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sl
sl/en
V Sloveniji je zaradi velikega deleža absolutnega travinja govedoreja
najpomembnejša živinorejska panoga. Reja govedi za prirejo mleka predstavlja za
rejce pomemben vir dohodka, kar se kaže tudi v nenehnem povečevanju staleža krav
črno-bele pasme. V diplomskem projektu smo predstavili obstoječe rejske cilje za
črno-belo pasmo v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih ter severno-ameriških
državah. Ugotavljamo, da med rejskimi cilji za črno-belo pasmo obstajajo nekatere
specifične razlike med državami, vendar so vsi rejski cilji za to pasmo usmerjeni v
izboljšanje kakovosti mleka, dolgoživosti, plodnosti in zdravja živali. Vse rejske
organizacije izpostavljajo potrebo po izboljšanju proizvodnih rezultatov in povečanju
odpornosti živali te pasme v smislu trajnostno naravnane in ekonomsko zanimive
reje, ki bo pozitivno sprejeta pri potrošnikih. V okviru diplomskega projekta smo
želeli ugotoviti tudi kakšne so želje rejcev črno-bele pasme glede bodočih rejskih
ciljev za to pasmo. Pri 91 rejcih bikovskih mater črno-bele pasme smo izvedli krajšo
anketo na osnovi katere smo ugotovili, da si rejci v rejskih ciljih v bodoče želijo dati
večji pomen dolgoživosti, plodnosti, zdravju živali ter telesnim lastnostim vimena in
nog. V bodoče si želijo imeti funkcionalne živali, ki bodo bolj odporne na bolezni in
druge stresne situacije ter živali, ki bodo sposobne dati veliko količino mleka dolgo
časa brez posebnih problemov s čim manjšimi stroški.
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sl
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In Slovenia, there is a high proportion of permanent grassland, therefore cattle
breeding is the most important part of livestock husbandry. Breeding of dairy cattle
represents an important source of income for the breeders with milk production. That
is why the number of Holstein cows constantly growing. In the thesis, we presented
the actual breeders' goals for the Holstein breed in Slovenia and in some other
European and North American countries. Though there are some specific differences
among the breeding objectives in different countries, all of the breeding goals for this
breed strive for improvement of the milk quality, longevity, fertility and animal
health. All breeding organisations highlight the need to improve production results
and to increase the health resistance of this particular breed - with a view to a
sustainable and economically attractive farming, which would be positively
recognized by the consumers, too. In the frame of this thesis, we wanted to determine
the future breeding goals for this particular breed. For this reason, we made a shorter
survey among 91 breeders of bull dams for this breed. We found out that in the future
they want to give even more importance to longevity, fertility, animal health and
conformation traits with emphasis on udder, feet and legs traits. In the future, they
want to have functional animals that are more resistant to diseases and other stressful
situations and which will be able to produce a large quantity of milk over a longer
period at lower costs and without any special problems.
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1

UVOD

Črno-bela pasma je mlečna pasma, ki je prilagodljiva na različne vremenske razmere in jo
lahko najdemo na vseh kontinentih. Pri črno-beli pasmi so poleg mlečnosti zelo pomembne
tudi telesne lastnosti, ki imajo velik vpliv na prirejo mleka in dolgoživost. Ta pasma je še
posebej primerna za kmetije, ki se intenzivno ukvarjajo s prirejo mleka. Živali te pasme so
zahtevne, občutljive in zahtevajo odličen management ter nadpovprečno dobre pogoje reje.
Genotip teh živali mora omogočiti veliko zmožnost prireje mleka in veliko konzumacijo
voluminozne krme z dodatkom kakovostne močne krme. Živalim moramo zagotavljati
ustrezen način reje z odličnim komfortom od rojstva do izločitve.
Pri reji krav črno-bele pasme moramo poleg optimalne reje in odličnega managementa
izvajati tudi načrtno selekcijo z uporabo modernih tehnik kot so osemenjevanje, embriotransfer in v zadnjem času uvajanje genotipizacije že pri novorojenih živalih. Samo tako
bomo uspeli zasledovati cilje naprednih rejcev te pasme.
V preteklosti je bila selekcija osredotočena prvenstveno na proizvodne lastnosti. V novejšem
času pa vedno večji pomen dobivajo lastnosti kot so plodnost, dolgoživost, življenjska
mlečnost, lastnosti vimena in nog, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, boljši izkoristek
krme, zdravje in dobro počutje živali, ...). V bodoče bo razvoj na področju selekcije zagotovo
zaznamovan z genotipizacijo plemenskih živali s ciljem, da bi preko poznavanja genov, ki
so lahko pomembno povezani z lastnostmi živali, odbirali tiste živali, ki bodo rejcu v
primernih pogojih reje dale največji dohodek (Shook, 2006; Wiggans in sod., 2011).
Zaradi teh dejstev smo se odločili, da bomo v diplomskem projektu predstavili trenutno
veljavne rejske cilje za črno-belo pasmo v Sloveniji in primerjali naše rejske cilje z rejskimi
cilji v rejsko razvitih državah Evrope in severne Amerike od koder kupujemo genetski
material v obliki semena, embriov in plemenskih živali.
Glede na to, da priznana rejska organizacija za črno-belo pasmo v Sloveniji pripravlja nov
rejski program, ki naj bi sledil razvojnim trendom v rejsko razvitih državah pri tej pasmi in
ki naj bi upošteval tudi želje rejcev, smo za namen te naloge pripravili krajši vprašalnik s
pomočjo katerega smo rejce bikovskih mater črno-bele pasme povprašali, kakšni naj bi bili
po njihovem mnenju rejski cilji za to pasmo v bodoče. Ugotovitve pridobljene na osnovi
poglobljenega študija literature in analize rejskih ciljev za črno-belo pasmo v drugih rejsko
razvitih deželah ter želje rejcev bikovskih mater te pasme, naj bi bili v pomoč pri pripravi
modernega trajnostno naravnanega rejskega programa in rejskih ciljev za to pasmo.
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2
2.1

