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1 UVOD
Govedoreja je v Sloveniji najpomembnejša živinorejska panoga. Razlog za to je, da je
Slovenija država travinja, pomembno vlogo pa nosijo tudi družinske kmetije, kjer je reja
govedi tako rekoč že tradicija. Najpomembnejša usmeritev znotraj kmetijstva je prireja
mleka in mesa. Mleko in meso lahko prirejajo kombinirane in specializirane pasme
goveda.
Pri nas poznamo dve kombinirani pasmi, in sicer lisasto in rjavo, ter izrazito mlečno črnobelo pasmo. V Sloveniji je največ goveda lisaste pasme, sledi mu črno-belo, najmanj pa je
živali rjave pasme. Pri kombinirani pasmi si rejci želijo selekcije v povečano prirejo mleka,
vendar se s tem zmanjšuje sposobnost za prirast mesa. Rejci, ki se ukvarjajo s prirejo mesa,
so našli rešitev in kombinirane pasme parijo z izrazitimi mesnimi pasmami.
Leta 2005 so se rejci združili pod okrilje posameznih rejskih organizacij in prevzeli rejsko
delo. Rejci tako sami odločajo o rejskih ciljih ob strokovni pomoči strokovnih služb.
Sestavni del rejskega programa za lisasto pasmo je tudi vzreja in odbira plemenskih bikov
te pasme, ki so namenjeni za osemenjevanje ali naravni pripust. Plemenski biki lisaste
pasme so plod načrtnega osemenjevanja bikovskih mater z elitnimi biki te pasme, ki
običajno izvirajo iz tujih populacij, včasih pa tudi iz domače populacije kontroliranih krav
lisaste pasme (Potokar in sod., 2009).
Cilj diplomskega dela je opisati selekcijsko shemo za lisasto pasmo in podrobneje
predstaviti krogotok pozitivno testiranega bika. Predstavili bomo kriterije za odbiro
bikovskih mater in kriterije za odbiro elitnih bikov lisaste pasme, število in rezultate
mlečnosti bikovskih mater, postopek načrtnega parjenja bikovskih mater in protokol od
rojstva bikca (potomca načrtnega parjenja) do zaključka testa na Testni postaji v Murski
Soboti ter do pozitivno ocenjenega bika v osemenjevanju.
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2 LISASTA PASMA
Lisasto govedo izvira iz porečja reke Simme v Švici. Pasma se je iz Švice širila naprej po
nemških ter avstrijskih deželah in dalje na Balkan. V osrednjo Slovenijo so jo uvažali iz
Švice, v Pomurje pa se je pasma širila preko Madžarske (Kotnik in sod., 2010).
V Sloveniji se je lisasta pasma, pojavila konec 19. stoletja. Leta 1932 se je pri nas
ustanovila Zveza selekcijskih društev. Že leta 1953 je bilo na območju Dravske banovine
kar 90.000 govedi lisaste pasme,po drugi svetovni vojni pa kar ena tretjina vseh govedi. Z
začetkom osemenjevanja se je delež lisaste pasme samo še povečal. V Sloveniji je bilo
največ krav lisaste pasme leta 1985 in to kar 128.000. Od leta 2000 naprej pa je opažen
upad pri številu živali te pasme in to za okoli 3.600 živali letno (Jenko in sod., 2013).
Pasma je zelo pomembna za prirejo mleka in mesa. Uporablja se tudi za križanje z drugimi
pasmami zaradi velike mlečnosti in odlične kakovosti mesa. Lisasto govedo se lahko
razdeli v tri skupine: za prirejo mesa, za prirejo mleka in mesa ter za prirejo mleka (Kotnik
in sod., 2010).
2.1 OPIS LISASTE PASME
Lisasta pasma je kombinirana pasma govedi. Lise so lahko različnih odtenkov rjave na beli
podlagi. Glava je bela barve, možen pa je tudi pojav lis okrog oči. Lisaste živali imajo
svetlo sluznico, rogove in parklje, njihova dlaka pa je kratka, gladka in sijoča. (Potokar in
sod., 2009).
Pri ženskih živalih (slika 1) je želja doseči čim večji okvir z zelo dobro sposobnostjo
zauživanja voluminozne krme ter, da imajo miren in prijazen temperament. Živali naj bodo
primernih lastnosti zunanjosti, pravilne stoje, s kakovostnim vimenom in primerno mlečno
vztrajnostjo. Prav tako naj bodo živali primerno omišičene, še posebej je to pomembno pri
tipu meso-mleko (Potokar in sod., 2009; Kotnik in sod., 2010).
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Slika 1: Krava lisaste pasme (Potokar in sod., 2009)

Moške živali (slika 2) lisaste pasme so obsežne, dobro omišičene, hitre rasti in z dobrim
klavnim izkoristkom. Prav tako je želja, da bi bil njihov temperament miren. Biki lahko
dosežejo tudi nad 1.100 kg telesne mase (Potokar in sod., 2009; Kotnik in sod., 2010).

