega
dela v govedoreji je genomska selekcija, ki se je začela razvijati v začetku
tega tisočletja. Genomska selekcija je
postopek ugotavljanja genetskega potenciala živali. Tako lahko ugotovimo
- napovemo genetski potencial mladih
živali za lastnosti, ki jih selekcioniramo in želimo izboljšati (prireja mleka,
mesa, učinkovitost izkoriščanja krme,
odpornost proti boleznim, izboljšati
plodnost) ter s tem še pospešiti intenzivnost selekcije. Na podlagi rezultatov
lažje odberemo živali za nadaljno rejo.
Genomska selekcija bo pripomogla
tudi k večjemu učinku zmanjšanja izpustov emisij toplogrednih plinov, kar
predstavlja tudi širši družbeni pomen
in koristi.
Čeprav je genetski zapis goveda dešifriran in ga sestavlja 30 parov kromosomov oziroma približno 20.000
genov, je odločilnega pomena manjše
število specifičnih genov za govedo s
tako imenovanim velikim učinkom
za lastnosti ki jih pri govedu zasledujemo – selekcioniramo. Dedni ali
genetski zapis se nahaja v DNK. Genetske razlike med živalmi so posledi-
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ca razlike v zaporedju nukleotidov, ki
sestavljajo strukturo DNA. Različne
lokacije nukleotidov vzdolž genoma
predstavljajo razlike med živalmi oziroma jih rangirajo po vrednosti med
boljše in slabše. Lokacije nukleotidov
določimo v laboratoriju iz biološkega
materiala živali (dlaka, kri, nosna sluznica, seme...) s pomočjo SNP (single
nucleotide polymorphism) markerjev
– označevalcev.

SNP čip SNP marker

Zakaj je smiselno izvajati genomsko
selekcijo pri mlečnem govedu?
– Bistveno se skrajša generacijski interval –za 3x
– Pri napovedi genomske PV dosežemo relativno dobro točnost;
•
•
•
•
•
•

0,6 do 0,7 za proizvodnje lastnosti
0,5 za lastnosti SŠSC
0,5 za exterier
0,5 za SŠSC
0,45 za plodnost
0,3 za dolgoživost

– 
Genomsko selekcijo izvajamo za
moške in ženske živali s podobno
točnostjo

– Relativno poceni metoda z relativno dobro natančnostjo napovedovanja direktne genomske PV
Podobno velja tudi pri ženskih linijah,
ko lahko genotipiziramo teličke s podobno zanesljivostjo ocene DGPV, ko ni
potrebno čakati na fenotipske rezultate
za prirejo mleka, ampak lahko selekcijo – odbiro elitnih živali izvajamo že pri
majhnih teličkah, takoj ko se rodijo.
Z razvojem znanosti o razmnoževanju ahko spolno zrelim teličkam že
pred enim letom starosti pridobimo
jajčne celice, ki se jih oplodi in vitro.
Vsekakor velja v prihodnje izkoristiti
vse možnosti za večji napredek in večjo
ekonomsko učinkovitost reje mlečnega
goveda.
Poleg genomskega obračuna PV genotipiziranih živali, vzporedno iz istega
vzorca, lahko pridobimo tudi podatke
o dednem zapisu posamezne živali za
kapa kazein, beta lakto globulin, beta
kazein, A2 mleko. S temi podatki lahko rejci še bolj natančno in intenzivno
izvajajo selekcijo v lastni čredi.
Poleg selekcijskih parametrov in beljakovinske zasnove za mleko se z istimi
vzorci opravi tudi analiza na dedni zapis
o boleznih, kot je pri RJ pasmi, Weaver
sindrom, Arachnomelia, SMA, SDM ter
BH2. Če ima žival v rodovniku očeta ali
po materi strani prednika, ki je nosilec
za brezrožnost, lahko naročimo tudi test
na rogatost – brez rožnost.
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Generacijski interval bikov pri genomski selekciji in klasični selekciji:
Rojstvo
bika
BBikec
A in genom
selekcija BB
DGPV

Potomec sin bika A
–bik A1 z
DGPV

0

1L

1L9m

2L 9m

Bik A
vključen v
osemenjeva
nje

Generacij
ski
interval
21 mes

Bik A1
vključen v
osemenjevan
je

Rojstvo bika B
in selekcija na
podlagi staršev

Potomec bika
A1 – bik A2 z
DGPV

Potomke hčere bika A
z izračunano
klasično PV

Potomec sin bika A2 –
bik A3 Z
DGPV

3L 6m

4L 6m

5L 3m

Bik A2
vključen v
osemenjevanj
e

Obračun PV po
klasični metodi,
selekcija bikov
za lastnosti
mlečnosti

Potomci po
biku B

Generacijski
interval 63
mes

Legenda:
A bik – nulta generacija
A1 sin bika A - 1generacija

0

1L3m

2L

4L

4L6m

5L3m

A2 vnuk bika A – 2 generacija
A3 pra vnuk bika A – 3 generacija

Progeno
testiran bik B

Telitve potomk
– hčera bika B

Potomec – sin
bika B – bik B1

B bik – nulta generacija
B1 sin bika B

Pregled števila genotipiziranih živali iz Slovenije po letih in čipih.
Gostota čipa K
(1K=1000SNP)

Ime čipa

L 2012

L2013

L2014

L2015

57

36

75

59

Bovine SNP50k

54

Bovine SNP 6

9

Bovine _GGP

77

31

Bovine_GGP

20

6

GGP_ V3

26

43

GGP_V4

30

Skupaj

4

20
57

To je zelo zanimiv podatek za rejce krav molznic, ki so v prosti reji, saj
vemo, da je odstranjevanje rogov zahteven in tudi relativno drag poseg pri
živalih.
V referenčno populacijo smo leta
2009 iz Slovenije v skupno Intergenomics bazo vključili 191 plemenskih
bikov iz OC Preska, s katerimi smo osemenjevali od leta1996 do leta 2005.
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60

40

155

139

V nadaljevanju so predstavljene plemenske vrednosti najboljše genomsko
in klasično testirane moške in ženske
živali (obračun PV, september 2015).

Matija Rigler, Mija Sadar,
Klemen Potočnik
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GENOMSKA SELEKCIJA PRI RJAVI PASMI
je korak naprej pri selekciji govedi in omogoča:
• Hitrejši napredek v reji
• Oceno genomskih plemenskih vrednosti bikcev in telic
• Večji prihodek rejcu
• Odkrivanje funkcionalnih lastnosti (kazeini, brezrožnost,
dednih napak, preverjanje porekla…)
• Načrtno delo pri reji rjave pasme
RJAVA JE TA‘ PRAVA

Katera je boljša?

REJCI, KI ŽELITE SVOJE ŽIVALI GENOMSKO TESTIRATI, SE OBRNITE NA
ZVEZO REJCEV GOVEDI RJAVE PASME SLOVENIJE
Več na spletni strani: http://rjavo.govedo.si

3/2016
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Vrhunski rezultati prireje
rjave pasme v letu 2015
Rjava pasma je zastopana je v rejah
različnih usmeritev
in intenzivnosti prireje, od rej dojilj do rej
z intenzivno prirejo
mleka. Povprečna prireja na ravni Slovenije
zato zelo odstopa od
rezultatov
najboljših rej in živali, ki se
lahko primerjajo z
najboljšimi rezultati v Švici, Avstriji in
Nemčiji, s katerimi se
zelo radi primerjamo.
Zato z veseljem predstavljamo vrhunske
rezultate rej in živali
rjave pasme.

Preglednica 1: Povprečna prireja v standardnih laktacijah po pasmah v letu 2015
Pasma

Št. lakt.
zaključkov

Mleko
kg

Maščobe
kg

Beljakovine
%

kg

%

LS

21.413

5353

216,0

4,04

180,1

3,36

LSX*

8.794

5982

243,6

4,07

200,0

3,34

LS+LSX

30.207

5537

224,1

4,05

185,9

3,36

ČB

33.249

7535

299,2

3,97

247,2

3,28

RJ

9.820

5602

226,9

4,05

190,9

3,41

CK

27

2906

103,2

3,55

92,7

3,19

Druge

6.353

6120

244,5

4,00

203,2

3,32

Slovenija

79.656

6424

257,4

4,01

213,4

3,32

* delež RH in/ali MB od 14 % do 86 %

Povprečna mlečnost rjave pasme kaže izrazit trend rasti,
kljub temu bi si v zadnjih letih želeli še nekoliko hitrejšo rast.
V zadnjih 15 letih raste za dobrih 41 kg na leto. V nasprotju
s tem vsebnost maščob pada. Cilj je, da bi to padanje ustavili. Zadnjih 5 let to tudi uspeva in vsebnost maščobe se giblje
malo nad 4 %. Pri beljakovinah je cilj povečevanje vsebnosti,
kar tudi dosegamo. Padec in naraščanje vsebnosti beljakovin

v zadnjih letih je posledica negenetskih vplivov. Tako količina
mleka kot vsebnost beljakovin sta močno odvisne od prehranjenosti živali z energijo in presnovljivimi beljakovinami, slednji pa posledično od cene močne krme in cene mleka. To se
vidi tudi iz rezultatov, reje z vrhunsko prirejo imajo v večini
tudi nadpovprečne vsebnosti beljakovin.

Slika 1: Prireja mleka ter vsebnost maščob in beljakovin pri rjavi pasmi po letih
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Preglednica 2: Povprečne mlečnosti bikovskih mater rjave pasme v letu 2015
Usmeritev BM

Št.

Mleko /kg

Mašč. /%

Beljak. /%

Mleko

130

8624

4,10

3,55

Meso

3

5535

4,80

3,39

Skupaj

133

8554

4,12

3,54

Preglednica 3: Reje z najvišjimi hlevskimi povprečji v letu 2015
Št. lakt.
zakl.

Mleko kg

Gregor Ročnik,
Zavodnje

11

Tomaž Modic, Matena

Rejec , naslov

Maščobe

Beljakovine

kg

%

kg

%

10.387

416,3

4,01

378,7

3,65

30

10.079

403,1

4,00

365,6

3,63

Janez Šali, Češča Vvas

18

9.516

397,8

4,18

359,1

3,77

Alojzij Kužnik, Podlisec

11

9.499

380,4

4,00

346,5

3,65

Damjan Ločan,
Topolšica

9

8.905

359,9

4,04

314,4

3,53

Peter Popič, Raduše

70

8.616

378,1

4,39

317,4

3,68

Peter Napotnik,
Topolšica

17

8.453

377,0

4,46

288,0

3,41

Luka Dular, Novo Mesto

6

8.325

329,5

3,96

295,3

3,55

Simon Stibilj, Ustje

22

8.266

326,6

3,95

294,5

3,56

Janez Gams, Slovenj
Gradec

22

8.257

329,1

3,99

292,6

3,54

Preglednica 4: Krave, ki so priredile največ mleka v letu 2015
Mleko Mašč.
ID živali
Ime živali Lak.
Beljak. % Rejec
kg
%

Oče

Oče matere
770594
Pronto-ET

SI 23618745

Eriša 20

3

15.701

3,25

3,49 Gregor Ročnik, Zavodnje

770753
Vigor-ET

SI 23550382

Eki 19

4

14.691

3,99

3,38 Gregor Ročnik, Zavodnje

770726 Husir 770623 Etpat

SI 83903492

Himna

2

14.110

5,00

3,38 Tomaž Modic, Matena

CH
Zafira
120075726833

770736
Emerup

770664
Condor

4

13.678

3,79

3,59 Tomaž Modic, Matena

Jolden-ET

Atrix-ET

SI 63113507

Eta 21

6

12.897

4,18

3,47 Gregor Ročnik, Zavodnje

770623 Etpat

770420 Videv

SI 63976122

Citra

2

12.877

3,85

3,28 Tomaž Modic, Matena

770841
Wonderment-ET

770624 Jux

SI 73761790

Melisa 33

3

12.131

3,88

3,76 Gregor Ročnik, Zavodnje

770785 Preset 111382 Gold

SI 62942087

Sana 1

7

12.127

3,86

3,42 Damjan Ločan, Topolšica

SI 33406457

Lasma

4

11.841

4,13

3,77 Janez Šali, Češča vas

SI 33115722

Diva

5

11.718

4,66

3,30 Peter Napotnik, Topolšica
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770594
Pronto-Et
770680
Scipio-Et
770621
Champi

770334 Rollo
110765 Stres
770589
Domino
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Preglednica 5: Prvesnice, ki so priredile največ mleka v letu 2015
Mleko
kg

Mašč.
%

SI 24047900 Hilda

10.889

3,20

SI 64231400 Huska

10.651

SI 64210102 Regina 63
SI 74047857 Cita

ID živali

Ime živali

Beljak.
Rejec
%

Oče

Oče matere

3,40 Tomaž Modic, Matena

770930 Huxoy

872594 Pitbulk

4,12

3,71 Tomaž Modic, Matena

770930 Huxoy

111239 Hus

10.322

3,94

3,70 Gregor Ročnik, Zavodnje

770930 Huxoy

770647 Moiado

10.019

4,00

3,74 Tomaž Modic, Matena

770929 Versace-Et

770647 Moiado

SI 33819048 Coda-Pn

9.972

3,77

3,30 Janez Šali, Češča vas

111325 Tonis

111270 Sokrat

SI 34038918 Duda 6

9.933

3,67

3,46 Urška Kočnar, Bočna

770884 Cafino

770622 Hucos

SI 34038059 Sreda

9.787

4,63

3,64 Peter Popič, Raduše

111061 Pos

111254 Byron

SI 34153482 Megla

9.538

3,83

3,45 Bogdan Kuhar, Ložnica

111325 Tonis

111142 Camble

SI 74055861 Kobra

9.412

3,52

3,32 Miran Tekavc, Topolšica

770812 Ellection

111239 Hus

SI 74055500 Sirena

9.150

4,11

3,49 Luka Dular, Novo mesto

111142 Camble

111053 Jeti

Preglednica 6: Krave z najvišjo življenjsko prirejo mleka v letu 2015
Rejec
Janez Šali, Češča
vas
Tomaž Modic,
Matena
Cvetka Rupar,
Zavratec
Urška Kočnar,
Bočna
Marjan Pevec,
Strtenica
Franc Zagožen,
Volog
Tomaž Javoršek,
Prevale
Damjan Ločan,
Topolšica
Tomaž Javoršek,
Prevale
Tomaž Modic,
Matena
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ID živali

Ime
živali

Oče

Oče matere

SI 1899510

Lepna

770481 Simvitel

110504 Nisan

SI
72388660

Hoja

770537 Chime-ET 770458 Earnest-Et

SI 1741715

Sara

110941 Super

Joja 15

SI
92497845
SI
82322274
SI
72326334
SI
62385754
SI
62942087
SI
32385939
SI
32961331

Št.
tel.