PREGLED LITERATURE
OPIS ČRNO-BELE PASME

Črno-bela (Holstein-Frizijska) pasma je mlečna pasma goveda, ki izvira iz nizozemskih
provinc severne Holandije in Frizije (Friesland) ter Schleswig-Holstein v severni Nemčiji in
pokrajine Jutland na Danskem. To pasmo odlikuje velika mlečnost, saj veljajo v svetu za
najbolj produktivne v prirejo mleka usmerjene živali. Nizozemski in nemški rejci so izvajali
selekcijo in odbirali živali te pasme s ciljem pridobiti živali, ki bi najbolje izkoristile travinje
katerega je v tem delu Evrope veliko. Skozi stoletja načrtne odbire in selekcije so prišli do
visok-produktivnih živali črno-bele pasme (Gravert, 1987; Ferčej, 1995).
Nizozemski kolonialisti so prve živali črno-bele pasme iz Evrope leta 1821 pripeljali v
severno Ameriko. Črno-belo govedo je bilo v tistem času že precej razširjeno predvsem ob
severno evropski obali, kjer so redili krave te pasme, odlične za prirejo mleka. V letih 1874
do 1997 so ameriški rejci nizozemskega porekla iz Nizozemske uvozili kar 8.800 črno-belih
govedi. Okoli leta 1905 pa se je ta uvoz zaradi pojava nalezljivih bolezni v Evropi (slinavka
in parkljevka) ustavil (Gravert, 1987; Ferčej, 1995).
Prvotno je bila ta pasma selekcionirana v smeri prireje mleka in mesa. V šestdesetih letih 19.
stoletja je prišlo do večjega uvoza plemenskih živali črno-bele pasme iz severne Amerike
nazaj v Evropo. Hkrati se je z uvedbo umetnega osemenjevanja začel tudi promet z globoko
zamrznjenim semenom bikov iz severne Amerike v Evropo, manj pa iz Evrope v Ameriko.
Iz Kanade in ZDA smo v letih 1960-1980 v Evropo uvozili preko 30.000 plemenskih živali
in preko 300.000 doz semena bikov te pasme. Glede na to, da so ameriški rejci selekcionirali
to pasmo izključno v smeri velike prireje mleka, smo z uvozom živali in bikovega semena
iz severne Amerike dobili izrazito mlečni tip govedi črno-bele pasme, ki je postopoma
popolnoma izrinil stari evropski kombinirani tip črno-bele pasme govedi (Gravert, 1987;
Ferčej, 1995; Klopčič in sod., 2010).
Črno-bela pasma je pasma velikega okvirja, ki je specializirana za prirejo mleka. Ta pasma
zahteva odličen management in intenzivno rejo. Prepoznana je po veliki prireji mleka, veliki
konzumacijski sposobnosti in zmogljivosti rasti. V primerjavi z ostalimi pasmami govedi je
omišičenost živali skromna kar je posledica fiziološkega in genetskega antagonizma med
mlečnostjo in mesnatostjo. Telesne lastnosti so zelo dobro izražene, saj so potrebne za
odlično prirejo mleka. Je prilagodljiva pasma na vse vremenske pogoje oz. klimatske
spremembe (Klopčič in sod., 2010).
2
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Pri črno-beli pasmi srečamo živali različnih barvnih variacij v črni in beli barvi in sicer so
živali od črne do bele barve. Po telesu se izmenjujejo črne in bele lise. Možne so tudi
kombinacije v rdeči-beli barvi pri homozigotih recesivnega gena z rdečo barvo. Ženske
živali, ki so mlečnega tipa imajo hitro rast, velik okvir in veliko sposobnosti za zauživanje
krme. Višina vihra pri odraslih živalih je 145 cm ali več s telesno maso okoli 700 kg. Živali
morajo imeti korektno stojo in dobro pripetost vimena ter morajo biti prilagojene na različne
klimatske pogoje. Moške živali dosegajo zelo dobre dnevne priraste in lahko dosegajo
telesno maso okoli 1.100 kg. Višina vihra odraslih bikov dosega 155 cm. Živali so
leptosomnega tipa goveda in skromno omišičene (Klopčič in sod., 2010). Na sliki 1
prikazujemo tipično predstavnico črno-bele pasme – kravo SI 22694609 MERI iz črede
Nejca Dolenca, ki je leta 2015 zastopala Slovenijo na Evropski razstavi v Colmar-ju v
Franciji. Na sliki 2 pa prikazujemo plemenskega bika črno-bele pasme – bika 13178 SINAJ
iz črede Tomaža Černivca, ki se uporablja za osemenjevanje krav črno-bele pasme.

Slika 1: Krava črno-bele pasme (Foto: Društvo rejcev črnobele pasme, 2015)
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Slika 2: Plemenski bik črno-bele pasme – bik 131778 SINAJ (Foto: Osemenjevalni center Preska, 2014)

2.2

REZULTATI KONTROLE PRI ČRNOBELI PASMI

Glede na to, da je črno-bela pasma izrazito mlečna pasma, je večina teh krav vključena v
kontrolo produktivnosti. Kontrola se na kmetijah kjer redijo krave črno-bele pasme izvaja
po metodah A, B ali C, ki so odobrene s strani Mednarodnega komiteja za kontrolo
produktivnosti (ICAR). Rezultati kontrole in podatki zbrani v okviru drugih strokovnih
opravil, so zbrani na način, ki je opisan v Pravilih za izvajanje kontrole in selekcije, kjer so
posamezna opravila natančno opisana (ICAR, 2016).
2.2.1

Mlečnost v standardni laktaciji pri kravah črno – bele pasme v različnih
državah

V preglednici 1 prikazujemo rezultate mlečnosti in sestavo mleka pri kravah črno-bele
pasme v različnih državah – članicah ICAR-ja (ICAR, 2017). Med posameznimi državami
so velike razlike tako po količini mleka v standardni laktaciji, kot tudi po vsebnosti
beljakovin in maščob ter trajanju dobe med dvema telitvama. Največje število krav črnobele pasme vključenih v kontrolo najdemo v ZDA (več kot 3,6 milijona kontroliranih krav).
Po številu kontroliranih krav te pasme ji sledijo Nemčija (z 2,2 mio krav črno-bele pasme),
Francija (1,7 mio HF krav) in Nizozemska (1,6 mio HF krav) (ICAR, 2017). Največjo
4
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količino mleka v standardni laktaciji dosegajo krave črno-bele pasme v Izraelu (11.970 kg
mleka), v ZDA (11.321 kg mleka), na Danskem (10.612 kg mleka), v Južni Koreji (10.289
kg mleka) in v Kanadi (10.109 kg mleka) (ICAR, 2017; WHFF, 2016).
Preglednica 1: Mlečnost v standardni laktaciji pri kravah črno–bele pasme v različnih državah v letu
2015 (ICAR, 2017)
Država
Avstrija
Belgija
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Hrvaška
Italija
Izrael
Južno Afriška R.
Kanada
Kitajska
Luksemburg
Nemčija
Nizozemska
Nova Zelandija
Poljska
Portugalska
Srbija
Slovaška
Slovenija
Južna Koreja
Španija
Švedska
Švica
Velika Britanija
ZDA

2.2.2

Št. laktacij
39.237
42.047
164.769
353.034
69.772
87.515
1.706.420
28.028
666.747
110.000
21.799
889.917
44.945
31.443
2.182.043
1.627.000
901.915
649.407
139.618
29.015
32.771
33.249
148.608
349.539
138.192
75.541
428.778
3.642.037

Mleka v 305
dneh (kg)
8.592
7.983
9.582
10.612
9.036
10.070
9.129
7.160
9.325
11.970
9.760
10.102
8.830
8.248
8.975
9.770
6.011
7.950
9.515
6.804
8.752
7.535
10.289
9.873
10.133
8.589
8.687
11.321

Mleč. mašč.
(%)
4,07
3,93
3,77
4,09
3,90
4,12
3,90
3,99
3,67
3,75
3,82
3,87
3,61
4,07
4,01
4,28
4,27
4,07
3,63
3,81
3,83
3,97
3,76
3,59
4,09
3,94
4,03
3,68

Mleč. beljak.
(%)
3,28
3,36
3,34
3,42
3,32
3,44
3,18
3,30
3,25
3,45
3,19
3,19
3,19
3,37
3,38
3,51
3,59
3,35
3,22
3,22
3,27
3,28
3,22
3,19
3,4
3,23
3,28
3,08