Slika 2: Plemenski bik lisaste pasme (Spermex, 2017)
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2.2 RAZŠIRJENOST PASME
Lisasta pasma spada med tradicionalne pasme in je najbolj razširjena na severovzhodu
Slovenije. Na osnovi podatkov Centralne podatkovne zbirke Govedo je bilo v Sloveniji na
dan 31.12.2009 kar 204.439 živali lisaste pasme, od tega 85.896 krav in sicer 69.468
čistopasemskih krav z do 12,5 % tujega genotipa. Danes lisasto pasmo pri nas odlikujeta
visok genetski potencial za prirejo mleka in mesa. Potomci načrtnega parjenja bikovskih
mater z elitnimi biki so vzrejeni v vzrejališču plemenskih bikov za lisasto pasmo v Murski
Soboti že od leta 1963. Ker je pasma namenjena tako prireji mleka kot prireji mesa, je
zanjo pripravljen rejski program v obeh tipih (Potokar in sod., 2009; Kotnik in sod., 2010).
Konec leta 2016 smo imeli v Sloveniji 164.446 živali lisaste pasme, od tega 56.791
čistopasemskih krav in 12.736 križank. Število vseh krav v lanskem letu je znašalo
164.313. Čeprav se je število lisastih krav v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo, v celotni
slovenski populaciji krav še vedno prevladujejo s 34,6 %, sledijo jim črno-bele z 22,2 % in
rjave krave z 7,9 % (Sadar in sod., 2017).
3 REJSKI PROGRAM ZA LISASTO PASMO
3.1 SELEKCIJSKI PROGRAM
Lisasta pasma je kombinirana pasma govedi, zato se selekcija usmerja tako v prirejo mleka
kot v prirejo mesa. Selekcija temelji na kravah, ki so vključene v rejski program za lisasto
pasmo. Kravam, ki so vključene v rejski program, se izračuna plemenska vrednost in so na
njeni osnovi vključene v ožji izbor potencialnih kandidatk za bikovske matere. Nato se te
krave še enkrat pregleda in se oceni njihove telesne lastnosti. V primeru, da žival ustreza
kriterijem, je izbrana za bikovsko mater. Bikovske matere se načrtno parijo izključno z
elitnimi biki, zato je potrebno narediti načrt parjenja (Kotnik in sod., 2010).
Selekcijski program pa poleg odbire bikovskih mater spremlja tudi njihove moške
potomce, ki so rezultat načrtnega parjenja. Ti bikci so vključeni v lastno preizkušnjo na
testni postaji v Murski Soboti. Na testni postaji se pri bikcih spremlja dnevni prirast,
ocenjujejo se lastnosti zunanjosti, oploditvena sposobnost, preverijo pa se tudi plemenske
vrednosti njegovih staršev. Najboljši izmed teh bikcev pridobijo status mladega bika in se
preselijo na osemenjevalno središče, nato pa se z njihovim semenom osemeni naključne
krave po celi Sloveniji, dokler ne porabimo 1.500 doz semena. Seveda mora seme mladega
bika pred začetkom osemenjevanja dobiti pozitivno veterinarsko oceno. Ko porabimo
določeno število doz semena (1.500 doz), dobi bik status čakajočega bika. Čakajočim
bikom se seme jemlje, vendar se z njim krav ne osemenjuje, ampak se ga shranjuje
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globoko zamrznjenega v kontejnerjih na Osemenjevalnem centru. To seme čaka dokler
potomci bika ne opravijo bioloških testov in dokler potomke ne pričnejo s prirejo. Nato
sledi izračun plemenskih vrednosti na podlagi katerih bik dobi status pozitivno testiranega
bika. Najboljši izmed pozitivno testiranih bikov pa dobijo status elitnega bika in se
uporabljajo za načrtno osemenjevanje bikovskih mater (Kotnik in sod., 2010).
3.2 REJSKI CILJI ZA LISASTO PASMO
Rejski cilj za lisasto pasmo si prizadeva za ohranjanje vseh najpomembnejših pitovnih ter
klavnih lastnosti (prirast 1.250 g/dan, klavni izkoristek 57 do 60 %), odpornost proti
boleznim, dobra omišičenost, primerna zamaščenost, kakovost mesa in za gospodarno
prirejo mleka. Krave naj bi na laktacijo namolzle najmanj 7.000 kg mleka z več kot 4,0 %
mlečne maščobe in več kot 3,5 % mlečnih beljakovin, do 180.000 somatskih celic v vseh
laktacijah. Rejski cilj stremi tudi k povečanju deleža genotipa kappa kazeina BB ali AB.
Prav tako pa so pomembne tudi telesne lastnosti živali. Noge naj bodo korektne s čvrstimi
biclji, visokimi in trdimi parklji. Pomembno je tudi, da ima žival pravilno stojo, da ta ni
strma ali sabljasta. Vime naj bo čim bolj obsežno, žleznato, dobro pripeto z močno
izraženo centralno vezjo, dovolj dvignjeno od tal, izenačeno s pravilno oblikovanimi in
razporejenimi seski. Višina v vihru naj bo med 140 in 150 cm, telesna masa pa nad 750
kilogramov. Rejski cilji vključujejo tudi dobro plodnost, lahke telitve, odpornost proti
boleznim (mastitisi, presnovne motnje), primeren iztok mleka (2 do 3,6 l/min), dolgoživost
(najmanj 5 laktacij oziroma 30.000 kilogramov mleka), velika konzumacijska sposobnost,
primerna omišičenost in velika zmogljivost rasti. Pomembna je tudi pravilna vzreja telet in
telic, saj nam to omogočajo selekcijski napredek. Želja rejcev je, da bi telice prvič telile v
starosti od 26 do 28 mesecev (Kotnik in sod., 2010).
3.2.1 Doseženi rejski cilji v letu 2016
Količina mleka v standardni laktaciji se je v zadnjih letih povečevala, v letu 2016 pa
dosegla in presegla zastavljeni cilj 5.500 kg mleka v 305 dneh. Leta 2011 se je ustavil
trend zmanjševanja mlečnih maščob. V letu 2012 se je vsebnost maščob povečala, sedaj pa
ostaja bolj ali manj enaka. Vsebnost mlečne maščobe pri kontroliranih kravah lisaste
pasme dosega zastavljeni rejski cilj nad 4,0 %. Vsebnost mlečnih beljakovin je v letih 2009
do 2016 ostajala bolj ali manj enaka ves čas. Vsebnost mlečnih beljakovin ne dosega
zastavljenega cilja 3,5%, kar je posledica okoljskih vplivov in managementa, kot je
prehrana (Perpar, 2017).V preglednici 1 prikazujemo spremembe v mlečnosti kontroliranih
krav lisaste pasme v Sloveniji v letih 2009 do 2016.
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Preglednica 1: Povprečna mlečnost kontroliranih krav lisaste pasme v standardni laktaciji v letih
2009 do 2016 (Perpar, 2017)