Mleko
kg

Maščobe
kg
%

Beljak.
kg
%

9 119.517 4.530 3,79 4.374

3,66

9 110.704 4.197 3,79 4.004

3,62

110868 Rajo

14 100.863 4.503 4,46 3.438

3,41

110764 Vigo

110765 Stres

11

97.140 3.823 3,94 3.484

3,59

Mura

111122 Andor

110697 Eron

11

96.236 4.071 4,23 3.215

3,34

Sraka

110797 Irak

110568 Ivano

10

96.006 3.198 3,33 2.952

3,07

Dora

111142 Camble

110544 Set

8

94.068 3.603 3,83 3.391

3,60

Sana 1

770594 Pronto-ET 770334 Rollo

8

93.703 3.835 4,09 3.254

3,47

Vika

111142 Camble

110809 Mister

9

92.823 3.833 4,13 3.396

3,66

111071 Amarone

7

92.561 3.726 4,03 3.389

3,66

Šminka 111061 Pos
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Dobitniki nagrad za življenjsko prirejo mleka
pri rjavi pasmi za leto 2015
Častni zvonec za prirejo mleka nad 100.000 kg v življenjski prireji:
Cvetka RUPAR, Sevnica, zavod NM, za kravo SARO SI 1741715, ki je v štirinajstih laktacijah priredila 100.863 kg mleka
s 4503 kg maščobe (4,46 %) in 3438 kg beljakovin (3,41 %).

Nagrado za življenjsko prirejo mleka nad 120.000 kg mleka:
Janez ŠALI Češča vas, Novo mesto, zavod NM, za kravo LEPNO SI 1899510 (120.042/3,79/3,66)

Nagrado za življenjsko prirejo mleka nad 110.000 kg mleka:
Tomaž MODIC, Ig, zavod LJ, za kravo HOJO SI 72388660 (114.051/3,83/3,60)

Nagrade za življenjsko prirejo mleka nad 90.000 kg mleka:
Damjan LOČAN, Topolšica, zavod CE, za kravo SANO 1 SI 62942087(97.559/4,08/3,47)
Tomaž JAVORŠEK, Litija, zavod LJ, za kravo DORO SI 62385754 (95.577/3,83/3,61) ter kravo VIKO SI 32385939
(94.430/4,1373,66)
Tomaž MODIC Ig, zavod LJ, za kravo ŠMINKO SI 32961331 (95.547/4,05/3,67)
Ivan BOGOVIČ, Krško, zavod NM, za kravo BARO SI 82308162 (93.897/3,69/3,33)
Cvetko PAPEŽ, Mirna Peč, Zavod NM, za kravo MURO SI 62306863 (992,394/3,88/3,14)
Andrej JARC, Mirna Peč, zavod NM, za kravo HIRO 33 SI 2038020 (90.869/4,09/3,56)

Nagrade za življenjsko prirejo nad 80.000 kg mleka:
Peter NAPOTNIK, Topolšica, zavod CE, za kravo DEJO SI 03002506 (88.364/3,74/3,27)
Franc PERHAJ, Velike Lašče, zavod LJ, za kravo MEDO SI 1936024 (86.712/4,57/3,29)
Alojzij KUŽNIK, Trebnje, zavod NM, za kravo BRINO SI 93078599 (86.299/3,87/3,73)
Marjan PIVK, Idrija, zavod NG, za kravo TRSKO SI 12377783 (85.726/3,77/3,36)
Ivan BOGOVIČ, Krško, zavod NM, za kravo BINCO SI 1958706 (82.443/4,10/3,71)
Ivan ATELŠEK, Mozirje, zavod CE, za kravo VILMO SI 12154197 (82.239/3,78/3,53)
Ivan ŽGANK, Žalec, zavod CE, za kravo MARO SI 62749011 (82.072/4,01/3,41)
Janez OPARA, Mirna PEČ, Zavod NM, za kravo SOLO SI 52306895 (82.026/4,21.3,34)
Vinko ŠKULJ, Krško, zavod NM, za kravo ARARO SI 12451470 81.846/3,84/3,46) in kravo MELI SI 12931745
(81.578/3,34/3,34)
Anika MEDEN, Sežana, zavod NG, za kravo SOČO SI 1796071 (82.828/3,92/3,54)
Zoran KRAMER, Laško, zavod CE, za kravo VIDRO SI 22600288(81.272/4,10/3,47)
Rejcem z vrhunskimi rezultati čestitamo za njihove dosežke in jim želimo še čim več podobnih uspehov. Hkrati želimo,
da bi pri ostalih rejcih primerjava z rezultati najboljših rej in živali spodbudila pozitivno tekmovanje med rejci.
Mija Sadar, Tomaž Perpar
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Gospodarsko križanje
goved rjave pasme v Sloveniji
Prireja govejega mesa v Sloveniji
temelji predvsem na reji mlečnih in
kombiniranih pasem, medtem ko je
reja goved čistih mesnih pasem zanemarljiva (<1 %). Po podatkih iz
leta 2015 ima v čredi slovenskih krav
prevladujoč delež (39 %) lisasta (LS)
pasma, sledita ji črno-bela (ČB, 22 %)
in rjava (RJ, 8 %) pasma. Medtem ko
je ČB tipično mlečna pasma, je v slovenskih razmerah tudi RJ pasma (načeloma kombinirana) bolj usmerjena
v prirejo mleka. V danih geografsko-klimatskih razmerah je omejevalni
faktor nizka intenzivnost pitanja in
posledično slabša klavna kakovost
goved, prav tako pa tudi vrsta razpoložljive krme oziroma njena kakovost,
razdrobljena posestna struktura z velikim številom majhnih čred ter v proizvodnjo mleka usmerjena govedoreja, ki se kaže v velikem deležu (81 %)
molznic v kontroli prireje. Gospodarsko križanje z mesnimi pasmami (za
izboljšanje klavne kakovosti goved),
se zato uporablja zgolj pri živalih, ki
niso namenjene za obnovo črede. Kot

najbolj pogoste mesne pasme za križanje se v Sloveniji uporabljajo pasme
limuzin (LIM), šarole (CHA) in belgijsko belo-plava (BBP) pasma. Poročilo osemenjevalnega centra Preska
za leto 2015 navaja, da je v Sloveniji
delež osemenitev z mesnimi biki LIM,
CHA in BBP pasmo okoli 13 %. Statistika zakola te podatke potrjuje, saj v
strukturi zakola mlado pitano govedo
iz gospodarskega križanja v slovenskih razmerah predstavlja manj kot
10 %. Prireja govejega mesa je bila
tudi z vidika strokovnega dela doslej
deležna manjšega interesa, kar dodatno prispeva k slabšemu položaju rejcev pitovnega goveda.
V tokratni primerjavi se bomo omejili na gospodarska križanja čiste RJ
pasme z mesnimi pasmami LIM, CHA
in BBP. V analizo smo zajeli podatke
za živali, ki so bile vzrejene v različnih
delih Slovenije in v raznolikih pogojih
reje ter zaklane v slovenskih klavnicah
z računalniškim zajemom podatkov v
letu 2015 ter primerjalno tudi s pre-

Slika 1: Struktura zakola goved po pasmah/križanjih,
Slovenija 2015
Figure 1: Structure of slaughter according
to breed/crosses, Slovenia 2015
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teklimi leti (preglednica 1). Struktura
zakola bikov glede na pasme oziroma
križanja je prikazana na sliki 2. Kot
celovit kazalec končne realizacije na
klavni liniji smo izračunali tudi t. i.
obračunsko maso klavnega trupa, ki
odraža maso trupa korigirano z doseženim plačilnim razredom (slika 3).
Izračunana je kot produkt tople mase
in plačilnega koeficienta (razmerja
med doseženo ceno glede na klasifikacijo in ceno za izhodiščni razred).
Da se križanje z mesnimi pasmami
v mlečnih čredah krav ne uporablja v
veliki meri, potrjujejo rezultati pričujoče analize, ki kažejo, da v strukturi
zakola mladih bikov RJ pasme ta križanja predstavljajo pod 10 % (slika 1
in slika 2). Eden izmed razlogov je, da
se te krave osemenjuje z mesnimi biki
zgolj v primeru slabše reprodukcijske
sposobnosti. V strukturi zakola predstavljajo križanci z RJ pasmo manj kot
2 %. Relativno gledano, torej glede na
velikost osnovne črede krav, se križanje z mesnimi pasmami uporablja

Slika 2: Struktura zakola mladih bikov (12 – 24 mesecev
starosti) po pasmah/križanjih, Slovenija 2015
Figure 2: Structure of slaughter young bulls
(12–24 months) according to breed/crosses, Slovenia 2015
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Preglednica 1: Prirast in klavna kakovost bikov (12−24 mesecev) čiste RJ pasme in njihovih križancev z mesno pasmo (RJxM) po letih
Table 1: Growth and carcass traits of young bulls (12−24 months)RJ breed and
crosses of Brown with meat breeds according to year

Glede dosežene klavne kakovosti
lahko v splošnem ugotovimo, da rezultati niso najboljši. Slabšo konformacijo pripisujemo nizkim klavnim
masam oziroma nizki intenzivnosti
rasti. Posledično je sicer manjša tudi
zamaščenost, a skozi uveljavljeni plačilni sistem to ni posebej nagrajeno.
Žal plačilni sistem, kakršen je uveljavljen v Sloveniji, klavne kakovosti ne
nagradi dovolj, zaradi česar tudi uporaba BBP ne daje posebnih rezultatov
v ekonomskem smislu (obračunska
masa trupa).
V zaključku moramo poudariti, da
so izračuni v pričujoči analizi narejeni
ob uporabi količnikov preračunanih
iz veljavnega cenika enega večjih odkupovalcev in da ne upošteva morebitnih drugačnih individualnih dogovorov med rejcem in odkupovalcem,
ki lahko bistveno vplivajo na končno
realizacijo (prihodek).

1 RJ−rjava/Brown, BBP−belgijsko belo-plava/Belgian blue, CHA−šarole/Charolais,
LIM−limuzin/Limousin. 1Dnevni prirast klavne mase/Daily gain of warm carcass
weight. 2Konformacija/Conformation: P = 1−3, O = 4−6, R = 7−9, U = 10−12, E =
13−15. 3Zamaščenost/Fatness: 1 = 1−3, 2 = 4−6, 3 = 7−9, 4 = 10−12, 5 = 13¬¬−15.

Andreja ŽABJEK
in izr. prof. dr. Marjeta ČANDEK
POTOKAR, KIS

največ pri RJ pasmi. Iz strukture zakola je razvidno (preglednica 1), da je
bilo pri RJ pasmi najbolj pogosto uporabljeno križanje z LIM pasmo, sledi
BBP, najmanj pa se je za gospodarsko
križanje uporabljala CHA pasma. Primerjava kaže (slika 3, preglednica 1),
da so največjo klavno maso (in priraste) dosegali križanci s BBP, najmanjšo
klavno maso pa križanci z LIM pasmo. Podoben trend se kaže že več let
(preglednica 1).
Glede na uveljavljen, prevladujoč
sistem plačevanja v Sloveniji je s stališča ekonomike (obračunska masa
trupa) križanje s CHA pasmo najbolj
zanimivo, a v slovenskem prostoru
najmanj v uporabi. Prav tako velja
izpostaviti, da je kljub zelo dobrim
rezultatom, ki jih izkazujejo križanci
s CHA pasmo, kar se tiče rastnosti,
tega križanja zelo malo, kar dokazujejo tako podatki iz zakola kot podatki
osemenitev.

3/2016

Slika 3: Razlike v konformaciji, zamaščenosti in
obračunski masi mladih bikov (12—24 mesecev) različnih križanj znotraj posamezne maternalne pasme, Slovenija 2015
Figure 3: Differences in conformation, fatness
and accountable weight of young bulls (12—24
months) of different crossbreeds within the
same maternal breed, Slovenia 2015
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Primerjava kakovosti upošteva samo mleko pridelovalcev in predelovalcev, ki so člani GIZ mlekarstva Slovenije. Raziskava primerja skupno število mikroorganizmov (SŠMO) in vsebnost
somatskih celic (SC), ki sta ključna parametra za določanje higienske kakovosti mleka. Pri primerjavi ni upoštevana vsebnost mlečne maščobe ter vsebnost beljakovin. Upoštevani so
povprečni letni podatki GIZ mlekarstva Slovenije. Oglaševalec skrbi za redno objavljanje podatkov GIZ mlekarstva Slovenije na svoji spletni strani www.mlecnacesta.si.
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Prednosti rjave pasme
Preglednica 2: Razlike pri sirjenju med rjavo in črno-belo pasmo
Rjava
Črno-bela
pasma
pasma
Izplen pri izdelavi parmezana
8,83
7,80
(kg/100 kg mleka)
Izplen pri izdelavi čedarja
11,25
10,34
(kg/100 kg mleka

Rjava pasma govedi je razširjena po
vsem svetu, njena popularnost je največja v Evropi, kjer je število živali tudi
največje. Tu je bil dosežen tudi največji
selekcijski napredek. Zaradi prednosti,
ki so povzete v prispevku, je rjava pasma prepoznana in gospodarsko pomembna tako v Evropi kot drugod po
svetu.

Dolgoživost

Med pomembne lastnosti rjave pasme
spada dolgoživost, ki je bila od nekdaj
tudi eden od selekcijskih ciljev pri tej
pasmi. Dolga proizvodna in reprodukcijska doba je posledica selekcije na različnih lastnosti, ki so značilne za rjavo
pasmo. Med drugim sodijo sem visoko
in dobro pripeto vime s pravilno razporejenimi seski, funkcionalni parklji ter
rahlo pobit križ.

+8%

16,70

17,9

-7%

Čas sušenja sirnega zrna
(K20; min)

8,60

13

-34%

Tlačna trdnost (g)

32,30

29,8

+8%

Odpornost na razpokanje sira (g)

60,00

47,9

+25%

Kakovost mleka

Po prirejeni količini mleka je rjava
pasma takoj za črno-belo, v Evropi je
povprečna mlečnost v laktaciji nad
7000 kg. Poleg količine je pri rjavi pasmi pomembno tudi ravnotežje med
količino in kakovostjo prirejenega
mleka, saj mleko vsebuje okrog okoli
4 % maščob in med 3,5 in 3,8 % beljakovin. V državah, kjer pri odkupu
mleka upoštevajo vsebnosti beljako-

Preglednica 1: Povprečno število laktacij pri rjavi in črno-beli pasmi
Rjava pasma

Črno–bela pasma

Švica

3,7

3,2

Nemčija

3,6

3,1

Avstrija

3,9

3,4

Velika Britanija

3,0

2,7

3/2016

+13%

Čas usirjanja (R; min)

največ med vsemi pasmami, in je 6,5
krat večje v primerjavi z lisasto ter 1,3
krat večje v primerjavi s črno-belo pasmo.