DMT
(dni)
420
412
418
415
429
447

451
417
424
412
369
435
450
436
429
466
430
407
407
409

Mlečnost v standardni laktaciji pri kravah črno – bele pasme v Sloveniji

V Sloveniji se kontrola produktivnosti izvaja po metodi AT4 kjer kontrolor opravi kontrolo
en mesec pri jutranji in naslednji mesec pri večerni molži. Dovoljen razmik med kontrolama
je 22 do 37 dni (ICAR, 2016; Klopčič in sod., 2010). Število kontroliranih krav črno-bele
pasme se močno povečalo po letu 2000, ko so številni rejci ki se ukvarjajo s prirejo mleka,
5
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prešli iz lisaste ali rjave pasme na molznice črno-bele pasme. V preglednice 2 prikazujemo
število vseh kontroliranih krav v Sloveniji in posebej število kontroliranih krav črno-bele
pasme. V letu 1970 je bilo v kontrolo vključenih samo dobrih 15.000 krav. Od tega je bilo
20 % krav črno-bele pasme. Število kontroliranih krav se je do leta 2000 povečalo na več
kot 55.000 krav. Delež kontroliran krav črno-bele pasme je v tem letu znašal že dobrih 30%
od celotnega števila krav v kontroli. V lanskem letu je bilo v kontrolo vključenih več kot
80.000 krav molznic. Od tega je bilo kontroliranih krav črno-bele pasme že dobrih 42 %. Ti
trendi in spremembe kažejo na to, da se rejci, ki želijo tudi v bodoče biti soustvarjalci sektorja
prireje mleka, odločajo za črno-belo pasmo kot izrazito mlečno pasmo (Sadar in sod., 2017;
Klopčič, 2016).
Preglednica 2: Povprečna mlečnost vseh kontroliranih krav in krav črno-bele pasme v standardni
laktaciji v Sloveniji v letih 1970 do 2016 (Sadar in sod., 2017)

Leto
1970
1980
1990
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Štev.
lakt.
zaklj.
15.084
32.418
50.994
55.603
79.431
81.410
81.734
82.022
79.673
77.965
79.656
80.626

Slovenija – vse krave
Mleko
Mašč.
kg
%
3.564
3.982
4.092
5.241
5.670
6.062
6.110
6.224
6.304
6.328
6.424
6.690

3,87
3,76
3,74
4,13
4,13
3,97
3,99
4,00
4,01
4,02
4,01
4,01

Belj.
%
3,34
3,28
3,30
3,32
3,32
3,32
3,31
3,32
3,32

Štev.
lakt.
zaklj.
3.017
7.560
11.623
17.164
28.183
30.996
31.529
32.316
32.294
32.180
33.249
34.094

Črno-bela pasma
Mleko
Mašč.
kg
%
4.010
4.862
5.489
6.633
6.857
7.191
7.226
7.345
7.385
7.414
7.535
7.839

3,79
3,73
3,66
4,05
4,07
3,91
3,93
3,95
3,97
3,98
3,97
3,97

Belj.
%
3,28
3,22
3,25
3,27
3,27
3,27
3,26
3,28
3,28

Na sliki 3 prikazujemo povprečno mlečnost kontroliranih krav v standardni laktaciji po
pasmah za obdobje od leta 1980 do sedaj. Iz slike je razvidno, da se je mlečnost kontroliranih
krav v 305-dneh v letu 1980 gibala med 3.668 kg pri lisasti pasmi in 4.862 kg pri krava črnobele pasme. V tem letu je razlika med obema pasmama znašala 1.194 kg. V letih 1980 do
2016 se je mlečnost pri vseh treh pasmah povečevala. V letu 2016 so čistopasemske krave
lisaste pasme dosegle mlečnost v standardni laktaciji 5.568 kg, krave rjave pasme 5.870 kg
in krave črno-bele pasme 7.839 kg mleka. V lanskem letu je razlika med kravami lisaste in
črno-bele pasme znašala že 2.271 kg mleka. V letih 1980 do leta 2016 se je število
kontroliranih krav črno-bele pasme povečalo za skoraj 5-krat, mlečnost v standardni laktaciji
pa se je v tem istem obdobju povečala za 2.977 kg oziroma za 82 ,7 kg mleka letno (Klopčič,
2016, Sadar in sod., 2017).
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Slika 3: Povprečna mlečnost kontroliranih krav po pasmah v standardni laktaciji v letih 1980 do 2016 (Sadar
in sod., 2017)

Na sliki 4 prikazujemo povprečno vsebnost maščobe v mleku kontroliranih krav po pasmah
v letih 1980 do 2016. Iz slike je razvidno, da imajo krave lisaste in rjave pasme po vsebnosti
maščob bolj bogato mleko, medtem ko imajo krave črno-bele pasme nekoliko manjše
vsebnosti maščob. Ta razlika se v zadnjih letih kljub povečanju mlečnosti pri črno-beli pasmi
celo zmanjšuje in znaša v povprečju 0,07 odstotne točke v primerjavi s kravami lisaste pasme
oz. 0,08 odstotne točke s kravami rjave pasme (Sadar in sod., 2017).
4,3
4,2

Delež maščob (%)

4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
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2005
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2011

Rjava pasma
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2014

2015

2016

Črno-bela pasma

Slika 4: Povprečna vsebnost maščob v mleku kontroliranih krav po pasmah v standardni laktaciji v letih 1980
do 2016 (Sadar in sod., 2017)
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Na sliki 5 prikazujemo povprečno vsebnost beljakovin v mleku kontroliranih krav v
standardni laktaciji po pasmah. Vsebnost beljakovin smo pri kontroliranih kravah pričeli
spremljati šele v letih 1994 oz. 1995. Zato na sliki 5 prikazujemo podatke za vsebnost
beljakovin od leta 2000 dalje. Iz slike 5 je razvidno, da imajo krave rjave pasme kar se tiče
vsebnosti beljakovin, najbolj bogato mleko. Njim sledijo po vsebnosti beljakovin krave
lisaste pasme. Krave črno-bele pasme pa imajo kar se tiče vsebnosti beljakovin bolj skromno
mleko. V lanskem letu je razlika med kravami črno-bele in rjave pasme kar se tiče beljakovin
znašala 0,13 odstotne točke v korist krav rjave pasme in 0,09 odstotne točke v korist krav
lisaste pasme (Klopčič, 2016; Sadar in sod., 2017).
3,50
3,45

Delež beljakovin (%)

3,40
3,35
3,30
3,25
3,20
3,15
3,10
3,05
3,00
2000
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2010

Lisasta pasma

2011

2012

Rjava pasma
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2014

2015

2016

Črno-bela pasma

Slika 5: Povprečna vsebnost beljakovin v mleku kontroliranih krav po pasmah v standardni laktaciji v letih
1980 do 2016 (Sadar in sod., 2017)