Leto
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Mleko (kg)
4.963
5.301
5.079
5.167
5.283
5.290
5.353
5.568

Maščobe (%)
4,07
4,02
4,03
4,05
4,05
4,05
4,04
4,05

Beljakovine (%)
3,36
3,35
3,37
3,37
3,37
3,36
3,36
3,37

4 ODBRANE BIKOVSKE MATERE LISASTE PASME MED LETI 2010 IN 2016
Rejci so se v želji po izboljšanju lastnosti mlečnosti pogosto odločali za oplemenjevanje
lisaste pasme s pasmama rdeči holštajn (RH) in montbeliard (MB). Tudi te križanke
odbiramo za bikovske matere pri lisasti pasmi, vendar si želimo, da bi jih bilo čim manj.
Leta 2010 je bilo tako odbranih 57 bikovskih mater z manj kot 87 % lisaste pasme, nato pa
je njihovo število skozi leta nihalo. Leta 2016 je bilo tako odbranih 16 bikovskih mater z
manj kot 87 % lisaste pasme (Logar, 2010 - 2016).
V preglednici 2 prikazujemo koliko bikovskih mater je bilo odbrano v posameznih letih,
koliko bikovskih mater je bilo odbranih za usmeritev v prirejo mleka in koliko za
kombinirano usmeritev (meso-mleko).
Preglednica 2: Število odbranih bikovskih mater lisaste pasme v letih 2010 do 2016 (Logar, 20102016)

Leto
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Število
odbranih BM
359
380
360
263
239
269
338