V vseh državah, kjer redijo rjavo pasmo, dosegajo krave visoko povprečno število laktacij (preglednica 1). V
Nemčiji dosegajo krave te pasme v
povprečju eno laktacijo več kot krave
ostalih mlečnih pasem. V Nemčiji in
Švici vsako leto 300 do 400 krav rjave
pasme preseže življenjsko mlečnost
100.000 kg. V Nemčiji to mejo preseže 0,1 % populacije rjavih krav, kar je

Razlika

vin in maščob, so odkupne cene mleka rjavih krav zato za okoli 5 centov
višje. Zaradi velike vsebnosti kazeinov, predvsem kapa-kazeina, je mleko
še posebej primerno za proizvodnjo
sira. Dokaz so proizvajalci svetovno
znanih sirov, ki za proizvodnjo uporabljajo mleko rjavih krav npr. čedar
(ZDA), Epoisse (Francija), parmezan
(Italija).

Enostavna reja

Dolgoživost krav rjave pasme je povezana z dobro plodnostjo. Povprečna
starost ob prvi telitvi znaša okoli 30
mesecev, vendar bi jo lahko znižali tudi
na 24 mesecev. V vodilnih državah,
kjer redijo rjavo pasmo, znaša doba
med telitvama 417 dni, non return
(NR), ki nam pove kolikšen odstotek
osemenjenih krav oziroma telic se po
prvi osemenitvi ne vrne k ponovnemu
osemenjevanju v roku 60 do 90 dni, je
pri teh kravah visok.
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Prilagodljivost

16
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8
6
4
2
0
1 lact

2 lact

Brown Swiss

3 lact +

Holstein

Slika 1: Delež krav, ki so imele težave s šepavostjo, pri rjavi in črno-beli pasmi
po laktacijah
Zaradi mehke teksture vimena,
majhnih in lepo razporejenih seskov,
ki imajo posreden vpliv na zdravje
vimena, imajo krave te pasme majhno
število somatskih celic, mastitis se pri
teh kravah pojavlja redkeje. S tem se
povečuje ekonomika prireje mleka, saj
se izognemo znižanju plačila zaradi velikega števila somatskih celic, znižajo
se tudi stroški veterinarskih storitev. V
Franciji se npr. klinični mastitis pojavi
le pri 8,7 % krav rjave pasme, pri črno-beli pasmi je ta odstotek precej višji
(14 %).

manjša (Holzhauer in sod. 2006; J.Becker in sod. 2014). Tudi podatki, zbrani v
Avstriji, kažejo na manjšo pojavnost težav, ki so povezane s šepanjem pri rjavi
pasmi (slika 1).

Rjava pasma izvira s področja Alp,
kar sovpada z njenimi trdnimi parklji
in nogami, ki so primerne za hojo tudi
v zahtevnejših razmerah reje. Črna roževina je bolj trda in odporna, veliko
znanstvenih raziskav nakazuje, da se
digitalni dermatitis pri rjavi pasmi pojavlja redkeje kot pri črno-beli, zaradi
česar je verjetnost poškodb parkljev

Za rjavo pasmo so značilne lahke telitve, zaradi česar so te krave cenjene po
vsem svetu. Poleg rahlo podrtega križa,
ki ugodno vpliva na potek telitev, imajo krave široko medenico, ki omogoča
lažje telitve. V evropski populaciji krav
rjave pasme je delež lahkih telitev okoli
97,5%, in je eden izmed največjih med
vsemi mlečnimi pasmami.
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Ne nazadnje tudi miren karakter teh
krav pozitivno vpliva na menedžment v
čredi. Med drugim je potek molže lažji,
kar je še posebej pomembno v velikih
čredah, kjer je za nemoteno delo z živalmi miren in krotek karakter prvobitnega pomena.

Lahke telitve

Rjava pasma je robustna, kar ji omogoča prilagodljivost na različne klimatske pogoje, tako na mrzle zime kot na
vročino značilno za topla podnebja.
Z učinkovitim oddajanjem toplote in
vzdrževanjem fizične kondicije je rjava
pasma bolj prilagojena toplim razmeram kot črno-bela (AX in sod., 2001).
Ravno zaradi dobre prilagodljivost na
različne pogoje to pasmo najdemo po
celem svetu.
Rjava pasma je znana tudi po svoji
prilagodljivosti na količino in kakovost
krme, ki jo ima na voljo. S črpanjem
oziroma kopičenjem telesnih rezerv
se namreč prilagaja na različne nivoje
krmljenja. Kondicija teh krav je po navadi dobra tako v intenzivnih pogojih
reje, kjer je prireja mleka velika (več kot
10 000 kg mleka), kot v ekstenzivnih
pašnih sistemih, kjer je prireja mleka
običajno manjša.
Upoštevajoč našteta dejstva lahko
zaključimo, da so krave rjave pasme
gospodarsko pomembne, saj imajo vse
lastnosti, ki so potrebne za živali z dolgo
proizvodnjo in dobro plodnostjo.
Povzeto po Aurore Grave (European
Brown Swiss Federation)
Prevod: dr. Urška Tomažin, KIS
Opomba: Povprečno število laktacij
pri slovenski populaciji rjave pasme je
3,8 in črno-bele pasme 3,1.
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Spletni program
za sestavljanje obrokov
za krave molznice
Uvod
Načrtovanje in dopolnjevanje obrokov za krave molznice ni pomembno
samo zaradi večje prireje in s tem povezane gospodarnosti reje, ampak tudi
zaradi zdravja, plodnosti in počutja

krav, kakovosti prirejenega mleka ter
manjšega obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini. Za uspešno načrtovanje in računanje obrokov so zelo pomembni podatki o kakovosti in količini
voluminozne krme na kmetiji, podatki
o trenutni prireji in sestavi mleka ter

ostali podatki o kravah (stadij laktacije,
telesna masa). Zelo je pomembna tudi
zanesljiva ocena sposobnosti krav za zauživanje krme in prirejo mleka. Pri tem
je treba upoštevati tudi način krmljenja
močne krme (krmilni avtomati, ročno
krmljenje) in celotnega obroka (obroč-

Slika 1:Program KOKRA omogoča povezovanje različnih zbirk podatkov
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Slika 2: Pri vnosu krmila v zbirko je pomembno, da v preglednicah izberemo ustrezno skupino in podskupino, saj s tem zagotovimo izbor ustreznih
enačb za oceno njegove hranilne vrednosti
no krmljenje ali krmljenje enolončnic).
Pri večjih čredah krav je podatkov veliko. Brez ustreznega računalniškega
programa je računanje obrokov in vodenje krmljenja težko obvladljivo. V
tem prispevku na kratko predstavljamo
spletni program za načrtovanje in analizo obrokov KOKRA (Krmni Obrok za
KRAve). Pri zasnovi programa je bilo
naše osnovno vodilo, da mora biti program enostaven za uporabnika, da se
prek njega lahko povezujemo z različnimi podatkovnimi zbirkami ter da omogoča arhiviranje obrokov in rezultatov
analiz krme na ravni kmetije. Poleg tega
pa smo upoštevali tudi to, da ocenjevanje hranilne vrednosti krme za prakso
v Sloveniji temelji na weendski analizi.

podatkovna zbirka Govedo (CPZ Govedo). Do njega lahko torej vstopajo vsi
rejci, ki imajo krave v kontroli prireje
mleka. Kot uporabniško ime uporabimo KMG-MID kmetije, kot geslo pa
selekcijsko šifro kmetije. Rejci, ki nimajo selekcijske šifre, pa za geslo lahko
zaprosijo skrbnika CPZ Govedo.
V okviru programa KOKRA sta
vzpostavljeni dve podatkovni zbirki,
in sicer zbirka Krma ter zbirka Krmni
obroki. Na sliki 1 so prikazane povezave

med različnimi zbirkami in uporabniki. Zbirka Krma je zasnovana tako, da
omogoča neposreden vnos podatkov s
strani uporabnika (rejca), ali pa neposreden prenos analitskih podatkov iz laboratorijev povezanih v sistem. Ob vnosu podatkov se sproti računa hranilna
vrednost krme, vsi podatki pa se trajno
arhivirajo. Posebna pozornost je posvečena računanju hranilne vrednosti
krmnih mešanic. Ker je izračun odvisen
od sestave krmne mešanice, le-ta pa je
običajno poslovna skrivnost mešalnice,
je program zasnovan tako, da mešalnice
same skrbijo za vnos podatkov. V zbirki Krmni obroki se shranjujejo krmni
obroki na ravni kmetije. Pri načrtovanju obroka so potrebe živali oziroma
skupine izračunane na podlagi rezultatov kontrole prireje mleka in ostalih
podatkov, ki se zbirajo v CPZ Govedo.

Zbirka krma
Krma je razdeljena na voluminozno
in močno krmo. Voluminozna krma se
nadalje deli na skupine (Zelena krma,
Travna silaža, Seno, Koruzna silaža
itd.). Te pa se delijo na podskupine (Vse
košnje, Prva košnja, Naslednje košnje).
Če sami vnašamo krmilo v zbirko, je
pomembno, da izberemo pravo skupino
in podskupino. Z izbiro ustrezne skupi-

Zasnova programa
KOKRA in dostop
Program je zasnovan tako, da omogoča večuporabniški dostop do podatkov kadarkoli in kjerkoli. Potrebujemo
osebni računalnik in dostop do spleta.
Namenjen je tako specialistom za prehrano kot končnim uporabnikom, rejcem. Posebno pozornost smo posvetili
varnosti podatkov pred nepooblaščenim dostopom in uporabo ter pred fizično izgubo zaradi okvar strojne in
programske opreme. Program teče na
istih računalniških strežnikih Kmetijskega inštituta Slovenije kot Centralna
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Slika 3: Preglednica za vnos kemijskih analiz krme in prikaz hranilne vrednosti
krme
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ne in podskupine namreč izberemo tudi
ustrezne enačbe in postopke, po katerih
se posameznemu krmilu izračunava
hranilna vrednost.
V zbirki Krma (slika 2) se nahaja prek
100 različnih krmil. Podatki za močno
krmo so povzeti iz literature, pri voluminozni krmi pa so prikazani kakovostni razredi od 1 do 6, ki predstavljajo
krmo pridelano in analizirano v Sloveniji. Krmila, ki so že vnesena v zbirko,
so na voljo vsem uporabnikom in jih ni
mogoče brisati, lahko pa jih podvajamo
in jim spreminjamo posamezne parametre. V preglednici (slika 3) za vnos
parametrov krme (kemične sestave in
hranilne vrednosti) lahko spreminjamo
tudi vrednosti parametrov, ki so že določeni v sistemu in se računajo po različnih enačbah.
Program omogoča sestavljanje lastnih
krmnih mešanic na kmetiji, proizvajalcem krmnih mešanic pa vnos sestave
in hranilne vrednosti krmnih mešanic,
ki so na voljo na trgu. Pri teh krmnih
mešanicah je za javnost odprt le vpogled v njihovo hranilno vrednost, sestava (receptura) krmnih mešanic pa
ostaja skrivnost proizvajalca. Hranilno
vrednost krmil ocenjujejo enačbe na
različnih ravneh, odvisno od dostopnih podatkov. S tem je tudi točnost
ocene odvisna od števila analiziranih
parametrov posameznega krmila. Za
parametre, ki jih v slovenskih laboratorijih za prakso po navadi ne določamo
(npr. sladkor, škrob) je možen vnos (če
imamo podatek ali oceno), sicer pa se
za te parametre privzame vrednost, ki
je ocenjena v ozadju na podlagi drugih
sestavin.

Slika 4: Preglednice za oblikovanje proizvodne skupine živali ter vnos podatkov o načinu krmljenja
dnih rezultatov iz CPZ Govedo (slika
4). Ko vnašamo podatke o živalih in
krmljenju, moramo posebno pozornost
posvetiti načrtovanju mlečnosti. V primeru, da računamo obrok na trenutno
mlečnost krav, lahko delamo napako.
Možno je namreč, da so živali trenutno
podhranjene. Pri načrtovanju mlečnosti
si lahko pomagamo s standardnimi lak-

tacijskimi krivuljami. Načrtovanje nam
zelo olajša možnost primerjave mlečnosti črede iz preteklega obdobja (leta)
in trenutne mlečnosti skupine glede na
stadij laktacije. Kot dodatno pomoč pa
lahko uporabimo tudi sliko Izkoriščanje
genetskega potenciala črede, ki se nahaja v osebni izkaznici kmetije. Vsebnosti maščob v mleku, ki je izračunana

Načrtovanje obroka
S programom KOKRA lahko obrok
analiziramo ali načrtujemo. Če imamo
na voljo podatke o krmi in količini posameznih krmil v obroku, lahko s programom preverimo ustreznost obroka.
V primeru, da nimamo podatkov o količinah krmil v obroku in razpolagamo
le s približnimi razmerji, s programom
preverimo, če so razmerja ustrezna.
Obrok načrtujemo za skupino krav, ki
jo oblikujemo z uvozom osnovnih podatkov o živalih in njihovih proizvo-
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Slika 5: Prikaz hranilne vrednosti obroka skupaj s ciljnimi vrednostmi
oziroma potrebami krav
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Slika 6: Pomoč za delo s programom KOKRA je zelo dobrodošla za začetnike
iz podatkov kontrole prireje mleka, pri
načrtovanju ne spreminjamo. Potrebe po
strukturni vrednosti obroka so namreč
vezane tudi na vsebnost maščob v mleku
in program pri računanju obrokov prek
podatkov o vsebnosti maščob v mleku
dobi informacijo o posebnostih načinov
krmljenja na kmetiji. Pomembna parametra sta še telesna masa krav in pogostnost krmljenja močne krme, ki se od
črede do črede precej razlikujeta.
Sestavljanje obroka pričnemo z vnosom oziroma izborom krmil, ki so na
voljo na kmetiji. Ob vnašanju količin se
sproti preračunavajo hranilna vrednost
obroka in potrebe oziroma ciljne vrednosti, ki jih moramo doseči, da bo obrok
izravnan. Opozorila in priporočila glede
fiziološke izravnanosti obroka so na voljo
tudi v grafični obliki (slika 5). Program
prikazuje tudi kratko analizo obroka oziroma parametre učinkovitosti reje, kot
so poraba NEL na kg prirejenega mleka,
poraba močne krme za kg prirejenega
mleka itd. Omogočen je tudi zbirni prikaz krmnih obrokov po skupinah in skupaj za celotno čredo in določeno obdobje
ter izpis le-teh. Poleg sprotnih opozoril
in navodil, ki so uporabniku programa
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na voljo med načrtovanjem obroka, so na
voljo tudi splošna navodila oziroma pomoč za delo s programom. Splošna navodila za delo s programom (slika 6) odpremo s klikom na gumb Pomoč v zgornjem
desnem kotu ekranske preglednice. Izkušnje kažejo, da je najtežje sestaviti prvi
obrok, saj je potrebno poznavanje nekaj
osnovnih pravil za delo s preglednicami
in nasploh s programom. Splošna navodila so namenjena vsem tistim, ki se s
programom KOKRA srečujejo prvič in
so pripravljeni samostojnega učenja. Ko
sestavimo prvi obrok, je sestavljanje in
preverjanje obrokov v vseh naslednjih
primerih bistveno preprostejše. Za prvi
pristop oziroma sestavljanje obroka lahko zaprosimo tudi svetovalca ali nekoga,
ki program že pozna. Prednost spletnega
programa je tudi v tem, da lahko obrok
»pooblaščena oseba« preveri tudi na daljavo, zaupati mu moramo le KMG-MID
in geslo.