V preglednici 3 prikazujemo povprečno mlečnost bikovskih mater črno-bele pasme v letih
2006 do 2016. Na osnovi rejskega programa in zastavljenih rejskih ciljev za to pasmo, letno
odberemo med 100 in 160 krav črno-bele pasme, katerim na osnovi plemenskih in
fenotipskih vrednosti ter telesnih lastnosti in ustreznega zdravstvenega statusa dodelimo
status bikovskih mater za to pasmo. Povprečna mlečnost bikovskih mater črno-bele pasme
v standardni laktaciji se je v letih 2006 do 2016 gibala med 9.687 kg v letu 2006 in 10.640
kg mleka v letu 2016. V tem obdobju se je povprečna mlečnost odbranih bikovskih mater
ČB pasme povečala za slabih 1.000 kg in je že leta 2013 presegla zastavljeni rejski cilj
10.000 kg mleka. Razlika v mlečnosti med kontroliranimi kravami ČB pasme in bikovskimi
materami te pasme je v lanskem letu znašala 2.801 kg (Klopčič, 2016; Sadar in sod., 2017).
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Preglednica 3: Povprečna mlečnost bikovskih mater črno-bele pasme v letih 2006 do 2016 (Sadar in sod., 2017)

Leto

Št.
BM

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

139
150
167
127
105
128
141
151
100
152
122

Mleko
(kg)
9.687±1.115
9.823±1.222
9.869±1.042
9.874 ± 859
9.786±1.040
9.947±1.034
9.897±1.031
10.037±1.069
10.288±1.118
10.494±1.223
10. 640±1.412

Maščoba
(kg)
399,1±57,7
404,4±52,8
406,6±52,3
403,7±52,8
388,6±53,4
393,4±54,6
399,5±51,2
399,1±47,6
407,7±51,4
408,4±53,3
414,9±58,0

Maščoba
(%)
4,12±0,40
4,13±0,42
4,13±0,42
4,09±0,45
3,98±0,44
3,96±0,43
4,05±0,49
3,99±0,45
3,98±0,44
3,91±0,46
3,92±0,49

Beljakovine
(kg)
320,2±35,7
321,3±36,8
324,7±33,7
325,7±30,0
323,7±35,1
330,9±35,3
331,7±32,2
336,8±34,0
343,5±34,2
350,8±36,9
353,9±44,3

Beljakovine
(%)
3,31±0,17
3,28±0,17
3,29±0,16
3,30±0,17
3,31±0,15
3,33±0,16
3,36±0,18
3,36±0,18
3,35±0,18
3,35±0,19
3,33±0,20

Na sliki 6 pa prikazujemo povprečno življenjsko mlečnost izločenih krav, ki so čredo zapustile v
letih 2010 do 2016. Iz slike 6 je razvidno, da se je povprečna življenjska mlečnost izločenih krav
črno-bele pasme v tem obdobju gibala med 24.254 kg mleka v letu 2013 izločenih krav in 25.898 kg
mleka v letu 2016 izločenih krav. To je še vedno precej oddaljeno od zastavljenega rejskega cilja za
življenjsko mlečnost, ki naj bi presegla 30.000 kg mleka v življenju (Klopčič in sod., 2010; 2017;
Sadar in sod., 2017).

Slika 6: Povprečna življenjska mlečnost izločenih krav po pasmah glede na leto izločitve – v letih 2010 do
2016 (Klopčič in sod., 2017; Sadar in sod., 2017)
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2.3

REJSKI PROGRAMI IN REJSKI CILJI

Rejski programi so zasnovani tako, da izboljšajo vsako prihodnjo generacijo. Katere lastnosti
so vključene v rejske cilje v smislu “izboljševalcev” in “gospodarsko pomembnih lastnosti”
pa je zelo pogosto politična odločitev rejskih organizacij, ki naj bi temeljila na strokovnih
podlagah in ekonomskih izračunih za gospodarsko pomembne lastnosti. Tako obstajajo
različna osnovna načela za opredelitev želenega izboljšanja določene pasme. Pri tem se
poslužujemo znanstvenih metod s pomočjo katerih izračunamo ekonomske teže za
gospodarsko pomembne lastnosti in jih pretvorimo v uteži indeksa za lastnosti, ki jih
vključimo s skupni selekcijski indeks (Klopčič in Kuipers, 2009; De Hass in sod., 2013).
Primeri takšnih osnovnih načel so:


povečati skupni gospodarski odziv za čredo krav molznic (VanRaden, 2004)



odpraviti pomanjkljivosti glede na konkurenco drugih pasem ali populacij (Rauw in
sod., 1998)



delo na proizvodnji brez večjih težav (Pryce in sod., 2008)



iskanje želenega donosa glede na želje rejcev (Nielsen in Amer, 2007)

 poiskati želene koristi na podlagi preferenc v družbi (Nielsen in sod., 2006).
Možne so tudi kombinacija zgoraj naštetih osnovnih načel (Amer, 2006).
2.3.1

Rejski cilji za črno-belo pasmo v Sloveniji

Rejski program črno-bele pasme določa rejske cilje, ki so bili sprejeti s strani priznane rejske
organizacije za črno-belo pasmo – to je Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji.
Glavni rejski cilj pri črno-beli pasmi je povečanje gospodarnosti prireje mleka v smislu
povečanja mlečnosti in vsebnosti mleka, hkrati pa tudi izboljšanju lastnosti plodnosti
(krajša doba med dvema telitvama, manj potrebnih osemenitev za obrejitev, manj posegov s
strani veterinarjev v smislu izboljšanja plodnosti, manj plodnostnih težav, …), dolgoživosti
(daljša življenjska doba, več mleka v življenjski dobi, več telet, manjši remont, večja
vrednost izločenih krav), izboljšanju telesnih in drugih funkcionalnih lastnosti (kot so
lastnosti vimena, nog, lažje telitve, primeren iztok mleka, neproblematično obnašanje in
temperament živali. Skratka rejci si želijo imeti v čredi zdrave molznice, ki bodo sposobne
dati velike količine mleka dolgo časa brez večjih problemov s čim manjšimi stroški. Želijo
si imeti funkcionalne živali (De Haas in sod., 2013; Klopčič in Kuipers, 2009; Klopčič in
sod., 2010).

10

Černivec Š. Rejski cilji za črno-belo pasmo z vidika rejca in stroke – primerjava med državami.
Dipl. projekt (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Trenutni rejski cilji za črno-belo pasmo so sledeči:
Mlečnost
nad 10.000 kg
Odstotek maščobe nad 4,2%
Odstotek beljakovin nad 3,6%
Telesna masa
700kg (650-750kg)
Višina vihra
140-150cm
Noge
tanke, s čvrstimi in trdimi parklji
Vime
obsežno, izenačeno, dobro pripeto in od tal dvignjeno
Molznost
med 2,5 in 3,0l/min
Življenjska mlečnost 30.000 kg mleka in več
Druge lastnosti
majhno število somatskih celic
zdrave in prilagodljive živali z dolgo življenjsko dobo
zdravo vime
dobra plodnost
lahke telitve
miren temperament
odlična persistenca
velika zmogljivost rasti (Klopčič in sod., 2010).
V nadaljevanju navajamo strukturo Skupnega selekcijskega indeksa (SSI), ki je osnova za
izračun plemenskih vrednosti in za selekcijo ter odbiro tako za moške kot ženske živali. Na
osnovi SSI se rejci odločajo, katere bike bodo izbrali za osemenjevanje njihovih krav. Preko
tega indeksa pa tudi prepoznajo, katere krave v njihovi čredi so boljše oz. slabše od drugih
v čredi. Svoje živali pa lahko primerjajo na osnovi SSI tudi z živalmi v drugih čredah znotraj
slovenske populacije krav črno-bele pasme. Iz preglednice 4 in strukture SSI je jasno
razvidno, da je največji delež dan lastnostim mlečnosti (40 %), lastnostim vimena (17 %),
lastnostim plodnosti (12 %), telesne oblike (11 %). Drugi sklopi lastnosti so zastopani v
manjših deležih (Klopčič in sod., 2010).
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Preglednica 4: Struktura skupnega selekcijskega indeksa (SSI) v Sloveniji za črno-belo pasmo (Klopčič in sod.,
2010)