Na novo
odbrane BM
133
172
189
65
78
144
155

Usmeritev v
prirejo mleka
347
352
346
308
308
308
308

Kombinirana
usmeritev
12
28
14
62
62
62
62

V letih od 2010 do 2016 je bilo kar 46 bikov od katerih je bilo na leto odbranih več kot 5
potomk, ki so dobile status bikovskih mater. Posebej izstopa bik HOLKO po katerem je
6
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bilo tri leta zapored odbranih več kot 30 potomk, ki so dobile status bikovskih mater. Leta
2010 je bilo odbranih 32 potomk, leta 2011 in 2012 pa vsako leto po 34 potomk po tem
biku (preglednica 3). Po uspešnosti mu sledi bik HASKO po katerem je bilo leta 2010
odbranih 30 potomk, leta 2011 pa 26 potomk, ki so dobile status bikovskih mater (Logar,
2010-2016).
Preglednica 3: Prikaz bikov, po katerih je bilo odbranih vsaj 5 potomk, ki so dobile status
bikovskih mater v posameznem letu (Logar, 2010-2016)

Ime očeta

HOLKO
HASKO
POLDI
RUMBA
BRASIL
HODSON
BOSNOS
HUMLANG
HALOK
BONSAI
BRAKY
HOSTRESS
ENRICO
ASTWEIN
SLUGA
EMAVS
ETER
LEO
STREL
WATERBERG
RAGEL
SAMUT
ROMEL
SAEMI
HIND
HUTMANN

Število odbranih potomk po biku, ki so dobile status bikovskih
mater v posameznem letu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
32
43
43
22
11
9
7
30
26
10
13
10
6
5
12
9
9
7
9
7
5
9
5
8
6
5
8
6
7
6
7
6
5
5
5
5
11
11
10
9
9
5
10
17
16
11
9
8
6
5
5
8
5
9
5
7
16
16
10
6
7
5
5
5
6
5
7
se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice
Ime očeta
Število odbranih potomk po biku, ki so dobile status bikovskih
mater v posameznem letu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
RATGEBER
6
6
7
VEINSTEIN
6
5
10
12
13
MONTE
6
7
5
WEINOLD
6
9
10
5
HORNIST
5
5
PADOK
7
5
5
MANITOBA
7
13
17
HERICH
5
RUGEL
11
10
RABIN
6
MALHAXL
6
9
RÖMER
6
5
DIADORA
5
8
HUPSOL
5
ROUND UP
5
5
BOREAS
9
HISKO
7
WILLE
6
IMPOSIUM
5
HOD
5
4.1 LASTNOSTI MLEČNOSTI BIKOVSKIH MATER
Pri odbiri bikovskih mater lisaste pasme so lastnosti mlečnosti zelo pomembne. Na sliki 3
prikazujemo, kako se je med posameznimi leti spreminjala povprečna količina mleka v
standardni laktaciji pri odbranih bikovskih materah lisaste pasme. Posebej prikazujemo
mlečnost bikovskih mater v 1. laktaciji. Količina mleka v prvi standardni laktaciji je v
primerjavi z ostalimi laktacijami manjša za okoli 500 kg mleka. Povprečna količina mleka
v standardni laktaciji se je pri bikovskih materah iz leta v leto povečevala. V zadnjih
sedmih letih se je mlečnost v 305-dneh povečala za kar 1.000 kg mleka. Leta 2010 je
znašala povprečna mlečnost bikovskih mater lisaste pasme v standardni laktaciji 7.060 kg
mleka, leta 2016 pa kar 8.059 kg. Poleg količine mleka sta zelo pomembni tudi vsebnost
maščob in beljakovin v mleku. Povprečna vsebnost mlečnih beljakovin se giblje med 3,40
in 3,45 %, mlečnih maščob pa med 4,0 in 4,4 %. V letu 2016 se je povprečje mlečnih
maščob v mleku povečalo na 4,10 %. Iz podatkov je razvidno tudi, da je povprečna
8
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vsebnost mlečnih maščob v prvi standardni laktaciji večja v primerjavi s povprečjem
ostalih laktacij. Pri vsebnosti mlečnih beljakovin te razlike nismo opazili (Logar, 20102016).
8000

Količina mleka (kg)

7500
7000
6500

1. laktacija
vse laktacije

6000
5500
5000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Leto

Slika 3: Povprečna mlečnost bikovskih mater lisaste pasme v standardni laktaciji v letih 2010 do
2016 (Logar, 2010-2016)