Sklep
V program KOKRA so vgrajeni sodobni sistemi vrednotenja hranilne
vrednosti krme in potreb pri kravah

molznicah. Gre za sistem neto energije
za laktacijo, sistem presnovljivih beljakovin, sistem strukturne vrednosti obroka
ter za najsodobnejše normative potreb
po makro-elementih. Enačbe za ocenjevanje hranilne vrednosti krme so prilagojene slovenskim razmeram. Možnosti, ki jih ponuja spletni program, bodo
lahko v celoti izkoriščene le z aktivnim
sodelovanjem rejcev, stroke, laboratorijev za analizo krme in industrije močne
krme. Brez ustreznih analiz krme, podatkov kontrole prireje mleka, podatkov o sestavinah krmnih mešanic ter
ostalih nujnih informacij, žal tudi z najsodobnejšimi programi ne moremo zanesljivo računati obrokov in načrtovati
prehrane krav molznic.

Drago Babnik, Jože Verbič,
Tomaž Žnidaršič, Janez Jeretina,
Tomaž Perpar, Boris Ivanovič;
KIS
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Ketoze in metode za ugotavljanje
kliničnih in subkliničnih ketoz pri
molznicah
Ketoza - pogosta
presnovna bolezen
pri molznicah
Ketoza je zelo pogosta presnovna bolezen pri molznicah. Nastane zaradi
motenj v presnovi energije (ogljikovih
hidratov in maščob) in znižanja ravni
sladkorja v krvi. Posledica tega je razgradnja in črpanje telesnih rezerv (živali
hujšajo). Pri tem se tvorijo v telesu večje
količine škodljivih snovi, tako imenovana ketonska telesa, po katerih se bolezen
tudi imenuje. Ketoza se najpogosteje
pojavlja pri mlečnih in kombiniranih
pasmah govedi, ki so genetsko selekcionirane na višjo mlečnost. Pojavlja se
lahko tudi pri živalih ali v čredah z nižjo
mlečnostjo. Glavni razlogi za pojavnost
ketoze so okolje, prehrana, telitev, starost
krav, druge primarne bolezni, ki vplivajo
na ješčnost in proizvodnjo ter kondicija
krav, torej napake pri tehnologijah reje.
Poznamo različne oblike ketoz. V
prispevku bomo navajali tiste, ki se največkrat pojavljajo v rejah molznic. Najpogostejši obliki sta ketoza, ki se lahko
pojavi že pred telitvijo in v prvih dveh
tednih po telitvi in tista, ki se običajno
pojavi med 3. in 6. tednom po telitvi.
Poznamo pa tudi druge oblike ketoze, ki
nastanejo zaradi različnih drugih zdravstvenih težav, ki negativno vplivajo na
zauživanje krme ter ketoze, ki nastopijo
zaradi krmljenja s silažami s preveliko
količino maslene kisline.
Za ketozo, ki se lahko pojavi že pred
telitvijo oziroma v prvih dveh tednih po
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telitvi, zbolijo največkrat tiste molznice, ki so bile predobro krmljene v zadnjem obdobju prejšnje laktacije. Pri
njih pogosto pride do negativne energijske bilance, črpanja telesnih rezerv
(hujšanja), nalaganja maščob v jetra ter
tvorbe ketonskih teles, že pred telitvijo.
Vse to vpliva na slabše zauživanje krme
po telitvi, kar zopet privede do črpanja
telesnih rezerv (hujšanja), nalaganja
maščob v jetrih in ponovne tvorbe ketonskih teles. Živali so v nekem začaranem krogu in jih težko pozdravimo, ker
so lahko jetra zaradi zamaščenosti močno prizadeta. Živali s to obliko ketoze
na splošno slabo reagirajo na terapijo
(»zalivanje« s propilen glikolom, Na-propionatom in glicerolom). Pri hujših
oblikah lahko živali tudi poginejo. Poginejo pa lahko tudi zato, ker tem živalim
pade odpornost in so bolj dovzetne za
pojav še drugih bolezni (kot so poporodna mrzlica, mastitis, vnetje maternice,
pljučnica itd.),
Za preprečevanje nastanka ketoze v
tej obliki svetujemo, da v zadnjem obdobju laktacije molznicam ponudimo
obrok, ki vsebuje manj energetsko bogate krme. Obrok mora biti sestavljen
iz higiensko neoporečne krme, z dovolj
vlaknine in hranil, da lahko žival pokrije potrebe po vzdrževanju ter potrebe,
za rast in razvoj teleta. Priporočamo,
da se v obroke vključijo tudi mineralno vitaminske mešanice pripravljene za
presušene krave. V obdobju presušitve živalim ne smemo krmiti ostankov
obrokov od proizvodnih krav. Živalim
pomagamo tudi tako, da jim omogočimo dobre pogoje reje, zračen in svetel
prostor, kjer je dovolj prostora za giba-

nje, počivanje ter prost dostop do krme
in vode.
Molznice, ki zbolijo za ketozo med 3.
in 6. tednom po telitvi, običajno na začetku laktacije nimajo vidnih bolezenskih znakov (neješčnost, slabše prežvekovanje, spremenjeno blato itd.). Živali
laktacijo običajno začnejo z dobro mlečnostjo in dobro sestavo mleka. Težave
pri teh kravah nastopijo šele v času, ko
dosežejo svojo najvišjo mlečnost oziroma vrh laktacije. Visoka mlečnost terja
višje potrebe po hranilih, predvsem po
energiji. Z mlekom se izloča energija,
ki jo težko nadomestimo z obrokom, ki
ima nizko energijsko vrednost. Molznice torej začnejo manjkajočo energijo
črpati iz telesnih rezerv. Če želimo preprečiti pretirano črpanje telesnih rezerv
oz. hujšanje, moramo obroke sestaviti
tako, da bodo pokrivali visoke potrebe
po energiji in drugih hranilih. Molznicam z visoko mlečnostjo moramo zato
ponuditi večje količine močne krme
(žitno in koruzno zrnje, energijsko bogate mešanice itd.). Ponudimo jim lahko tudi posebne dodatke kot so melasa,
zaščitene maščobe in drugo. Pazimo, da
večje količine močne krme razdelimo
na tri ali več dnevnih obrokov, po največ 2-2,5 kg na enkrat. V nasprotnem
primeru lahko povzročimo pri molznicah novo presnovno motnjo t.i. acidozo
oz. zakisanje vampa.
V Sloveniji vse več kmetij krmi
molznice z enolončnicami, t.i. TMR oz.
popolnimi ali PMR oz. delnimi krmnimi
mešanicami. Praksa je pokazala, da imajo v čredah s takim načinom krmljenja
manj ketoz te oblike. V dobro priprav-
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ljenih krmnih mešanicah je manj možnosti, da bi živali krmo prebirale in tako
zaužile premalo ali preveč močne kot
osnovne krme. Seveda ne moremo trditi
z gotovostjo, da se v čredah, krmljenih
z enolončnicami, ketoze ne pojavljajo.
Možnost pojava ketoz preprečimo ali
vsaj zmanjšamo tudi tako, da vsem živalim v čredi zagotovimo krmilno mesto.
Živali je potrebno tudi redno opazovati
in biti posebno pozoren na tiste, ki ne
jedo oz. jim agresivnejše živali preprečujejo dostop do krme. Molznice s to
obliko ketoze, bolje reagirajo na povečanje močne krme in drugih dodatkov,
s katerimi želimo energijsko okrepiti
obrok. Pri akutnem pojavu ketoze si lahko pomagamo tudi z uporabo propilen
glikola, Na-propionata, glicerola itd. Čas
dodajanja teh dodatkov v obroke naj bo v
skladu z navodili in priporočili.
Klinične oblike ketoz večina rejcev
hitro prepozna, predvsem na podlagi
znakov kot so: na splošno slaba ješčost,
zavračanje močne krme in hitro hujšanje. Očiten znak je tudi rahlo sladkoben
vonj (po sadju oz. po acetonu) v izdihanem zraku molznic ter v mleku in urinu. Pogost je tudi hiter padec mleka in
široko razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku (> 1,5). Posledice
kliničnih ketoz so tudi slabša plodnost
in razne bolezni ter visok odstotek zgodaj izločenih živali.
Subklinične ketoze so pogostejše od
kliničnih. Pojavljalo se lahko že od telitve naprej. Pogosto so razlog za plodnostne težave kot so nefunkcionalni
jajčniki, zakasnele ovulacije, ciste na
jajčnikih, tihe pojatve itd. Posledice
teh motenj so slabša uspešnost prve
osemenitve, slabši indeks osemenitev
in podaljšan poporodni premorom.
Vse naštete težave oz. posledice močno zmanjšajo ekonomičnost reje, zato
morajo rejci v čim krajšem času odkriti
prisotnost subkliničnih ketoz tako pri
posameznih živalih kot v čredi.

Metode za ugotavljanje ketoz
Ketoze lahko ugotavljamo z različnimi diagnostičnimi testi, ki temeljijo na
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Slika 1 : Čiščenje sramnice in priprava na meritev z elektronskim merilnikom

Slika 2: Kapljico kapilarne krvi pridobimo z uporabo varnostne lancete

povišani koncentraciji ketonskih teles
v različnih telesnih tekočinah (krvi,
mleko in urin). Testi se lahko opravijo
v laboratorijih ali na terenu s testnimi
lističi ali pa s pomočjo elektronskih prenosnih merilnikov. Z elektronskim prenosnim merilnikom opravimo teste pri
kravah neposredno v hlevu in dobimo
rezultate v nekaj sekundah. Prednost
teh merilnikov je v tem, da lahko že v
zgodnji fazi ugotovimo, če so živali zbolele za subklinično ketozo. Merilniki so
uporabni za veterinarje, svetovalce in
rejce same. Postopek meritve ketonov z
merilnikom je enostaven in hiter.

molznice, ki so bile do dva meseca po
telitvi. Pri izvedbi meritev pri molznicah smo potrebovali papirnate brisače,
rokavice za enkratno uporabo, merilnik WellionVet BELUA, WelionVet
BELUA merilne lističe za merjenje ketonov pri kravah in sterilne varnostne
lancete za enkratno uporabo. Za ustrezno shranjevanje igel in uporabljenih
merilnih lističev smo uporabili poseben plastični zbiralnik.

Na KGZS-zavod Ljubljana in KGZS-zavod Novo mesto smo se odločili,
da merilnik preizkusimo v praksi. Za
meritve enega od ketonskih teles, to je
ß- hidroksi butirat (BHB) v krvi, smo
uporabili merilnik WellionVet BELUA,
ki ga v Sloveniji zastopa in prodaja
podjetje MED TRUST d.o.o.. Merilnik
je namenjen posebej kravam molznicam. Umerjen je s posebnim kodnim
čipom, ki zagotavlja točne in zanesljive rezultate. Z opravljeno študijo na
Veterinarski fakulteti v Ljubljani so to
tudi potrdili. Specialistki za živinorejo
pri KGZS–Zavod LJ in KGZS–Zavod
NM sva skupaj s strokovno sodelavko
podjetja MED TRUST d.o.o. opravili meritve v nekaj hlevih na področju
KGZS-Zavod Ljubljana in KGZS–Zavod Novo mesto. Za test smo izbrali

Za izvedbo meritev sta potrebna dva
človeka. Eden pripravi žival tako, da
ji očisti sramnico in nato pridrži rep
(slika 1), drugi pa opravi meritev. Za
meritev potrebujemo majhno kapljico
kapilarne krvi. Dobimo jo tako, da žival
na notranji strani sramnice zbodemo z
Wellion SafetyLancet 18G- varnostno
lanceto (slika 2). Konico merilnega lističa približamo kapljici krvi (slika 3).
Kri se samodejno vsrka v merilni listič
in po 8 sekundah se na ekranu merilnika izpiše rezultat v številkah (slika 4).
Pri kravah lahko z merilnikom izmerimo koncentracijo BHB v krvi v območju med 0,1 -8,0 mmol/L. Koncentracije
BHB v krvi do 1,0 mmol/L, kažejo, da
so živali zdrave. Pri koncentraciji od 1,1
- 2,5 mmol/L lahko z veliko verjetnostjo
potrdimo prisotnost subklinične keto-

Postopek meritve
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Na KGZS-zavod LJ in KGZS–zavod
NM izvajamo predstavitve navedenih
merilnikov, prikaze meritev in svetovanje pri rezultatih meritev.
Jasmina Slatnar, univ. dipl. ing. zoot.,
KGZS - zavod LJ,
Anja Mežan, univ. dipl. ing. zoot., KGZS
- zavod NM

Slika 3: Pravilna nastavitev merilnega
lističa na kapljico krvi

Slika 4: Izpis rezultata na ekranu
merilnika

ze, pri vrednostih višjih od 2,5 mmol/L
pa klinično ketozo.

ker običajno poteka brez vidnih znakov.
Za lažje odkrivanje se lahko poslužujemo
različnih metod oz. testov. Z ročnim elektronskim merilnikom ketonskih teles
v krvi molznic lahko hitro in zanesljivo
potrdimo ali ovržemo sum na subklinično in tudi klinično ketozo. Prednost testa
je v tem, da ga rejci lahko opravijo sami,
neposredno v hlevu in dobijo rezultate
že v nekaj sekundah. Strošek uporabe
merilnika je zanemarljiv v primerjavi s
stroški, ki nastanejo zaradi zdravstvenih
težav molznic s ketozami.

Za zanesljivo diagnostiko je priporočljivo, da v omenjenem kritičnem obdobju
ali vsaj prve tri tedne po telitvi, opravimo
meritve na živali dvakrat tedensko.