Sklop

Mlečnost

Lastnost
kg maščob v 305 dneh
kg beljakovin v 305 dneh
kg maščob DK
% maščob DK
% beljakovin DK
kg beljakovin DK

Delež
2%
8%
4%
2%
8%
16 %

Mlečnost skupaj
Somatske celice
Plodnost

40%
6%
Starost ob prvi telitvi
Doba med dvema telitvama

5%
7%

Plodnost skupaj
Okvir

12 %
Višina križa
Globina telesa

1%
1%

Okvir skupaj
Oblika

2%
Skočni sklep
Parklji
Nagib križa
Stoja zadnjih nog

3%
3%
2%
3%

Oblika skupaj

Vime

Vime skupaj
Iztok mleka
Iztok mleka skupaj
Potek telitve
Potek telitve skupaj
Dolgoživost

11 %
Vime spredaj
Dolžina seskov
Višina mlečnega zrcala
Globina vimena
Centralna vez
Namestitev prednjih seskov
Namestitev zadnjih seskov

3%
2%
3%
3%
3%
2%
1%
17 %

Iztok mleka

2%
2%

Potek oče krav
Potek oče telet

2%
2%
4%
6%

Dolgoživost
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2.3.2

Rejski cilji za črno-belo pasmo v Nemčiji

V Nemčiji imajo po zadnjih podatkih 12,47 milijona goveda. Od tega je 5,84 milijona goveda
črno-bele pasme. Po podatkih krovne nemške rejske organizacije za črno-belo pasmo (DHV,
2017) je bilo lani v Nemčiji 4,22 milijona krav molznic in kar 2,61 milijona krav molznic je
bilo črno-bele pasme. Povprečna mlečnost kontroliranih krav črno-bele pasme v standardni
laktaciji je v letu 2016 znašala 9.433 kg mleka s 4,03 % maščobe in 3,39 % beljakovin.
Njihove krave so bile ob 1. telitvi stare v povprečju 27 mesecev (DHV, 2017).
Trenutni rejski cilji pri črno-beli pasmi v Nemčiji so:


donosna in produktivna krava molznica



genetski proizvodni potencial: 10.000 kg mleka s 4,0% maščob in 3,5% beljakovin



življenjska proizvodnja več kot 40.000 kg mleka



Višina vihra: 145-156 cm



Telesna masa: 650-750 kg (DHV, 2017)

Struktura Skupnega selekcijskega indeksa (GZW) je sledeča (slika 7):


Mlečnost (RZM)

45 %



Dolgoživost (RZN)

20 %



Telesne lastnosti (vime in noge) (RZE)

15 %



Plodnost (RZR)

10 %



Zdravje vimena (RZS)

7%



Potek telitev (RZK)

3%

Slika 7: Struktura skupnega selekcijskega indeksa pri črno-beli pasmi v Nemčiji (DHV, 2017)
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2.3.3

Rejski cilji za črno-belo pasmo v Italiji

Priznana rejska organizacija za črno-belo pasmo v Italiji (ANAFI) poroča, da je bilo v
lanskem letu v kontrolo produktivnosti vključenih 11.123 čred z 1.106.461 krav črno-bele
pasme. Povprečna mlečnost krav te pasme v standardni laktaciji je znašala 9.742 kg mleka s
3,75 % maščobe in 3,32 % beljakovin. Povprečno število krav ČB pasme na čredo je bilo 99
krav (ANAFI, 2016).
Struktura skupnega selekcijskega indeksa (PFT) s poudarkom na proizvodnji (49 %),
funkcionalnosti (28 %) in telesnih oblikah (23 %) za črno-belo pasmo v Italiji je sledeča:


Količina mleka

0%



Količina maščobe

8%



Količina beljakovin

36 %



% maščobe

2%



% beljakovin

3%



Telesne oblike

4%



Lastnosti vimena (ICM)

13 %



Lastnosti nog

6%



Dolgoživost

8%



Število somatskih celic

10 %



Plodnost

10 % (ANAFI, 2016)

Iz strukture skupnega selekcijskega indeksa (PFT) je razvidno, da rejci črno-bele pasme v
Italiji v strukturi skupnega selekcijskega indeksa namenjajo največji pomen količini
beljakovin (36 %), lastnostim vimena s 13 % (pripetost vimena pod trebuhom, višina
mlečnega zrcala, centralna vez, globina vimena, namestitev seskov) in zdravju vimena (10
% za število somatskih celic) ter lastnostim plodnosti (10 %). Poleg PFT indeksa rejska
organizacija ANAFI izračunava še ekonomsko-funkcionalni indeks (IES) kjer namenjajo
proizvodnim lastnostim 39 %, telesnim lastnostim 10 % in funkcionalnim lastnostim kar 51
%. Pričakujejo, da bodo italijanski rejci preko IES indeksa maksimalno povečali genetski
napredek (ANAFI, 2016).
Struktura ekonomsko-funkcionalnega indeksa (IES) je sledeča:


Količina maščobe

8%



Količina beljakovin

27,62 %



% maščobe

1%



% beljakovin

2%
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Velikost živali

-5 %



Gibanje, hoja

4%



Globina vimena

1%



Dolgoživost

20,51 %



Število somatskih celic

6%



Potek telitve (maternalna)

3,51 %



Plodnost

18 %



Ocena kondicije (BCS)

3,35 % (ANAFI, 2016)

Iz teh podatkov je razvidno, kako močno so povečali pomen dolgoživosti in plodnosti.
Zanimivo je tudi to, da so se prvič odločili kaznovati pretirano velike živali, kajti te bodo
kaznovane z odbitki pri izračunu IES indeksa.
2.3.4 Rejski cilji za črno-belo pasmo v Veliki Britaniji
Rejska organizacija za črno-belo pasmo v Veliki Britaniji je skupaj s stroko avgusta 2014
postavila nove rejske cilje za to pasmo in uvedla tako imenovani »spomladanski telitveni
indeks – Spring Calving Index - ₤SCI)« s pomočjo katerega želijo vzpodbuditi rejce, da bi
njihove krave telile spomladi in da bi lahko v čim večji meri izkoristile travinje v prvih 150
dneh laktacije. Struktura tega indeksa je prikazana na sliki 8 (AHDB, 2014).