5 ODBIRA ŽIVALI
5.1 ODBIRA ELITNIH ŽENSKIH ŽIVALI LISASTE PASME
Bikovske matere lisaste pasme razdelimo v dve skupini in sicer bikovske matere po
agregatnem tipu mleko-meso in bikovske matere po agregatnem tipu meso-mleko. Že prej
so potencialne bikovske matere izbrane na podlagi plemenske vrednosti, pogoj za izbor
živali pa je tudi njen vpis v rodovniško knjigo v razdelek A (Kotnik in sod., 2010).
Pri agregatnem genotipu mleko-meso so pogoji za izbor bikovskih mater naslednji:
 standardizirane plemenske vrednosti (PV12) za indeks maščob in beljakovin
(IBM) 124 in več,
 za vime 115 in več in
 obliko 109 in več.
Izbranim kravam se nato oceni zunanjost in določi iztok mleka. Odbrane živali imajo lahko
do 12,5 % genov druge pasme, vendar vse od ene (RH ali MB) (Kotnik in sod., 2010).
Agregatni genotip meso-mleko pa ima za izbor BM določene naslednje pogoje:
 standardizirane plemenske vrednosti (PV12) za IBM 76-124,
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 za višino vihra 100 in več,
 za širino telesa 109 in več,
 za globino telesa 118 in več,
 za omišičenost 118 in več,
 za oblike in vime pa 106 in več.
Tem živalim se prav tako oceni zunanjost in določi iztok mleka, za razliko od bikovskih
mater izbranih pri agregatnem genotipu mleko-meso imajo lahko krave pri agregatnem
genotipu meso-mleko le 6,25 % genotipa druge pasme in le ene pasme (RH ali MB)
(Kotnik in sod., 2010).
5.2 ODBIRA MOŠKIH ŽIVALI LISASTE PASME
Mladi bikci lisaste pasme so prvič odbrani, ko imajo znane podatke biološkega testa. Ti
bikci so potomci načrtnega parjenja med elitnimi biki ter odbranimi bikovskimi materami
in so namenjeni za vhlevitev na testno postajo (vzrejališče) Murska Sobota. Bik je nato
ponovno odbran na testni postaji in v osemenjevalnem središču. Za odbiro bikov je
zadolžena Republiška komisija za odbiro bikov, ki jo imenuje rejska organizacija. To
delovno skupino sestavlja pet članov: strokovni vodja za lisasto pasmo, dva predstavnika
rejcev in dva predstavnika drugih priznanih organizacij na področju govedoreje. Na testni
postaji poteka odbira in ocenjevanje bikov petkrat letno, v osemenjevalnem središču pa le
enkrat letno. Naloga delovne skupine je, da odobri uporabo bikov in sprejme letni program
uporabe plemenjakov za naslednje leto. Biki, ki zaradi različnih napak niso bili odbrani, pa
gredo v naravni pripust ali v zakol (Kotnik in sod., 2010).
5.2.1 Življenjski krogotok pozitivno testiranega bika
Plemenjak je ocenjen in odbran samec, ki izpolnjuje predpisane zootehniške pogoje iz
potrjenega rejskega programa in veterinarske pogoje glede zdravstvenega stanja in
oploditvene sposobnosti. Plemenjak ne kaže dednih in konstitucijskih napak ter mu je bil v
skladu s predpisi, ki urejajo sprejetje za pleme, izdan zootehniški dokument o priznavanju
plemenjaka (KGZS, 2017).
V čredah z veliko prirejo pogosto prihaja do raznih okužb in bolezni. Genetski material je
potrebno pred temi okužbami zavarovati, za to se danes v razvitih državah uporablja
embrio-transfer. S prenosom embria se zmanjšajo možnosti virusnih in bakterijskih okužb.
Pomembno pa je, da je bik, ki je rezultat embrio-transfera tudi ustrezno označen, tako dobi
poleg identifikacijske oznake tudi kratico »ET« (Kotnik in sod., 2010).
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Kadar je govora o plemenskem biku je potrebno ločiti med naslednjimi kategorijami bikov:
mladi bik, čakajoči bik, pozitivno testiran bik, bik meliorator in elitni bik. Mladi bik je bik,
ki je bil odbran in ima dovoljenje delovne skupine za uporabo. Mlademu biku se odvzame
1.500 doz semena. Njegova uporaba je omejena na 1.500 doz semena oziroma največ eno
leto. Ko se porabi 1.500 doz, se s semenom tega bika ne osemenjuje več. Bik dobi status
čakajočega bika. Z njim se sicer ne osemenjuje, vendar se mu seme vseeno jemlje.
Čakajočega bika se iz osemenjevalnega središča ne sme izločiti, razen, če je na zalogi
najmanj 15 do 20 tisoč doz semena ali če se je delovna skupina odločila za njegovo
izločitev. V tem času se tudi zbirajo podatki njegovih potomk in potomcev ter se naredi
ocena plemenske vrednosti. Na ta način se preverjajo lastnosti, ki jih bik prenaša na svoje
potomce. Ko je zbranih dovolj podatkov o potomcih in potomkah, se delovna skupina za
oceno in odbiro bikov odloči ali bodo bika uporabljala še naprej ali pa ga bodo izločili. V
primeru, da se odločijo, da bodo bika obdržali, dobi bik status pozitivno testiranega bika,
bika meliorator-ja ali pa status elitnega bika. Z bikom melioratorjem (ta izraz se uporablja
samo za bike iz držav EU ali drugih držav v primeru, da izhajajo iz rejske organizacije, ki
jo EU priznava) se lahko osemenjuje vse plemenice razen bikovskih mater. Izbor in število
doz semena bikov melioratorjev potrdi delovna skupina. Z elitnimi biki je obvezno
osemenjevati bikovske matere po izdelanem načrtno osemenjevanja, ki ga pripravi
strokovni vodja za lisasto pasmo. Pozitivno testirani biki pa se uporabljajo v vseh drugih
primerih, tudi za gospodarsko križanje in za osemenjevanje telic v kolikor je potek telitve
neproblematičen. Pri osemenjevanju telic uporabljamo samo testirane bike kjer ni
povečana frekvenca težkih telitev (Kotnik in sod., 2010).
Letna poraba semena bikov lisaste pasme je ocenjena na 220.000 doz. Okoli 30 % vseh
porabljenih doz je seme mladih bikov (20 do 22 bikov po 1.500 doz vsak). Za načrtno
osemenjevanje bikovskih mater se porabi 1.500 doz semena elitnih bikov. Seme pozitivno
testiranih bikov pa se uporabljajo kar v 134.750 številu doz (Kotnik in sod., 2010).
Januarja 2011 so v Avstriji in Nemčiji uvedli genomsko selekcijo v praksi. Prvega januarja
2012 pa so v Avstriji prenehali uporabljati mlade bike brez znane genomske plemenske
vrednosti. Točnost genomskih plemenskih vrednosti se giblje med 45 in 65 %, točnost
plemenskih vrednosti iz pedigreja pa znaša le od 25 do 38 %. V Avstriji prav tako
priporočajo osemenjevanje polovice črede z genomsko testiranimi biki, polovico pa z biki,
ki imajo zanesljive teste na potomkah. Od januarja 2011 do junija 2013 se je delež
osemenitev z genomsko testiranimi biki v Avstriji povečal iz 20 na 50 % (Darovic, 2013).
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Na sliki 4 prikazujemo selekcijsko shemo za lisasto pasmo.