Zaključek
Ketoza je pogosta presnovna bolezen
v rejah krav molznic. Prikrito ali subklinično obliko rejci sami težko odkrijejo,

Viri:
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Ugotavljanje ketoze-pomen. Zbornik predavanj 24.
mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani
domačih živali, »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi«, Murska Sobota: KGZS-Zavod M. Sobota, 2015, 75-78.
Hohler, A. 2015. Nove metode ugotavljanja subklinične ketoze v Sloveniji. Zbornik predavanj 24.
mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani
domačih živali, »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi«, Murska Sobota: KGZS-Zavod M. Sobota, 2015, 47-52.
Lavrenčič, A. 2008. Preprečevanje pojava ketoze
pri kravah molznicah, Pridobljeno na
http://www.kgzs-ms.si/slike/ZED08/13Lavrencic.
pdf
Starič, J., Ježek J. 2015. Report of ß-hydroxybutyrate measurments in dairy cows measured with portable meter wellionvet belua and standard reference
method - comparison of methods)

betonske rešetke, molzna in hlevska oprema čistilci rešetk, traktorske metle krmljenje ventilacija
vetrne zavese gnoj in gnojevka napajanje telet
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V Mlekarni Celeia
spodbujamo inovativnost
V res bogati ponudbi prehrane bi ljudje
morali bolj paziti na to, da uživamo kakovostno mleko ter mlečne izdelke, saj je
uravnotežena prehrana odlična popotnica k dobremu počutju. Prav Mlekarna
Celeia je tukaj storila korak naprej. Je
prva v Sloveniji, ki je pridobila certifikat
»Brez GSO«, kar pomeni, da izdelki Zelene Doline ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov.
Danes je Mlekarna Celeia inovativno
podjetje, ki sledi trendom in željam potrošnikom. Slovenski potrošniki preverjajo poreklo izdelkov in zaupajo v slovensko kakovost. Zato je pomembno, da na
tem gradimo tudi v prihodnje.

Dokazano boljše mleko

Kakovost mleka ima v Mlekarni Celeia
pomembno vlogo in je bistven parameter
pri njegovem odkupu, predelavi v odlične
mlečne izdelke in pri utrjevanju zaupanja
potrošnikov. Pripadnost in vzdrževanje
kakovosti ter medsebojno sodelovanje
med Mlekarno Celeia, kmetijskimi zadrugami in kmeti - dobavitelji mleka
omogočajo, da so mlečni izdelki Zelene
Doline, proizvedeni v Mlekarni Celeia,
izključno iz slovenskega mleka, brez GSO
in za katerega drži trditev: DOKAZANO
BOLJŠE MLEKO.

Visoka prehranska
vrednost senenega mleka

Mleko zagotavlja mnogo življenjsko
pomembnih snovi. Vsebuje visokovredne mlečne beljakovine, je pomemben vir
vitaminov, kalcija in drugih mineralnih
snovi. S svojo bogato vsebino spremlja
posameznika od rojstva, skozi otroštvo in
odraščanje, do zrelih let.
Poznavanje in doseganje kakovosti
mleka ima v Mlekarni Celeia pomembno
vlogo, saj odločilno vpliva na kakovost
mlečnih izdelkov Zelene Doline. Seneno
mleko je v sirarsko razvitih državah že
uveljavljen standard z velikim ugledom.
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Po svoji sestavi seneno mleko danes dobiva na ugledu tudi pri nas, predvsem
zaradi ugodne maščobno-kislinske sestave, ki pa se med procesom sirjenja dobro
ohrani. Danes smo največja slovenska sirarna in pomembno je, da se v prihodnje
razvijamo v smeri, kjer bomo skupaj dosegli višjo dodano vrednost.

Nadaljnji razvoj novih
standardov

V svoji verigi od kmetije, zadruge do
mlekarne smo tesno povezani in zato
lahko skupaj soustvarjamo za skupno
prihodnost. Tako aktivno sodelujemo
in soustvarjamo nove standarde kakovosti mleka v Sloveniji. Novi standardi
kakovosti nam omogočajo višjo dodano
vrednost za vse v verigi. Pomembno je,
da prepoznamo tiste, na katerih lahko v
prihodnje gradimo in verjamemo, da je
seneno mleko eno izmed njih.
Skupaj z inštitutom za kontrolo in certifikacijo IKC smo začeli skupen projekt,
kjer je smo standardizirali parametre za
nov standard SENENO MLEKO.

Osnovne informacije
o standardu SENENO
MLEKO
Standard »Seneno mleko/Seneno
meso«© je nov zasebni in prostovoljni
standard IKC – Inštituta za kontrolo in
certifikacijo UM. Izdaja standarda je posledica novih trendov v kmetijstvu in živilstvu in predstavlja eno najvišjih dodanih
vrednosti v kmetijstvu.
Osnove zahteve:
Prepovedana krma:
• silaža, vključno s silažo iz krmnih
rastlin, siliranim zrnjem žit ter drugih
krmil,
• okrogle bale v foliji katere koli vrste
(skladiščenje in krmljenje),
• stranski proizvodi pivovarn, žganjarn,

•
•
•
•

ostanki od stiskanja sokov ali vina (tropin) ter drugi ostanki živilske industrije, npr. sveži ali silirani pesni rezanci,
sveže ali silirane pivske tropine, sveže
ali silirane sadne tropine,
krma in krmila v namočenem stanju
(namakanje),
krma živalskega porekla (mleko, sirotka, živalska moka itd.), z izjemo mleka
in sirotke za mlade živali,
kuhinjski ostanki, krompir,
sečnina.

Dovoljena krma:
• paša živali in krmljenje sveže travniške
krme,
• seno iz travniške krme in krmne rastline
(npr. lucernino seno) ter slama različnih
poljščin (žitne slame, koruznica, sojina
slama …),
• sveže križnice, koruza, žita in korenovke
(npr. sveža ogrščica, svež oves, sveža koruza, krmna pesa) kot dopolnilna krma,
• posušena žita (koruza, ječmen, oves, tritikala, pšenica, rž …), suhi pesni rezanci,
suhe pivske tropine, posušeni stranski
proizvodi industrije sladkorja in predelave žit kot so žitne tropine, ter druga suha
krma v komercialno dostopni obliki (npr.
otrobi, lucernini peleti …),
• krmne stročnice (bob, grah, lupina…),
oljnice (ogrščica, soja, sončnice…) in
beljakovinski koncentrati (oljne tropine
in pogače iz zrnja soje, ogrščice, sončnic,
buč …).
Delež voluminozne krme v obrokih za
krave molznice ter ovce in koze v laktaciji
mora na letni ravni v sušini presegati 75 %.
Delež voluminozne krme za goveje pitance
do enega leta in za jagnjeta in kozličke do 5
mesecev ni predpisan. Pri govejih pitancih
nad enim letom starosti in pri drobnici stari nad 5 mesecev mora delež voluminozne
krme v sušini obrokov presegati 70 %. Za
živali je predpisano tudi posebno preusmeritveno obdobje.
Upamo in želimo, da ga bodo prepoznali
tudi naši rejci in se v projekt aktivno vključili.

Darja Teržan,
vodja Strateškega marketinga in razvoja
Mlekarna Celeia, d.o.o.
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Seneno mleko kot priložnost
Pred dvema letoma je Mlekarna Celeia predstavila dobaviteljem mleka svojo
vizijo razvoja produktov iz ekološkega
in senenega mleka. Blagovni znamki
Brez GSO želi mlekarna dodati še seneno mleko in ekološko mleko in izdelke
iz tako prirejenega mleka. Spremembe v
kmetijski dejavnosti potekajo počasneje
kot v industriji. Vsak gospodar kmetije skrbno pretehta, preden se odloči
za spremembo v procesu proizvodnje,
ker je od tega odvisno preživetje njegove družine in ker se v govedoreji spremembe ne morejo zgoditi čez noč.
Na eni izmed sej upravnega odbora
Govedorejskega društva Šaleška dolina v letu 2015 smo sklenili, da ob pomoči Kmetijsko gozdarskega zavoda
Celje, izpostave Velenje, za zainteresirane kmete organiziramo izobraževanje »Seneno mleko«. Na izobraževanje
smo povabili vse proizvajalce mleka iz
Šaleške doline in Zgornje Savinjske doline in vabilu se je odzvalo 33 kmetov
in nekateri zainteresirani strokovnjaki.
Program izobraževanja, ki smo ga izvedli 18. decembra 2015, smo razdelili
na teoretični in praktični del. V okviru
teoretičnega dela je Helena Prepadnik,
KGZS - Zavod Celje predstavila analizo stanja na področju senenega mleka
v Sloveniji in ključne ukrepe, ki so pomembni za pridelavo kakovostne krme
na travinju. Doc. dr. Janez Benedičič
je predstavil tehnologijo sušenja bal in
sušenje mrve v sušilnih komorah. Svoje praktične izkušnje pri sušenju bal
je predstavil g. Stanislav Hrušovar iz
Orle vasi pri Braslovčah, ki se ukvarja
s sušenjem lucerne v balah s pomočjo
toplotne črpalke. Le-ta omogoča sušenje bal ves dan, neodvisno od vremena,
pozimi pa je namenjena tudi ogrevanju
stanovanjske hiše. David Špeh iz podjetja Biomasa je predstavil sistem sušenja
mrve v sušilnih komorah s pomočjo
dogrevanja zraka s kotlom na lesne sekance in opozoril na stroške investici-
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je v ureditev dosuševalne naprave in v
potrebne skladiščne prostore za posušeno mrvo. Uporabo sena v krmnih obrokih krav molznic je predstavil dr. Jože
Verbič s Kmetijskega inštituta Slovenije.
Predstavil je prednosti in slabosti pridelave sena v primerjavi s silažo, primere
krmnih obrokov silaže in opozoril na
pomen kakovosti sena v obroku za doseganje visoke mlečnosti krav molznic.
Ben Moljk z Oddelka za ekonomiko
kmetijstva na Kmetijskem inštitutu
Slovenije pa je predstavil primerjavo
stroškov različno sestavljenih krmnih
obrokov in oceno stroškov prireje senenega mleka. Ocenil je, da bi bili stroški
prireje senenega mleka pri dobri kakovosti voluminozne krme, vključitvi paše
v krmni obrok, dražji dokupljeni močni
krmi in potrebni investiciji za okoli 10
% višji od stroškov prireje konvencionalnega mleka.
Inštitut za kontrolo in certifikacijo
UM je na koncu izobraževanja predstavil standard za seneno mleko in meso in
ponudbo storitve certificiranja.
Na koncu so predstavniki Mlekarne
Celeia predstavili svoje načrte glede senenega mleka in povabili kmete k sodelovanju pri izvedbi tega projekta.
V okviru praktičnega dela izobraževanja smo 12. februarja 2016 organizirali strokovno ekskurzijo v Avstrijo.
Ogledali smo si zorilnico sirov Stollenkäse v bližini mesta Passail, urejeno v
opuščenem rudniku srebra in pokusili
8 različnih sirov, predelanih iz senenega mleka. Sire prodajajo po enaki ceni
od 19 do 30 EUR/kg v lastni trgovini,
v majhnih, specializiranih trgovinah
in gostilnah. Sir v zorilnico pripeljejo s
kmetije Leitner, ki je bila naša naslednja
točka ogledov. Kmetija leži na nadmorski višini 750 m n.m.v., na pobočju planine Teichalm. Redijo 35 krav molznic
svetlolisaste pasme z mlečnostjo 7.000
l mleka na kravo. Seneno mleko pro-

izvajajo od leta 2009, predvsem zaradi
boljše prodaje sirov. Za pridelavo suhe
mrve imajo na razpolago 30 ha travnikov, ki jih 3 krat pokosijo in vse posušijo na dosuševalni napravi za bale, ki ima
16 odprtin za sušenje. Zrak dogrevajo z
elektriko. V razgovoru smo dobili nekaj
koristnih nasvetov za uspešnejše dosuševanje bal.
Na kmetiji Madl Hermana, ki leži v
bližini Knittelfelda, na nadmorski višini
910 m smo največ časa namenili ogledu dosuševanja v sušilnih komorah in
pripovedovanju gospodarja o razvoju
kmetije. Gospod je predsednik tamkajšnjega združenja za seneno mleko.
Krmo sušijo s pomočjo dogretega zraka, ki ga zajamejo izpod strehe. V načrtu imajo nadgradnjo sistema s toplotno
črpalko. Krme nikoli niso silirali. Redijo 58 krav molznic svetlolisaste pasme s
povprečno mlečnostjo 7.500 l/kravo. ¼
mleka predelajo v jogurte, ostalo mleko pa oddajo v mlekarno. Od maja do
oktobra krmijo kravam molznicam zeleno krmo, pozimi pa seno po volji in
močno krmilo glede na mlečnost (od 2
do 7 kg/dan/kravo). Mlekarna jim plača
0,42 EUR/l senenega mleka (z DDV) pri
vsebnosti 4,2 % maščobe in 3,6 % beljakovin, 1 l jogurta stane 2,00 EUR in za 2
dcl lonček jogurta 0,55 EUR.
Med rejci krav molznic je precej pomislekov, predvsem zaradi novih investicij v sušilne naprave in dodatna
skladišča za mrvo, ob tem, da imajo
kmetije že zgrajene ustrezne silosne kapacitete ali pa so opremljeni z balirkami
in ovijalkami okroglih bal. Odločitev za
preusmeritev v seneno mleko je v tem
trenutku poleg razpoložljivih sredstev
za investicijo v dosuševalno napravo
in skladišče odvisna od ponujene odkupne cene senenega mleka in tudi od
zagotovitve trajnosti odkupa senenega
mleka.
Pripravila: Lidija Diklič, kmet. inž.
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Baliranje
za sušenje okroglih bal
Sušenje sena se ponovno uveljavlja
na nekaterih slovenskih kmetijah, še
posebej tistih, ki svoje izdelke tržijo
neposredno do končnih potrošnikov.
Razlog, zakaj so v preteklosti opustili v dobršni meri to tehniko konzerviranja krme je nedvomno v velikih
izgubah pri sušenju na tleh in nerazvitih sistemih sušenja za večje količine krme. V osnovi ločimo dva načina sušenja in sicer sušenje s hladnim
zrakom in sušenje s toplim zrakom.
Pri sušenju s toplim zrakom zrak
dogrevamo z različnimi viri energije.
V Sloveniji se najpogosteje uporablja
kot vir toplote sončna streha. Možno
je dogrevati tudi z biomaso, nafto,
plinom ali, v kombinaciji z razvlaževanjem, s toplotno črpalko. Najučinkovitejši sistem sušenja je s toplotno
črpalko. Temu tipu sušilnice pravimo
tudi kondenzacijska sušilnica. Sušenje
sena je možno tako v razsutem stanju
kot tudi v okroglih balah. V Sloveniji
je veliko bolj pogosti sistem sušenja v
razsutem stanju, kot v balah. S povečevanjem baliranja krme pa se tudi ta
način vedno bolj uveljavlja.