Slika 8: Struktura skupnega selekcijskega indeksa (₤PLI) za črno-belo pasmo v Veliki Britaniji (AHDB, 2014)
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Iz slike 8 je razvidno, da so lastnosti mlečnosti v indeksu zastopane z 29,3 %, lastnosti
plodnosti z 21,8 %, lastnosti, ki zagotavljajo zmanjšanje vzdrževalnih potreb in z njimi
povezanih stroškov s 16,1 %, dolgoživost s 13,5 %. Ostale lastnosti so zastopane v manjšem
deležu. £ SCI spodbuja kakovost mleka namesto količine z močnim poudarkom na lastnostih
plodnosti, zmanjšanju stroškov za vzdrževalne potrebe živali, izboljšanju zdravja vimena,
velik poudarek je dan dolgoživosti, lahkim telitvam (neproblematičen potek telitev) in
ohranja telesne lastnosti z velikim poudarkom na lastnostih nog ter vimena (AHDB, 2014).
2.3.5

Rejski cilji za črno-belo pasmo v Kanadi

Rejska organizacija za črno-belo pasmo v Kanadi je aprila 2017 objavila zadnjo spremembo
v strukturi skupnega selekcijskega indeksa (LPI indeks) kjer je namenjenih proizvodnim
lastnostim 40 % teže, dolgoživosti skupaj s telesnimi lastnostmi 40 % in lastnostim zdravja
ter plodnosti 20 %. Na sliki 9 je prikazano, kako se je struktura LPI indeksa spreminjala od
leta 1991 dalje (Miglior in Sewalem, 2009).

Slika 9: Struktura LPI indeksa za črno-belo pasmo v Kanadi

V preglednici 5 prikazujemo spremembo v strukturi LPI indeksa in prehod na nov indeks
Pro$ kjer je večji poudarek dan funkcionalnim lastnostim. Kanadski rejci so mnenja, da
odlične funkcionalne lastnosti vodijo v bolj zdrave živali, ki lahko ostanejo v čredi dlje časa
in ki povzročajo rejcem manj glavobolov, saj so neproblematične funkcionalno proizvodnje
živali sposobne dati velike količine mleka v življenju pri tem da so redno plodne (CDN,
2017).
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Preglednica 5: Struktura skupnega selekcijskega indeksa (LPI) v primerjavi s Pro$ indeksom v Kanadi za črnobelo pasmo (CDN, 2017)

Lastnosti
Proizvodne lastnosti
Mleko (kg)
Maščoba (kg)
Beljakovine (kg)
Odstopanje vsebnosti maščobe (%)
Odstopanje vsebnosti beljakovin (%)
Funkcionalne lastnosti
Odpornost na mastitis
- % zdravih živali v 1.laktaciji
- % zdravih živali v kasnejših laktacijah
Dolgoživost
- Proizvodnja doba (meseci)
- Preživitvena sposobnost do 4. telitve (v %)
Potek telitve
- % lahkih telitev brez pomoči pri telicah
- % živih telet pri telicah
Potek telitev – hčere bika
- % lahkih telitev brez pomoči pri hčerah pri
1. telitvi
- % živih telet pri 1. telitvi hčera
Plodnost hčera
- Poporodni premor (dni)
- % brejosti
Telesne lastnosti
- % živali z 81 do 89 točk
- Skupno število točk (povprečje)

17

LPI indeks

Pro$

1488
74
56
0,22
0,07

1744
75
60
0,13
0,03

1,3%
2,5%

1,2%
2,4%

4,7
13,0%

4,8
13,3%

2,8%
1,7%

3,2%
2,0%

2,8%

2,9%

2,5%

2,7%

-2,08
1,4%

-1,73
1,2%

26%
2,35

22%
1,94

Černivec Š. Rejski cilji za črno-belo pasmo z vidika rejca in stroke – primerjava med državami.
Dipl. projekt (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

3
3.1

MATERIAL IN METODE DELA
MATERIAL

Za izvedbo diplomske naloge smo na prošnjo priznane rejske organizacije za črno-belo
pasmo – to je Društva rejcev govedi črno-bele pasme, pripravili vprašalnik s pomočjo
katerega smo želeli pridobiti vpogled v želje rejcev glede pomembnosti posameznih sklopov
lastnosti oz. posameznih lastnosti znotraj sklopa lastnosti v Skupnem selekcijskem indeksu
za črno-belo pasmo. Rejci črno-bele pasme pripravljajo nov rejski program za to pasmo, ki
bo baziral na izračunu ekonomskih tež za posamezne lastnosti. Hkrati pa so želeli dobiti
odziv s strani rejcev črno-bele pasme glede njihovih želja in bodočih pričakovanj. Pri
nastajanju vprašalnika (glej priloga A) smo se poslužili podobnega vprašalnika, ki so ga v
okviru OptiGene projekta (ZAR, 2017) izvedli v Avstriji pri vseh pasmah. Da bi lahko
kasneje primerjali rezultate med obema državama in tudi med pasmami, smo v največji
možni meri sledili vprašalniku, ki je bil pripravljen za avstrijske rejce. V našem primeru smo
dodali nekaj specifičnih vprašanj vezanih na situacijo v Sloveniji.
Vprašalnik smo v decembru 2016 po pošti poslali vsem rejcem bikovskih in potencialnih
bikovskih mater črno-bele pasme. Takih rejcev je bilo 223. Pravilno in v celoti izpolnjenih
vprašalnikov smo po pošti prejeli 91 vprašalnikov, kar predstavlja 40,8 % rejcev, ki imajo v
svojih čredah bikovske matere ali potencialne bikovske matere črno-bele pasme. Rejci so
nam pravilno izpolnjene vprašalnike poslali po klasični pošti ali po e-mailu v zimskih
mesecih 2016/2017.
Rejce bikovskih mater in potencialnih bikovskih mater črno-bele pasme smo povprašali o
rejskih ciljih za črno-belo pasmo in kakšen delež oz. pomen bi dali posameznim lastnostim.
Povprašali smo jih tudi, katere lastnosti bi na novo vključili v skupni selekcijski indeks in v
rejske cilje za ČB pasmo v bodoče.
Vprašalnik je bil sestavljen iz 3 delov. Prvi del vprašalnika je vključeval podatke o velikosti
črede, povprečni mlečnosti črede, o tem ali se kmetija nahaja na območju z OMD in o
pričakovanjih glede razvoja in usmeritve kmetije v bodoče. Drugi del vprašalnika je
vključeval vprašanja, ki so se nanašali na dosedanje rejske cilje, kje vidijo rejci šibke točke
njihove pasme in katere lastnosti v rejskih ciljih po njihovem mnenju predstavljajo močne
točke pasme. Povprašali smo jih tudi katere lastnosti so za njih ključne, ko izbirajo bika za
osemenjevanje njihovih krav in plemenskih telic ter katere lastnosti v njihovi čredi želijo
izboljšati v bodoče. Glede na to, da tuje selekcijske hiše ponujajo bike kjer so na voljo
plemenske lastnosti in podatki za nove lastnosti kot so robotska molža, zdravje parkljev,
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izkoristek krme v smislu manjše porabe krme za isti učinek, lastnosti dobrega počutja in
zdravja živali, smo tudi mi podobno kot v okviru projekta OptiGene v Avstriji (ZAR, 2017)
rejce povprašali katere lastnosti si želijo na novo vključiti v rejske cilje in v skupni
selekcijski indeks (SSI). V tretjem delu vprašalnika smo rejce povprašali o uporabi
testiranih, mladih in genomsko testiranih bikov ter katera področja v okviru prenosa znanja
v prakso bodo v bodoče pomembna zanje. Zanimalo nas je tudi katere teme bodo imele v
naslednjih 10-ih letih bistveno večji pomen, ter katere teme bodo pomembne v komunikaciji
med kmeti in potrošniki.
Rejci so podajali odgovore na zastavljena vprašanja z uporabo 5-točkovne lestvice na skali
od 1 do 5, s tem da je ocena 1 = zelo majhen pomen, 2 – majhen pomen, 3 – srednje velik
pomen, 4 – velik pomen, 5- zelo velik pomen.
3.2