Slika 4: Model selekcije govedi lisaste pasme (Kotnik in sod., 2010)

5.2.2 Odbira elitnih moških živali lisaste pasme
Elitni biki morajo glede plemenske vrednosti izpolnjevati enake pogoje kot bikovske
matere. V primeru, da bi temu kriteriju ustrezalo več bikov, ima prednost tisti, ki ima
manjšo povprečno stopnjo sorodstva v populaciji lisaste pasme. Pomembno je, da je elitnih
bikov ravno toliko, da se ne povečuje stopnja sorodnosti v populaciji. V preglednici 4
prikazujemo elitne bike lisaste pasme, ki so se uporabljali za načrtno osemenjevanje
bikovskih mater lisaste pasme v letih 2010 do 2016. Iz preglednice 4 je tudi razvidno od
kod so ti biki izvirali.
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Preglednica 4: Seznam in izvor elitnih bikov lisaste pasme, ki so se uporabljali za načrtno
osemenjevanje bikovskih mater lisaste pasme v zadnjih 7 letih (CPZ Govedo, 2017)

2010
Rugel
SI
121306
Hornist
SI
121236
Diadora
AT
720862
Rawalf
AT
720654
Massai
DE
720860
Sawart
DE
720861
Huascaran
DE
720818

2011
Maver
SI
121389
Vandor
AT
720925
Romario
AT
720926
Ermut
DE
720923
Boreas
DE
720924

2012
Willenberg
DE
721020
Geprad
DE
721006
Serano
DE
721023
Witzbold
DE
721024
Wille
DE
720964

2013
Dirko
SI
121428
Enco
SI
121431
Piran
SI
121401
Vanadin
DE
721042
Hutera
DE
721068
Valot
DE
721073
Malport
DE
721078
Passion
DE
721080
Manton
DE
721114
Hoeness
DE
721118