Baliranje
Pri sušenju bal je najzahtevnejši
del sušenja izdelava bale. Bala, ki je
pravilno izdelana, se bo hitreje sušila,
prav tako je veliko manjša možnost
nastanka vlažnih mest (gnezd) v bali,
ki jih ne moremo presušiti. Pri sušenju

Slika 1: Mehko in trdo jedro
v reinfuzi lahko takšna mesta pretresemo, v bali pa tega ne moremo narediti. Ključna pri baliranju je primerna
in enakomerna stisnjenost bale. Velikokrat se zgodi, da so bale preveč stisnjene. Zrak ne more zadovoljivo potovati skozi vse predele bale. Rezultat so
plesniva mesta v bali in daljše sušenje.
Bala mora biti enakomerno stisnjena
tudi po svoji višini. Zato lahko poseben problem povzroča baliranje v nagibu, saj se lahko na eno stran balirne
komore nalaga več krme. Pri sušenju
se to odrazi v neenakomernem zračnem toku skozi balo, večjih izgubah
energije pri sušenju in eventuelno neposušenih mestih.

Pri baliranju je potrebno upoštevati
naslednja pravila:
• Zgrabek mora biti enakomerno oblikovan
• Hitrost kardanske gredi mora biti nižja,
kot pri baliranju za silažo (350 RPM)
• Hitrost baliranja višja, kot pri baliranju za silažo
• Vrtenje bale se takoj po zaključku
zgrabka izklopi in v začetku naslednjega zgrabka ponovno vklopi
• Paziti moramo da zgrabka s kolesom ne povozimo.
• Ko je bala stisnjena do zahtevane
trdote takoj ovijem z mrežo, da ne
pride do dodatnega stiskanja zunanjega oboda med nepotrebnim vrtenjem bale.

Mehko ali trdo jedro

DEŽURSTVO (24 ur/dan): 051 616 703
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mag. Iztok Rep, dr. vet. med.: 051 616 703
Alenka Štirn, dr. vet. med.: 031 696 073
Aleš Koncilja, dr. vet. med.: 031 306 558
Ana Kapelj, dr. vet. med.: 041 318 287
Domen Štritof, dr. vet. med.: 040 866 265
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sušene bale. Izkazalo se je, da rezanje
krme ugodno vpliva na sušenje bal izdelanih z balirko s fiksno komoro. Pri
rezanju smo uporabili 9 nožev (balirka Vicon 125 s fiksno komoro). Jedro
je bilo nekoliko bolj stisnjeno kot pri
nerezani krmi s tem pa je bil prehod
zraka skozi balo bolj enakomeren. Pri
izvedenih poizkusih je bilo ugotovljeno, da je sušenje bal, v katerih je
razrezana krma učinkovitejše. V bali
z razrezano krmo smo po sušenju izmerili za 15% več mase, s tem da je
bil čas sušenja enako dolg, kot pri nerazrezani krmi.

Trenutno se največ uporablja tehnologija izdelave bale z mehkim jedrom. Poznana pa je tudi tehnologija
izdelave bal za sušenje s tršim jedrom
in mehkejšim zunanjim delom, ki pa
se uporablja v omejenem obsegu. Ta
tehnologija je ugodna iz vidika manjše možnosti nastajanja vlažnih gnezd
na obodu bale, saj je zunanji del bale
manj stisnjen in zato je verjetnost za
nastanek takšnih mest manjša. Na
sliki 1 sta prikazana obe vrsti izdelave
bale. Potreben statičen tlak za prepihovanje bale s trdim jedrom je večji
za cca 35% (1600 Pa) od potrebnega
statičnega tlaka za prepihovanje bale z
mehkim jedrom , kar pomeni tudi nekoliko večjo porabo energije, na drugi
strani pa je večja zanesljivost sušenja.
Bodi si baliranje z mehkim jedrom ali

trdim jedrom zahteva nastavitev pravilnega razmerja med trdoto jedra in
plašča. Pri balirkah s fiksno komoro
se pri bolj vlažni krmi lahko zgodi,
da je plašč v zunanjih 10 cm širine
preveč stisnjen za sušenje. Ta problem
smo zaznali pri krmi vlažnosti nad 35
%. Prav zaradi omenjene stisnjenosti
zunanjega oboda je lažje kontrolirati
izdelavo bale z balirko z variabilno
komoro in dodatnim ventilom za nastavitev mehkega jedra. Bale izdelane
s takšno balirko so tudi za cca 20%
težje ob enaki učinkovitosti sušenja.

Sušenje bal je zahtevno in je zato
primerno za kmetovalce, ki so pripravljeni v prvih dveh letih vložiti nekoliko več časa v učenje baliranja in
sušenja. Kmetije, ki imajo zahtevne
površine, na katerih ni moč narediti
enakomerno stisnjenih bal, naj se raje
poslužijo sušenja v reinfuzi. V kolikor
pa imate primerne površine, ter ste na
začetku pripravljeni vložiti nekaj več
časa v učenje pa je sušenje bal prav
tako lahko gospodarno kot sušenje reinfuze. Z vidika razvrščanja različnih
kvalitet krme in porabe prostora pa
ugodneje kot sušenje reinfuze.
doc. dr. Janez Benedičič

Rezanje krme
V lanskem letu smo testirali vpliv
rezanja krme na sušenje in maso po-

Na podlagi lastnih izkušenj kmetovanja in trženja mleka ter mesa smo pridobili znanje in izkušnje
•
•
•
•
•
•

Projektiranje sušilnic za sušenje bal in razsutega sena
Toplotne črpalke za sušenje sena
Sušenje sena z biomaso
Ventilatorji z visokimi izkoristki
Demontažni in fiksni kanali za sušenje bal
Prodajni avtomati (avtomat za kosovne izdelke, mlekomat)

Kontakt: dr. Janez Benedičič, E-mail:info@p-ino.si, GSM: 040a 886 394
Trg s konvencionalnimi živili postaja prenasičen, s tem pa tudi pritisk na cene vedno večji. Ena izmed tržnih niš je t.i. seneno mleko in meso. Ker smo
skupaj močnejši, se nam zdi nujno, da se povežemo. Vabimo vas na prvo srečanje zaniteresiranih za prirejo senenega mleka in mesa, kjer se bomo pogovorili, kako naprej.
Prijave za prvo srečanje na: E-mail:info@p-ino.si, GSM: 041 762 777

Iniciativni odbor za povezovanje
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Ekološka kmetija Kukenberger,
Gorenje Ponikve pri Trebnjem
Kmetija Kukenberger leži v vasi Gorenje Ponikve, v samem središču vasi,
kjer so hlev, gospodarska poslopja, hiša
in nekaj vrta. Vse obdelovalne površine
so od kmetije oddaljene največ en kilometer, kar je za nas velika prednost, saj
nam to zelo zmanjša stroške. Večino zemljišč imamo v strnjenem kompleksu,
kar nam omogoča pašo, saj živali ni treba premeščati na dolgih razdaljah. Obdelujemo 22 ha površin in 10 ha gozda.
Na kmetiji živimo kar štiri generacije.
Stari ata Tone (88), od katerega sem leta
2011 prevzel kmetijo, stara mama Marija (83), starša Tina in Tone, sestra Manca, žena Nina, sin David in jaz, Toni. Z
očetom delava samo na kmetiji, mama
je za polovični delovni čas zaposlena kot
vzgojiteljica v vrtcu, sestra je študentka,
žena pa je zaposlena kot mag. farmacije
v lekarni. Najmlajši, David, je star eno
leto. Glavno delo postoriva z očetom,
zelo veliko pa pomagajo vsi ostali člani
družine, saj je v delovnih konicah brez
pomoči nemogoče, da dva človeka opraviva vse delo. To se še posebej kaže od
začetka predelovanja mleka, saj je predelava delovno še veliko bolj intenzivna
kot pridelava mleka.

mreže, kar omogoča zelo dobro zračnost, ki jo krave nujno potrebujejo. Kapaciteta hleva je 22 krav molznic in še
toliko plemenskih telic.

ne v mešalno krmilni prikolici. Dodatno
dobijo krave samo približno 200 g mletega žita v molzišču, da jih s tem spodbudimo, da se rajši pridejo pomolst.

Proizvodnja naših krav je kar visoka.
Pri črno-belih smo dosegali povprečno
mlečnost preko 10.000 kg, pri rjavih pa
tudi krepko preko 7.000. Od vstopa v
ekološko kmetijstvo so se zaradi precej
drugačne sestave krmnega obroka in
opustitve pridelave koruzne silaže razmere zelo spremenile. Kljub temu smo v
letu 2015 v povprečju v standardni laktaciji dosegli mlečnost 6.174 kg s 3,98 %
maščobe in 3,64 % beljakovin. Povprečna
doba med telitvama je znašala 385 dni.

Čez celo poletno sezono krave pasemo. Ker nimamo možnosti, da bi krave
prignali na molžo v hlev, smo morali
molžo pripeljati do krav, saj so od aprila
do oktobra ves čas na pašniku. Zato sem
sprojektiral in izdelal prevozno molzišče,
ki je celo poletje priključeno na starega
Zetorja 3511, ki je svoje že ‚‘odslužil‘‘,
sedaj pa nam pride zelo prav, da imamo preostala traktorja na voljo za drugo
delo in ni treba prepenjati priključkov.
Molzno črpalko žene generator električnega toka, ki je s kardansko gredjo povezan s traktorjem. Molža poteka po sistemu ‚‘v vrč‘‘, kar pomeni, da se v zbiralni
cisterni ustvari podtlak, ki mleko potegne iz molznih enot neposredno v zbiralnik brez dodatnega črpanja. Mleko
po molži odpeljemo domov na hlajenje
in molzišče pomijemo. Sistem molže je

Krmni obrok za naše krave je sestavljen iz travne silaže, sena z dosuševalne naprave, dehidrirane lucerne, več
vrst oljnih pogač, žit in mineralno vitaminskega dodatka. Vse molzne krave
dobijo enak obrok po volji od začetka do
konca laktacije. Komponente so zmeša-

Že dolgo smo rejci krav molznic. Dolgo smo redili črno-belo in rjavo pasmo,
v letu 2015 pa smo rejo črno-belih krav
opustili in prešli samo na rjavo. Od leta
2011 smo črno-bele izločene krave nadomeščali s telicami in kravami rjave pasme.
Leta 2013 smo se vključili v ekološko kontrolo in leta 2015 prejeli ekološki certifikat
za naše mleko in mlečne izdelke.
Leto 2014 je bilo za nas prelomno,
obenem zelo stresno in tudi uspešno.
Stari hlev smo preuredili in z dozidavo
prešli z vezane reje na prosto rejo za vse
živali. Zgradili smo popolnoma odprt
hlev, ki ga omejujejo samo protivetrne
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paralelni, od zadaj, molzemo pa štiri krave naenkrat. Na molzišče vodi vstopna, z
molzišča pa izstopna klančina – rampa,
ki se za transport dvigneta ob molzišče.
Ko sem zaključil fakulteto, sem se takoj
‚‘zaposlil‘‘ na kmetiji in začel intenzivno

razvijati dejavnost predelave mleka, saj
je kmetija premajhna, da bi mleko samo
oddajali in od tega lahko preživeli. To je
tudi vzrok, da smo opustili rejo črno-belih krav, saj ima mleko rjavih poleg večje
vsebnosti maščobe in beljakovin tudi veliko drugih prednosti pred mlekom črno-belih krav, če govorimo o predelavi mleka
v sir. Vse krave osemenjujemo izključno z
biki, ki so nosilci BB alel za Kapa kazein
in, če je le mogoče, A2A2 za beta kazein.
Mleko predelujemo v poltrde zorjene sire
z dodatki in brez, sveže sire z dodatki in
brez, več vrst skute, navadni in sadni jogurt ter smetano in maslo. Prodajamo v
nekaj trgovinah, doma, nekaj gostilnam,
precej pa sodelujemo tudi z bližnjimi šolami in vrtci, ki od nas kupujejo predvsem
mleko in jogurt.

V načrtu imamo tudi postavitev nove
sirarne, ki bo omogočala lažje in učinkovitejše delo, saj je trenutno v prostoru,
kjer predelujem mleko, velika prostorska
stiska. Načrtujemo tudi opustitev pridelovanja silaže, torej sušenje sena od prve
do zadnje košnje, kar nam bo prineslo
dodano vrednost pri prodaji naših izdelkov in zelo zmanjšalo logistične probleme pri uporabi travne silaže.
Toni Kukenberger

V prihodnje želimo mlečnost povečati
na vsaj 7.000 kg mleka s povprečno vsaj
4,2 % maščobe in 3,8 % beljakovin. Za
vse naše izdelke, ki jih še nimajo, želim
pridobiti zlata priznanja z ocenjevanj.