METODE DELA

Prejete vprašalnike smo vnesli v bazo podatkov s pomočjo programa Microsoft Access, ki
formira izvozno datoteko v Excel-, le-to pa smo importirali v statistični program SAS.
Vnesene podatke 91 vrnjenih anket smo obdelali s pomočjo statističnega paketa SAS (SAS
Inst. Inc., 2011). S pomočjo tega programa smo pripravili grafikone kjer smo uporabili
prosto-kodni program Gnuplot 5.0. Za namen tega diplomskega projekta smo obdelali le
vprašanja drugega sklopa vprašalnika. Rezultate navajamo v nadaljevanju.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Rejci črno-bele pasme, ki so sodelovali v tej študiji, v povprečju redijo 100,5 ± 54,1 govedi.
Povprečno število krav molznic na teh kmetijah je 49,6 ± 23,8 krav/čredo oziroma med 7 in
122 krav molznic. Ti podatki kažejo, da je število krav molznic na teh kmetijah dva-krat
večje od povprečnega števila krav molznic na kmetijah vključenih v kontrolo produktivnosti
kjer je bilo povprečno število krav molznic v lanskem letu 22,4 krave na čredo (Sadar in
sod., 2017). Kar 38,5 % v študijo vključenih kmetij se nahaja na območju z omejenimi
dejavniki. Pašo govedi izvaja 25 v študijo vključenih kmetij. Molža poteka na 60 kmetijah
v molzišču, 8 rejcev ima molzne robote, 23 rejcev pa ima še vedno vezano rejo z molžo
preko mlekovoda.
Prednosti in slabosti pasme
Rejce smo preko vprašalnika povprašali kaj so po njihovem mnenju prednosti in kaj slabosti
črno-bele pasme, kako pomembne so posamezne lastnosti pri izbiri bika za osemenjevanje,
kako bi oblikovali skupni selekcijski indeks (kakšen delež bi imeli posamezni sklopi
lastnosti: mleko, meso, zdravje, telesne lastnosti in druge lastnosti), katere lastnosti si želijo
izboljšati v svoji čredi in za katere nove lastnosti bi želeli plemenske vrednosti z vidika
izboljšanja vzreje v bodoče. V nadaljevanju navajamo nekatere rezultate vprašalnikov, ki
smo jih pridobili od rejcev bikovskih mater črno-bele pasme v Sloveniji.
Rejce bikovskih mater črno-bele pasme smo povprašali kako ocenjujejo prednosti in slabosti
njihove črede. Zanimivo je, da so izpostavili kot slabost ali pomanjkljivost v njihovi čredi
dolgoživost, plodnost, zdravje parkljev ter dnevne priraste in klavno kakovost, kljub temu,
da gre za mlečno pasmo. Iz tega lahko sklepamo, da si tudi rejci črno-bele pasme želijo
boljših prirastov pri bikih te pasme in da si želijo boljše klavne kakovosti tako pri bikih kot
tudi pri izločenih kravah. Kot prednost te pasme so izpostavili mlečnost, potek telitev in še
nekatere druge funkcionalne lastnosti (slika 10). Nasprotno pa so avstrijski rejci izpostavili
kot pomanjkljivost pri črno-beli pasmi vsebnosti mleka, deloma tudi lastnosti plodnosti in
klavne ter pitovne lastnosti (podobno kot naši rejci) ter občutljivost na presnovno-metabolne
bolezni takoj po telitvi (Fuerst-Waltl in sod., 2016; Klopčič in sod., 2017; ZAR, 2016).
Nasprotno pa so slovenski rejci rjave in lisaste pasme izpostavili, da pri teh dveh pasmah ne
opažajo nobenih pomanjkljivosti in so izpostavili predvsem prednosti obeh pasem (Klopčič
in sod., 2017). To na nek način kaže tudi na nekritičnost rejcev kombiniranih pasem v
Sloveniji.
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Slika 10: Kako ocenjujete prednosti in slabosti vaše glavne pasme?
(1- velika pomanjkljivost, 2 – manjša pomanjkljivost, 3 – ni ne prednost ni ne pomanjkljivost, 4 – manjša
prednost, 5- velika prednost)

Pomembnost posameznih lastnosti pri izbiri bika za osemenjevanje
Rejce smo tudi povprašali, kako pomembne so določene lastnosti pri odločitvi, ko izbirajo
bika za osemenjevanje. Na sliki 11 prikazujemo pomembnost določenih lastnosti, s tem, da
pri tem nismo vključili lastnosti nog in vimena, ker so rejci v njihovih odgovorih na
vprašalnik izrazito izpostavili velik pomen lastnosti nog in vimena. Iz slike 11 je jasno
razvidno, da so poleg omenjenih lastnosti zelo pomembne tudi druge lastnosti in informacije
kot so SSI, IBM, PV za lastnosti mlečnosti, dolgoživost, persistenca, plodnost, ter potek
telitev, zdravje vimena, iztok mleka, nagib križa in druge informacije. Manj pomembne se
21
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jim zdijo informacije o kapa in beta kazeinih ter fotografije bika ter njegovih hčera.
Avstrijski rejci so v tem delu vprašalnika močno izpostavili pomen odličnih lastnosti vimena,
plodnosti, dolgoživosti, zdravja vimena (manjše števil osoamtskih celic)iztk melka ter
neproblematičen potek telitev (Fuerst-Waltl in sod., 2016; ZAR, 2017).