13

2014
Vafel
SI
121544
Pandora
AT
721183
Rotglut
DE
721145
Mailer
DE
721144
Hutera
DE
721068
Manton
(DE
721114

2015
Bovi
SI
121556
Bosil
SI
121555
Raichle
AT
721216
Othello
AT
721292
Wurzl
AT
721293
Malibu
AT
721217
Helderberg
DE
721214
Ralmes
DE
721215
Impression
DE
721219
Mailer
DE
721144
Hutera
DE
721068
Manton
DE
721114
Humpert
DE
721257
Exodus
DE
721220

2016
Wurzl
AT
721293
Othello
AT
721292
Vulkan
AT
721301
Walch
AT
721307
Elvis
AT
721310
Window
AT
721312
Sensation
DE
721299
Mint
DE
721311
Dell
DE
721313
Losung
DE
721309
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Vsak elitni bik, ki se vključi znotraj osemenjevalne sezone, mora biti iz druge linije.
Minimalno število elitnih bikov znotraj osemenjevalne sezone je 6. Seme elitnih bikov se
lahko uporablja za osemenjevanje vseh plemenic, vendar je njegova primarna raba načrtno
osemenjevanje bikovskih mater ter potencialnih bikovskih mater lisaste pasme. Kadar pa
se zgodi, da je zaloga semena elitnih bikov majhna, se lahko njegova uporaba omeji.
Uporabo elitnih bikov odobri delovna skupina za oceno in odbiro bikov (Kotnik in sod.,
2010).
Elitni biki Hoeness, Exodus in Malibu so biki s poudarkom na mesu (preglednica 4). Letos
pa je za osemenjevanje bikovskih mater poleg elitnih bikov mogoče uporabiti tudi
genomsko testirane bike.
Od 1.1.2017 do 31.12.2017 so za načrtno osemenjevanje bikovskih mater lisaste pasme na
voljo naslednji biki:
 Mahango (DE 721340),
 Headmaster (DE 721389),
 Klose (DE 721398),
 Wobbler (DE 721399),
 Heartbreaker (DE 721415),
 Janda (AT 721400),
ter genomsko testirani biki:
 Monumental (DE 721387),
 Vaenomenal (DE 721388),
 Grandioso PP (DE 721414)
 Peterhans (AT 721401) (CPZ Govedo, 2017).
V Sloveniji se je v zadnjih 7 letih za osemenjevanje bikovskih mater lisaste pasme
uporabljajo izključno seme bikov slovenskega, avstrijskega in nemškega izvora. Več kot
polovico elitnih bikov (slika 5) predstavljajo nemški biki, sledijo jim avstrijski, najmanj pa
je slovenskih (CPZ Govedo, 2017).
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14%
DE - nemški biki

AT - avstrijski biki

25%
61%

SI - slovenski biki

Slika 5: Prikaz izvora elitnih bikov v zadnjih sedmih letih (CPZ Govedo, 2017)

6 VZREJNO SREDIŠČE ZA PLEMENSKE BIKE LISASTE PASME
Leta 1963 je bila v Murski Soboti zgrajena prva testna postaja za direktni test bikov lisaste
pasme. Sprva je bila zmogljivost vzrejališča le 35 živali, nato pa se je leta 1981 vzrejališče
povečalo in je lahko sprejelo 140 živali. Glavna naloga vzrejališča je vzreja najboljših
plemenjakov te pasme za potrebe osemenjevalnega centra ter za naravni pripust v
Sloveniji. Želja je, da bi z domačo rejo plemenjakov lisaste pasme in z lastno selekcijo čim
prej dosegli zastavljene rejske cilje (KGZS, 2017).

Slika 6: Vzrejališče bikov v Murski Soboti (KGZS, 2017)

15

Fidler D. Vzreja plemenskih bikov lisaste pasme od rojstva do odbire.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