GENERALNI ZASTOPNIK
TOVARNE LINDNER
NA SLO TRGU:

LARIX GT D.O.O.
Belska cesta 38
4205 Preddvor
Tel. 04 255 66 10,
Fax 04 255 66 11
e-pošta: larixgt@siol.net
www.lindner.si
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Na planino
Vsako leto konec maja se molznice iz
Zatolmina peš odpravijo na 3 ure hoda
oddaljeno planino Medrje, last agrarne
skupnosti Zatolmin, v katero je vključenih 38 lastnikov. V okviru te deluje pašna skupnost 8 rejcev, ki je letos na planino prignalo 54 krav. Planina Medrje
leži na nadmorski višini 1150 m, planina Sleme 300 m višje. Obe ležita v osrednjem območju Triglavskega narodnega
parka. Po obsegu pašnih površin spadata med večje planine v Julijskih Alpah,
skupaj obsegata preko 60 ha pašnikov.
Na Medrjah krave ostanejo 3 tedne, ko
tam popasejo, se za 7 tednov preselijo na
Sleme. 1. avgusta se vrnejo na Medrje,
presušene tam ostanejo, krave v laktaciji
pa se septembra za mesec dni ponovno
povzpnejo na Sleme in se od tam, skupaj s kravami iz Medrja, vrnejo v dolino.
Zaradi pomanjkanja pastirjev in sirarjev
so uvedli sistem družinskega »odpaševanja«, kar pomeni, da vsak lastnik (družina) prevzame celotno delo na planini.
Živina, paša, molža in predelava mleka
so za pripadajoče število dni njihova
skrb. Sistem družinskega »odpaševanja«
zagotavlja priučitev rokovanja z živino in
s sirarskim opravili vsem družinskim članom ter prenos veščin in znanja mlajšim
rodovom. V vsaki družini je nekdo, ki je
priučen sirarskih opravil. Razpored je
vsako leto pripravljen do konca avgusta,
na kravo je 2 dni odpaševanja. Zaradi sezonskega pripusta (vse krave na planino
pridejo breje) marsikatera presuši, zato
se razpored za september naredi na podlagi števila krav, ki so še v laktaciji. Poleg
odpaševanja mora vsak lastnik opraviti
16 ur t. i. »rabote« oz. udarniškega dela
(čiščenje pašnika, popravilo ograj, urejanje objektov) na kravo.
Potresa leta 1998 in 2004 sta močno
poškodovala objekte na obeh planinah,
zagnanosti lastnikov in državni pomoči
v okviru popotresne obnove gre zahvala
za zagon preurejene sirarne in sodobno
opremljenega molzišča. Vse namolzeno
mleko se enkrat dnevno predela v sir

3/2016

(hlebci tehtajo od 3 do 5 kg) in skuto.
Količina, ki se ne proda na planini, se
pravično razdeli med lastnike krav. Za
vsako kravo se namreč dvakrat mesečno
spremlja količina namolzenega mleka.
Za razdeljevanje sira, nabavo materiala
in prevoze je zadolžen gospodar planine
(vsako leto drugi).
Sodobno opremljeni planini in vzgoja
mladih rejcev sta garancija za nadaljevanje večstoletne tradicije, ki jo v prispevku na spletni strani DEDI opisujeta
Špela Ledinek Lozej in Anja Škarabot.
Navajata, da je bila planina Sleme skupna planina, v lasti vasi Zatolmin. Po
ustnih virih naj bi planino Sleme vaščanom poklonila cesarica Marija Terezija. Planino Medrje naj bi kupili od
advokata Kremena oziroma od cerkve
svetega Petra v Zatolminu. Sprva je s
planino upravljalo zatolminsko mlekarsko društvo in kasneje mlekarska zadruga. Imeli so gospodarja, ki je bil, ob
posvetovanju z ostalimi kmeti, zadolžen za sklicevanje sestankov, na katerih
so odločali o delu in o času, kdaj bodo
gnali v planino, moral je poskrbeti za
najetje sirarja in pastirjev, določiti delo
posameznih kmetov, skrbeti za skupno
prodajo ter delitev sira in skute, za odvoz sira s planine, hraniti denar in voditi finančno evidenco. Živino so dnevno
gnali na pašo tudi na zelo oddaljene in
izpostavljene pašnike, na katerih se je
lahko paslo približno 20 krav.

Planinski naselji so prvotno sestavljali
sirarna in manjši hlevi, v katerih je prenočevala živina, nad njimi pa pastirji.
V času 1. svetovne vojne sta bili planini
zaradi soške fronte hudo poškodovani,
a so po vojni stekle obsežne obnove –
obnovili so sirarne, kleti, spalnice, hleve, napajališča in vodovodne napeljave,
uvedli so skupne hleve. V planinah so
izdelovali sir Tolminc v 5 do 6 kg težkih
kolutih. Poleg Tolminca so izdelovali še
albuminsko skuto, včasih tudi maslo. Sir
je bil namenjen prodaji, skuta pa domačemu prehranjevanju. Sir so do prve
svetovne vojne znosili iz planine individualno v oprtnikih. Po prvi svetovni
vojni so do planine Medrje uredili pot,
tako da so sir vozili na samotežnih saneh. Šele po drugi svetovni vojni je bila
pot urejena tako, da je bilo moč sir in
vse ostalo zvoziti na saneh s konji. Pašni
upravičenci so, z upadanjem govedoreje v drugi polovici 20. stoletja, opustili
sočasno rabo planin Medrje in Sleme in
pričeli pasti stopenjsko – konec maja na
planini Medrje, v začetku junija na planini Sleme.
Planini Sleme in Medrje na Tolminskem sta pomembni za ohranjanje
kulturne pokrajine ter snovne in nesnovne kulturne dediščine (stavbarstvo,
sirarsko znanje izdelave Tolminca, rokovanje z živino v planinah, kolobarjenja paše in košnje …).

Pavla Plesničar
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Seksirano seme
Tehnologija seksiranja in zamrzovanja, kvaliteta In postopek priprave za osemenjevanje
V živinoreji je vedno prisotna želja po
čim hitrejšem genetskem napredku ter
čim bolj ekonomičnem poslovanju.
Prvi preboj v hitrem izboljševanju je
povzročilo umetno osemenjevanje. To
je bilo najprej predvsem namenjeno izkoreninjenju spolno prenosljivih bolezni, hkrati pa so izkoristili tudi možnost
vnosa lastnosti posameznih elitnih bikov, v veliko število rej.
Druga tehnologija, ki je dala možnost
vnosa visoko vrednega genetskega materiala predvsem ženskih živali, je bil
embrio transfer (presajanje zarodkov).
Sočasno, ko je na terenu potekalo
umetno osemenjevanje in presajanje
zarodkov, pa se je v laboratorijih intenzivno delalo na novi tehnologiji, in sicer
ločevanje/sortiranje semenčic po spolu.
Teh tehnologij se je po svetu razvilo veliko, največjo težavo pa sta v večini primerov predstavljala zanesljivost ter čas
sortiranja semenčic.
Zadnji večji preboj v živinoreji je bil
z uvedbo genomske selekcije. Tega po
uporabnosti in razširjenosti lahko primerjamo z uvedbo umetnega osemenjevanja.

Tehnologija
V svetu se je uveljavila tehnologija
sortiranja semenčic po spolu s pomočjo
laserja in električnega naboja semenčic.
Primat na tem področju ima podjetje
Sexing technologies, katero ima laboratorije za tovrstno dejavnost razširjene
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po celem svetu. Sloveniji najbližji laboratorij je v 5 ur vožnje oddaljenem Bibbianu, Parma, Italija.
Sam postopek seksiranja poteka tako,
da najprej pregledajo seme (pogoji za
odobritev nadaljnjega postopka so v
nadaljevanju), nato dodajo fluorescentna barvila, s katerim obarvajo kromatin. Zaradi različne velikosti spolnih
kromosomov, je svetilnost semenčic z
x ali y kromosom, različna. Obarvano seme nato spustijo skozi napravo,
ki z zelo veliko hitrostjo uspe pripraviti seme tako, da je vsaka semenčica
v svoji kapljici, kapljico presvetlijo z
laserskim žarkom, ki s pomočjo fotometra loči semenčice po spolu, nato
naprava s pomočjo električnega naboja
loči semenčice po spolu. Semenčice,
ki ne svetijo dobro, se zavržejo, ker
so ali poškodovane ali niso pravilno
postavljene. Istočasno lahko seksirajo
na oba spola.

Odbira bikov primernih za pridobivanje
seksiranega semena
Za pridobivanje seksiranega semena
mora plemenski bik zadostiti naslednjim pogojem:
1. Njegova plemenska vrednost oz.
lastnosti, ki jih prenaša na potomce,
mora biti visoko nad povprečjem, da
je zanimiv rejcem za uporabo
2. Zdravstveno stanje bika in kvaliteta
semena mora zadostiti zahtevanim
pogojem

Slika 1: Naprava za seksiranje semena

Shema 1: shematični prikaz delovanja
naprave za seksiranje semena

Priprava semena za
seksiranje

Ko se osemenjevalni center odloči za
plemenskega bika, od katerega želi imeti seksirano seme, je potrebno izpolniti
naslednje zahteve:
1. plemenski bik mora imeti negativne
izvide na določene povzročitelje bolezni, ki ne smejo biti starejši od 30
dni;
2. osemenjevalni center mora pridobiti
ustrezen razredčevalec in embalažo
za shranjevanje semena za transport;
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3. odvzem in pregled semena, ki mora
zadostiti naslednjim merilom:
 olumen 6—7 ml minimalno
a. V
 oncentracija ne sme biti nižja
b. K
od 1.1 milijarde (x10 9) semenčic
na ml.
 ibljivost preko 70 %
c. G
 anj kot 15 % primarnih napak
d. M
– glave
 anj kot 15 % sekundarnih nae. M
pak – repi
 anj kot 25—30 % skupnih morf. M
foloških napak
4. ustrezna obdelava in razredčitev
semena za transport;
5. transport semena – postopek izvoza v drugo državo;
6. ponovni pregled semena s strani
laboratorija, ki bo izvedel seksiranje;
7. v kolikor seme zadosti vsem pogojem, sledi seksiranje;
8. zamrzovanje;
9. pregled kvalitete zamrznjenega semena. Laboratorij ne izda semena,
če le ta ne ustreza naslednjim parametrom:
 ibljivost višja od 45 % v 0 urah
a. G
po odtajanju
 ibljivost višja od 30 % po 3
b. G
urah po odtajanju.
c. 5 0 % nepoškodovanih akrosomov po 3 urah inkubacije
 anj kot 25 bakterijskih kolonij
d. M
v zamrznjeni seriji semena
 inimalno 87 % semenčic želee. M
nega spola. Normalno dosegajo
okoli 93 % semenčic želenega
spola. V tem primeru so slamice vijolične barve. V kolikor so
drugačne, pomeni da je delež semenčic želenega spola nižji
10. karantena semena;
11. v času karantene je potrebno ponovno preveriti zdravstveno stanje bika;
12. transport semena – postopek
uvoza v Slovenijo.

Postopek priprave
seksiranega semena za
osemenjevanje
KLJUČNI MOMENTI ZA USPEŠNO ZAMRZOVANJE IN TAJANJE
SEMENČIC
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Poleg korektnega postopka odvzema,
manipulacije s semenom od pregleda,
razredčevanja, pakiranja in ekvilibracije, imamo tri ključne momente, ki
vplivajo na kvaliteto semena ob osemenitvi. Vsi so tesno povezani z obvladovanjem ustrezne temperature:
1. Da se seme med postopkom zamrzovanja ne poškoduje, je potrebno zagotoviti ustrezno krivuljo zamrzovanja. Zakaj? Da se
seme ustrezno zamrzne, najprej
krioprotektant poskrbi, da se
tekočina izplavi iz semenčice.
Kadar tekočina zmrzne, vemo,
da je led sestavljen iz kristalov.
Ustrezna temperaturna krivulja
zamrzovanja omogoča, da tekočina v slamici, kljub povišanju
temperature ob spremembi agregatnega stanja, zamrzne v obliki
gela in ne kristalov, saj kristali s
svojimi ostrimi robovi poškodujejo plazma membrano semenčic. To je prvi ključni moment.

Slika 2: krivulja zamrzovanja
2.

3.

Pri tajanju moramo zagotoviti
skozi kritični del (sprememba
agregatnega stanja, sedaj iz gel
faze v tekočo fazo), enake pogoje.
Če je tajanje neustrezno in prehod iz ene faze v drugo prepočasen, se v vmesnem času ustvarijo
kristali – poškodbe semenčic.

Pri upoštevanju splošno znanih
in v Sloveniji uveljavljenih pravil,
je temperatura semena v slamici
nekje med 5–12 oC. Pri manipulaciji s semenom se moramo
držati načela:
    – od odvzema do konca zamrzovanja skladiščenja, mora temperatura semenu samo padati;
    – od skladiščenja do osemenitve
pa mora temperatura samo naraščati.

To pomeni, da moramo po tajanju, posebno v hladnih dneh, poskrbeti da storimo vse, da temperatura v slamici ne
niha (okolje, v katerem tajamo, aplikator
za osemenjevanje, čas od priprave aplikatorja do vnosa le-tega v plemenico).

Priprava
seksiranega semena
za osemenjevanje
V slamici s seksiranim semenom je
samo 2 mio semenčic, za razliko od
konvencionalnega semena, v katerem
imamo v Sloveniji proizvedenem semenu v slamicah od 20 do 30. Zaradi
majhne količine semena v slamici je
potrebno pri osemenjevanju dosledno
upoštevati navodila za pripravo seksiranega semena, katera prilaga tudi laboratorij, ki proizvaja seksirano seme. Ta
navodila so sledeča:
– Dozo za osemenjevanje s seksiranim semenom se moramo tajati
v napravi, ki omogoča ogrevanje
vode in stalno kontrolo temperature vode.
– Pred tajanjem z ustreznim termometrom preveriti temperaturo
vode.
– Slamico primemo z ustrezno pinceto, s tem preprečimo preveliko
nihanje temperature semena v slamici ob prijemu s prsti.
– Čas od odvzema iz tekočega dušika do potopitve v ustrezno ogreto
vodo, mora biti čim krajši. V tem
času tudi na hitro otresemo slamico, da odstranimo dušik iz žepka
slamice pri vatiranem batu.
– Slamico tajamo vsaj 30 sekund pri
temperaturi vode 35–37 oC ali 10
sekund pri temperaturi vode 38 oC.
Pri tem je priporočljivo imeti napravico za odštevanje sekund, da se
lahko res čim bolj približamo zahtevanim parametrom.
– Slamico osušimo in vstavimo v primerno ogret aplikator, ki mora biti
enako ogret do osemenitve.
– Predno slamici odrežemo vrh (1
cm), moramo preveriti, da v odrezanem delu ni semena (prej otresti,
tako da imamo zračni mehurček na
vrhu slamice). S tem preprečimo
nepotrebno izgubo semena.
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– U
 strezno sestavimo aplikator. Pri
tem je priporočljivo uporabljati
sanitarno prevleko za aplikator, da
opravimo osemenitev čim bolj čisto (ne vnašamo nečistoč v rodila,
ker zmanjšujejo uspešnost osemenitve).
– Semenimo v največ 5 minutah od
tajanja slamice.

Oprema za
osemenjevanje s seksiranim semenom
Za uspešno osemenjevanje s seksiranim semenom je priporočljivo uporabljati primerno opremo. Ta omogoča, ob
ustrezni uporabi, optimalno pripravo
osemenjevalne doze in čim manjše izgube semena pri postopku osemenjevanja.
– Z a zagotavljanje primerne temperature tajanja in rokovanja s
slamico je priporočljivo imeti
napravo za tajanje semena, ki
zagotavlja ustrezno temperaturo
vode. To je priporočljivo občasno kontrolirati s termometrom
s hitrim prikazom temperature.
S semenom rokujemo z ustrezno pinceto ali peanom in ne s
prsti.

Slika 3: Naprava za tajanje semena s kontrolirano temperaturo

Za rokovanje s slamico je najprimernejša ustrezna pinceta z utorom za optimalni oprijem slamice

Slika 4: Pinceta za rokovanje s slamico

Rez vrha slamice mora biti optimalen. To pomeni, da pri rezanju slamice
ne sme biti deformacij, poševnih rezov
in ne sme biti odrezan del predolg, saj
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tako iztisnemo vatiran čep v rodila. Za
zagotavljanje optimalne osemenitve s
čim manj izgubami, je priporočljivo
uporabljati tudi ustrezno prevleko (Slika 6). Trenutno je na trgu samo en tip.
Ta prevleka je narejena posebno za osemenjevanje s seksiranim semenom in
s posebno rešitvijo na konici prevleke
omogoča tesen stik slamice s prevleko
ter s tem preprečuje izgube. Poleg tega
je na koncu gladko zaobljena, kar omogoča gladko prehajanje skozi maternični vrat brez poškodb. S stranskima izvodiloma preprečuje zamašitev izlivov in
s tem zaostajanje semena v prevleki kot
tudi iztis vatiranega čepa v rodila.

remo vrh sanitarne prevleke in tako v
maternični vrat vstavimo čisto konico
aplikatorja.

Slika 7: Sanitarna prevleka za aplikator

Vzdrževanje primerne temperature
semena v aplikatorju od začetka do osemenitve je tudi zelo pomembno. Ena izmed rešitev je ogrevan tulec oz. torbica

Slika 5: Rezalnik za slamice

Slika 8: Sistem za vzdrževanje temperature
aplikatorja

Slika 6: Prevleke za osemenjevanje z seksiranim semenom (α prevleke za aplikator
Combicolor)

Higiena je pri postopku osemenjevanja zelo pomembna. Z aplikatorjem
dosežemo maternični vrat ali celo prodremo v samo maternico in ob površni
pripravi plemenice na osemenjevanje
lahko vnesemo nečistoče direktno v rodila. Imunski odziv je takojšen in buren,
saj so rodila že po naravi pripravljena na
to možnost. Vendar bik pri naravnem
pripustu ejakulira preko 2 milijardi
semenčic, pri konvencionalnem osemenjevanju osemenimo preko 20 milijonov semenčic, pri osemenjevanju s seksiranim semenom pa samo 2 milijona.
Semenčice so tujek – antigen v rodilih.
Več je levkocitov, manj semenčic doseže mesto oploditve. Pri osemenjevanju, posebno s seksiranim semenom, je
zelo priporočljivo uporabljati sanitarne
prevleke za aplikator, katero namestimo
za prevleko. Ko z aplikatorjem preidemo iz vestibuluma v samo vagino, pred-

Uporaba seksiranega
semena
Uporaba seksiranega semena je v prvi
vrsti namenjena pridobivanju potomcev želenega spola. V mlečni proizvodnji teličke, v mesni proizvodnji so bolj
zaželeni bikci.
V mlečni proizvodnji z uporabo
seksiranega semena na žensko pridobimo večje število teličk. S tem rejci zagotavljajo dovolj teličk za lastno
obnovo črede. Ekonomičnost uporabe seksiranega semena v mlečni reji
se doseže ob uporabi najboljših telic
za pleme. Tako rejci z uporabo seksiranega semena pridobijo potomke, s
katerimi dvigujejo genetski potencial
črede. Z nenačrtno uporabo plemenskih telic za osemenjevanje s seksiranim semenom genetskega napredka in
s tem ekonomičnejše proizvodnje ni.
Osemenjuje se lahko tudi krave, vendar samo krave z zdravimi rodili. Na
tak način ob uspešni osemenitvi že z
eno ali dvema osemenitvama pri res
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najboljših kravah, rejec pridobi dovolj
kvalitetnih telic za lastno obnovo črede ali za prodajo. V kolikor želi zvišati
vrednost prodanih ostalih telet, ki niso
primerna za nadaljnjo rejo, ali telet od
krav, ki niso primerna za obnovo črede,
lahko z osemenjevanjem s seksiranim
semenom mesnih pasem na moško
tele, zviša prodajno ceno telet. Zaradi
nižje porodne teže telet ženskega spola
je pri telicah osemenjenih s seksiranim
semenom, manj težav pri porodu.
V mesni proizvodnji so zaželeni
moški potomci za nadaljnje pitanje in
pri osemenjevanju s seksiranim semenom na moške potomce pridobimo
večje število bikcev za pitanje.

Osemenjevanje
s seksiranim semenom
Osemenjevaje s seksiranim semenom
ima svoje zakonitosti. Za uspešno osemenjevanje s seksiranim semenom je
potrebno:

– k valitetna priprava osemenjevalne
doze za osemenjevanje,
– zagotoviti osemenjevanje v optimalnem času pojatve,
– osemeniti zdravo žival.
Po podatkih iz literature je uspešnost osemenitev s seksiranim semenom v povprečju 10–20 % nižja kot
konvencionalnim semenom. V boljših
rejah je uspešnost tudi 60–70 %. Na
uspešnost vplivajo naslednji momenti:
– pri osemenjevanju telic je uspešnost cca. 20 % višja kot pri kravah;
– velik vpliv ima tudi management v
reji. V rejah z boljšo oskrbo in počutjem živali je uspešnost osemenitev veliko boljša;
– osemenjevanje s seksiranim semenom na ženski spol, predvsem telic, privede do lažjih porodov in s
tem do manjših izgub, izgub telet
in ugodnejši start v proizvodnjo
živali.
Zaradi višjih stroškov osemenitve in
tudi drugih faktorjev (nekoliko višji

Hošnica 42 A, 2318 Laporje, Slovenija
Mob.: 041 / 656 325, 040 / 708 501
Molzni robot MR-S1
do 70 krav

Dvojni molzni robot
MR-D1 do 110 krav

Avtomat za krmo
do 100 teličkov ALMA

Mobilni avtomat
MILK SHUTTLE

Avtomat za krmo
do 40 teličkov PAULA
- Molzni roboti BoumaticRobotics S1 in D1
- Molzišča različnih vrst in velikosti Boumatic
- Hlevska oprema Felder
- Hladilna tehnika za hlajenje mleka ETSCHEID
- Robotsko krmljenje živine HETWIN
- Avtomati za napajanje teličkov URBAN
- Čistilna sredstva za molzno opremo
- Servis in montaža NON-STOP
- Protiveterne mreže in roloji HUESKER

www.robomar.si
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stroški vzreje zaradi kasnejšega prvega
poroda …) se seksirano seme uporablja
samo za prvo in eventualno drugo osemenitev.

Zaključek
Osemenjevanje s seksiranim semenom zanesljivo pripomore k boljšim
rezultatom in k hitrejšemu genetskemu
napredku v rejah. Stalne izboljšave tehnologije seksiranja, upoštevanje visokih
standardov za doseganje kvalitete proizvoda omogočajo na terenu sprejemljive rezultate ob upoštevanju posebnih
pogojev, ki jih uporaba seksiranega semena zahteva.
Laboratorij za seksiranje semena ima
visoke standarde, v določenih lastnostih celo višje, kot jih imamo v Sloveniji. Praktično vse seme, ki je trenutno v svetu v uporabi, se pripravlja po
predstavljeni metodi. Tako pridobljeno
seksirano seme je zato enake kakovosti, ne glede, kje je nabavljeno oz. kje
je seksirano. Podjetje Sexing technologies ima visoke standarde za kvaliteto
svojega proizvoda. Vse analize se snemajo in ponovno preverijo v njihovem
centralnem laboratoriju v ZDA. Glede
na videno in predstavljeno lahko z gotovostjo trdim, da govorice na terenu,
v smislu, da v Slovenijo prihaja seme,
ki je ostanek seksiranja in da je zaradi
tega večji delež moških živali pri konvencionalnih osemenjevalnih dozah, ali
da v Slovenijo prihaja seksirano seme z
nižjo zanesljivostjo, za seme v ponudbi
OC Preska, NE DRŽI in hkrati me zelo
žalosti, kajti take govorice so neutemeljene, neresnične, vendar lahko zarežejo
globoke rane v podjetje, ki se trudi, ki
se hoče izboljšati, ki hoče iti v korak z
novimi tehnologijami, ki hoče delati v
dobro slovenske živinoreje in slovenskega kmeta.

mag. Janez Kunc,
KGZS-Zavod LJ, Ljubljana
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Ukrep dobrobit živali
v letu 2016 tudi
za govedorejce
Program razvoja podeželja, ki je
bil sprejet za obdobje od leta 2014 do
2020 omogoča izvedbo ukrepa dobrobiti živali. Ukrep se trenutno izvaja na
področju prašičereje, z letom 2016 pa
prične veljati nova uredba, ki omogoča izvajanje ukrepa tudi na področju
govedoreje. Namen ukrepa dobrega
počutja živali (DŽ) je spodbujanje
kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki
presegajo zahteve ravnanja navedene
v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja plačila za ukrep DŽ,
mora na celotnem kmetijskem gospodarstvu upoštevati pravila iz predpisa,
ki ureja navzkrižno skladnost. Ukrep
DŽ s področja govedoreje omogoča plačilo izvajanja nadstandarda s
področja dobrega počutja živali, s
katerim izvajamo pašo goveda. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora
na dan vnosa zahtevka za ukrep DŽ
rediti najmanj takšno število govedi,
da ustreza kriteriju 2 GVŽ govedi, za
katera bo izvajal pašo. Paša goveda se
lahko izvaja na kmetijskih površinah
kmetijskega gospodarstva nosilca, na
kmetijskem gospodarstvu – planina
ali kmetijskem gospodarstvu – skupni
pašnik. Obdobje trajanja ukrepa
zajema eno leto. Zahtevek za ukrep
DŽ se vloži ločeno za govedo in je sestavni del zbirne vloge iz uredbe, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2016.
Pri izvajanju zahteve morajo
biti za govedo, za katero nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja ukrep
DŽ – govedo, izpolnjeni naslednji pogoji: govedo se mora pasti neprekinjeno
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najmanj 120 dni v času od 1. aprila 2016
do 15. novembra 2016; govedo lahko
prenočuje v hlevu; krave molznice se
morajo dnevno pasti vsaj v času med
jutranjo in večerno molžo; zatiranje
notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na podlagi predhodne koprološke
analize; voditi je potrebno dnevnik
paše na obrazcu. Obdobje paše za posamezne živali se lahko prekine zaradi
telitve, bolezni ali poškodbe in izjemnih
vremenskih razmer. Če ta prekinitev ne
traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba sporočiti agenciji, temveč
se trajanje in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše.
Plačilo se dodeli za naslednje kategorije govedi: teleta do šest mesecev, mlado govedo od šest mesecev do enega
leta, mlado govedo od enega do dveh
let, govedo nad dve leti. Višina plačila
za izvajanje zahteve ukrepa DŽ – gove-

do letno znaša 53,40 eurov/GVŽ, plačila se bodo v celoti izvedla po 1. marcu
2017.
Koprološka analiza, ki je pogoj za izvajanje ukrepa DŽ mora biti za govedo,
ki je na dan vnosa zahtevka starejše od
šestih mesecev opravljena najpozneje
14 dni pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka, za teleta, ki so na dan
vnosa stara do vključno šest mesecev pa
v obdobju od začetka paše do 60. dne po
začetku paše. Za koprološko analizo se
vzame najmanj en skupen vzorec blata
za vsakih 20 govedi, ločeno za govedo
starejše od 6 mesecev in ločeno za teleta. Tretiranje živali proti notranjim
zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in
strokovne presoje veterinarja, kar mora
biti razvidno iz dnevnika veterinarskih
posegov. Tretiranje mora biti izvedeno
najpozneje v 30 dneh od datuma izvedene koprološke analize. Krave, katerih
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mleko se uporablja za prehrano ljudi, se
lahko zdravi v času presušitve. Nosilec
kmetijskega gospodarstva mora imeti
dokazila o opravljenih koproloških analizah.
Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da paša ni dovoljena do 30. junija na
GERK-u ali delu GERK-a, ki leži znotraj ekološko pomembnega območja
posebnih traviščnih habitatov; paša ni
dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom na GERK-u ali delu GERK-a,
ki leži znotraj ekološko pomembnega
območja traviščnih habitatov metuljev; je paša prepovedana na GERK-u
ali delu GERK-a, ki leži znotraj ekološko pomembnega območja, kjer je paša
prepovedana. Izjema so GERK-i, ki ležijo znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij navedenih zgoraj in
so manjši od 10 arov.
Zmanjšanje plačil in izključitve za ukrep DŽ – govedo se izvedejo v
skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/
EU, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za
leto 2016, predpisom, ki ureja navzkriž-

MONTAŽNI SILOSI
INF. PONUDBA
Višina silosa........... 170 cm
Dolžina silosa........ 39,60 m
Vstopna/izstopna rampa
Dostava (brez razklada)

= 6.000,00 €
+ DDV

▶ nizki stroški investicije
▶ enostavna montaža / demontaža
▶ varno delo pri siliranju in pokrivanju silosa
▶ zaobljeni robovi omogočajo dobro tesnenje
▶ enostavno prilagajanje vašim potrebam

220 cm
200 cm
170 cm
150 cm
133 cm
Sp. senica 9 / 1215 Medvode

WWW.PROFARM.SI
no skladnost, in v skladu s Katalogom
zmanjšanj plačil in uredbe DŽ.
Podrobnejši pogoji za vstop v Ukrep
dobrega počutja živali s področja gove-

doreje bodo objavljeni v uredbi. Po objavi uredbe se lahko zainteresirani kmetje obrnejo za vsa pojasnila na območne
Kmetijsko gozdarske zavode.
Jernej Vrtačnik, KGZS

NAJBOLJŠE ZA NAJBOLJŠE
Krmne mešanice za krave molznice:
osnovni program
intenzivni program
program TOP
program MIX
program specialnih proizvodov
Mineralno vitaminski dodatki:
program BOVISAL
program RUMISAL
program VITAMIX

LJUBLJANA
NOVO MESTO
AJDOVŠČINA
LJUTOMER

01 / 584 26 65, gsm 031 350 500
07 / 393 19 22, gsm 031 704 339
05 / 364 45 13, gsm 051 684 424
02 / 585 88 64

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

RJAVO GOVEDO

NOVO na OC PRESKA
Seksirano seme domačega genomsko testiranega bika
Rjava
HUPI 111866
R. TOMAŽ KOŠEC, POLZELA

Kappa kazein BB
Beta Kazein A2A2

Osemenjevalni center Preska bo v spomladanskem obdobju rejcem ponudil seksirano seme domačih bikov. Najprej bo
na voljo seksirano seme za ženski spol bika rjave pasme HUPI 111866 z genomskimi plemenskimi vrednostmi - SSI 127,
PV mleko 137 (+1921 kg), PV beljakovine 139, PV maščobe 137, PV noge 151, PV vime 119.
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