6.1 OSEMENJEVALNO SREDIŠČE ZA PLEMENSKE BIKE LISASTE PASME
Izgradnja osemenjevalnega središča v Murski Soboti kmalu po tem, ko je bila leta1952
osemenjena prva krava in uveljavljanje novih tehnologij v proizvodnjo semena sta
omogočila načrtno parjenje živali in boljše izkoriščanje bikov. Osemenjevalno središče je
vključeno v izvajanje rejskega programa in je odobrena rejska organizacija. Vpis
osemenjevalnega centra v evropski register osemenjevalnih centrov pomeni, da center
izpolnjuje kriterije pridobivanja semena in delovanje na skupnem evropskem trgu. Pri
izvajanju rejskega programa osemenjevalno središče sodeluje z naslednjimi pomembnimi
središči: selekcijsko službo, delovno skupino za ocenjevanje in odbiro bikov, Veterinarsko
fakulteto, Biotehniško fakulteto in Kmetijskim inštitutom Slovenije. Z aktivnim
vključenjem v Evropski test mladih bikov osemenjevalno središče od leta 2000 sodeluje pri
izmenjavi semena med številnimi državami članicami Evropske zveze za lisasto pasmo
(KGZS, 2017).
Osnovni cilji osemenjevalnega središča so: skrb za zdravje plemenjakov, vključevanje
bikov z visoko plemensko vrednostjo, izvajanje programa načrtnega osemenjevanja,
distribucija semena v skladu z željami in potrebami rejcev ter proizvodnja neoporečnega in
kakovostnega semena z ustrezno oploditveno sposobnostjo (KGZS, 2017).
Aprila 1952 je bila v Polani pri Murski Soboti osemenjena prva pomurska krava, jeseni
istega leta pa so pričeli s pridobivanjem bikovega semena za osemenjevanje. Na začetku je
imel center le dva bika, vendar pa se je število bikov z leti povečevalo in tako so bili leta
1958 primorani zgraditi nov hlev ter prostor za pridobivanje in pripravo semena. Tehnika
osemenjevanja se je po svetu med leti močno spreminjala in tako so leta 1970 začeli
uvajati globoko zamrznjeno seme. Sprva so seme zamrzovali v kroglicah, kasneje pa v
slamicah. Danes je v hlevu, kjer so nastanjeni biki za odvzem semena 28 plemenjakov,
vsako leto pa se vključi 20 do 24 mladih bikov, ki so uspešno zaključili test v vzrejališču
Murska Sobota. Po programu osemenjevanja za lisasto pasmo se z mladimi biki obvezno
osemenjuje prvesnice, na željo rejca pa tudi ostale živali v reji. Na ta način osemenjevalni
center pokriva potrebe po osemenjevanju z mladimi biki za lisasto pasmo po vsej Sloveniji
(KGZS, 2017).
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7 SKLEPI
Selekcija pri lisasti pasmi je usmerjena tako v prirejo mleka kot tudi v prirejo mesa.
Podrobno se spremljajo rezultati mlečnosti, dnevni prirasti in klavna kakovost zaklanih
živali.
Rejski cilji za lisasto pasmo so: povečati mlečnost in izboljšati kakovost mleka (vsebnost
mlečnih maščob in beljakovin), dolgoživost, odpornost proti boleznim, doseči dober klavni
izplen, primeren dnevni prirast, dobro omišičenost, dobra plodnost in primerna izraženost
telesnih lastnosti.
V zadnjih sedmih letih je mlečnost bikovskih mater v prvi standardni laktaciji za 500 kg
manjša v primerjavi z mlečnostjo bikovskih mater v vseh laktacijah. V primerjavi z letom
2010 se je leta 2016 mlečnost bikovskih mater v standardni povečala za približno 1.000 kg
mleka.
Kandidat za plemenskega bika je potomec načrtnega parjenja med bikovsko materjo in
elitnim bikom lisaste pasme. Elitni biki so večinoma tujega izvora, nekaj pa je tudi
slovenskih. Kar 61 % elitnih bikov je nemškega izvora, sledijo avstrijski s 25 %, najmanj
pa je slovenskih in sicer le 14 %.
Potomci načrtnega parjenja so vhlevljeni na Testni postaji Murska Sobota. Tam se
spremlja njihov prirast, konzumacijska sposobnost, zdravstveni status, robustnost,
libido,… Pri starosti enega leta, jih oceni republiška komisija za odbiro bikov lisaste pasme
in v primeru njihove odobritve dobijo ti biki status mladih bikov. Mladim bikom se vzame
1.500 doz semena. Status mladega bika mu ostane dokler se ne porabi 1.500 doz njegovega
semena oziroma največ eno leto. Po porabi teh 1.500 doz semena dobi bik status
čakajočega bika, saj čaka na rezultate njegovih potomcev in potomk. Med tem časom se
biku redno jemlje seme, vendar se s tem semenom ne sme osemenjevati krav. Bika se ne
sme izločiti dokler zaloga njegovega semena ne šteje najmanj 15.000 do 20.000 doz.
V primeru, da so rezultati potomcev in potomk dobri, delovna komisija za odbiro bikov
dovoli nadaljnjo uporabo bika in mu podeli status pozitivno testiranega plemenskega bika.
Kadar pa rezultati niso primerni sledi izločitev bika. Biki katerih rezultati so nadpovprečni
lahko dobijo status bika in se uporabljajo za načrtno osemenjevanje bikovskih mater.
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