Slika 11: Kako pomembne so določene lastnosti ali informacije pri izbiri bika za osemenjevanje (brez lastnosti
nog in vimena)
(1- velika pomanjkljivost, 2 – manjša pomanjkljivost, 3 – ni ne prednost ni ne pomanjkljivost, 4 –
manjša prednost, 5- velika prednost)
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Struktura skupnega selekcijskega indeksa (SSI) v bodoče
Rejce smo tudi povprašali, kakšna naj bi bila po njihovem mnenju struktura skupnega
selekcijskega indeksa (SSI). Na sliki 12 prikazujemo strukturo skupnega selekcijskega
indeksa, ki naj bi bil po mnenju rejcev optimalen. Kar se tiče lastnosti mlečnosti naj bi bile
zastopane s 36 % - v trenutno aktualnem SSI so lastnosti mlečnosti zastopane s 40 %
(preglednica 4). Lastnosti zdravja naj bi bile v bodočem SSI zastopane s 27 % - trenutno so
z 18 %, telesne lastnosti naj bi bile vključene s 16 % - sedaj so z 28 %. Zanimivo pa je, da v
trenutno aktualnem SSI nimamo lastnosti prirastov in klavne kakovosti. Rejci želijo ta sklop
lastnosti na novo vključiti v bodoči SSI. Avstrijski rejci želijo imeti v skupnem selekcijskem
indeksu 38,5 % namenjenega lastnostim mlečnosti, 10,7 % pitovnim in klavnim lastnostim,
20,6 % telesnim lastnostim ter 30,3 % funkcionalnim lastnostim (zdravje, plodnost,
dolgoživost, molznost, potek telitev,…) (Fuerst-Waltl in sod., 2016; ZAR, 2017).
DRUGO
MLEKO

TELESNE
LASTNOSTI

ZDRAVJE
MESO

Slika 12: Kakšen delež bi po vašem pripadal posamezni lastnosti, da bi se približali vašemu želenemu rejskemu
cilju?

Lastnosti, ki jih rejci želijo izboljšati v prihodnje
Zanimalo nas je tudi, katere lastnosti pri živalih črno-bele pasme v njihovi čredi si želijo v
bodoče izboljšati. Iz slike 13 je razvidno, da si želijo precejšnje izboljšave pri lastnostih kot
so dolgoživost, plodnost, zdravje živali, zdravje mlečne žleze, lastnosti nog in vimena,
persistenca, pa tudi mlečnost ter količina maščob in beljakovin, saj sta ti dve komponenti
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ključni pri izračunu odkupne cene mleka. Večja kot je vsebnost maščob in beljakovin v
odkupljenem mleku, večja je odkupna cena mleka. Lastnosti zdravja, dolgoživost, plodnost
in druge indirektno zanimive lastnosti pa rejcu sicer ne prinašajo direktnega dohodka, so pa
zelo pomembne pri zmanjšanju stroškov zaradi manjših stroškov na račun zdravljenja,
zavrženega mleka, manj telet v primeru slabe plodnosti ali mrtvorojenih oz. zgodnjih izgub
telet po rojstvu, manjši izplen za izločene krave ter večji ali manjši strošek zaradi potrebnega
remonta.

Slika 13: Katero lastnost v vaši čredi želite izboljšati?
(1 – ostane naj približno enako, 2 – zaželena je manjša izboljšava, 3 – zaželena je srednje velika izboljšava, 4
– zaželena je znatna/velika izboljšava, 5 – zaželena je zelo velika izboljšava)
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Nove lastnosti, ki jih rejci želijo vključiti v SSI
Rejce smo tudi povprašali, katere lastnosti, ki doslej še niso bile vključene v rejske cilje za
črno-belo pasmo, bi si želeli vključiti v rejske cilje v bodoče. Rejci so izpostavili potrebo po
vključitvi lastnosti kot so zdravje parkljev, presnovne in metabolne motnje, poznavanje
izkoristka krme, lastnosti preko katerih bi lažje prepoznali znake pojatve in sam začetek
pojatve. Pri tem nam bi lahko bili v veliko pomoč podatki zbrani preko pedometrov in drugih
sodobnih senzorskih aplikacij (slika 14).

Slika 14: Katere lastnosti, ki jih še ni v izračunu PV, bi bile v prihodnje za vas pomembne v prihodnje?
(1 - zelo majhen pomen, 2 – majhen pomen, 3 – srednje velik pomen, 4 – velik pomen, 5- zelo velik pomen)
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Avstrijski rejci so v tem delu podobno kot naši rejci izpostavili pomen zdravja parkljev,
izkoristek krme, deloma pa tudi temperament živali ter neobčutljivost na presnovne in
metabolne motnje. Skratka želijo si bistveno izboljšati zdravstveni status njihovih molznic
v t.i. tranzicijskem obdobju (od presušitve do obrejitve) oziroma v obdobju, ko so krave
molznice najbolj občutljive in ko je ekonomska izguba zaradi pojava bolezni največja – to
je v prvih 150. dneh po telitvi (Fuerst-Waltl in sod., 2016; ZAR, 2017).
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5

SKLEPI

Na osnovi poglobljenega pregleda literature in odgovorov, ki smo jih s pomočjo vprašalnika
pridobili s strani rejcev bikovskih mater črno-bele pasme ugotavljamo sledeče:


Črno-bela pasma je mlečna pasma, ki je sposobna prilagoditve različnim
proizvodnim sistemom in jo najdemo v različnih okoljih na vseh celinah sveta



Rejski cilji za to pasmo so v Sloveniji in tudi v drugih rejsko razvitih državah
usmerjeni v povečanje kakovosti mleka, izboljšanje plodnosti, dolgoživosti in
zdravja živali z velikim poudarkom na telesnih lastnostih nog in vimena ter novih
lastnosti kot so zdravje parkljev, boljši izkoristek krme, zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov, večja odpornost na bolezni ter manjša občutljivost na različne
stresne situacije (npr. vročinski stres)



Za učinkovito izvajanje selekcije, ki omogoča genetski napredek pasme, je
pomembno natančno in učinkovito zbiranje podatkov v okviru kontrole
produktivnosti ter drugih rejskih opravil kot so ocenjevanje telesnih lastnosti,
ugotavljanje iztoka mleka, poznavanje zdravstvenega statusa živali, vključevanje
novih lastnosti zbranih preko senzorjev in drugih aplikacij (npr. podatki zbrani pri
molži z molznimi roboti) ter poznavanje genotipa na osnovi genotipizacije tako
moških kot tudi ženskih živali črno-bele pasme



Zelo natančna napoved plemenskih vrednosti s pomočjo genomske selekcije in
modernih načinov ocenjevanja plemenskih vrednosti je osnova za učinkovito
izvajanje rejskih programov in doseganje zastavljenih rejskih ciljev



Pri rejci je potrebno spodbujati uporabo najboljših praks na področju rejskega dela
in selekcije ter izboljšanja zdravja in dobrega počutja živali



Pri oblikovanju novih rejskih ciljev je potrebno vključiti tudi pričakovanja tako
rejcev kot tudi potrošnikov in širše skupnosti v smislu zagotavljanja trajnostne prireje
visoko-kakovostnih živalskih proizvodov, ohranjanju genetske raznolikosti pasme
ter izboljšanju okolja za naslednje generacije (npr. zmanjšanje ogljičnega odtisa)



Slovenski rejci bikovskih mater črno-bele pasme želijo v bodočih rejskih ciljih dati
večji poudarek lastnostim zdravja, plodnosti, dolgoživosti, telesnim lastnostim nog
in vimena ter ohraniti veliko mlečnost z odlično kakovostjo in vsebnostjo mleka – to
pomeni več kakovostnih beljakovin (BB oz. AB kapa kazein in A2A2 beta kazein)
ter bolj ugodna maščobno-kislinska sestava mleka.
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PRILOGA A: VPRAŠALNIK ZA REJCE ČRNO-BELE PASME
1. KATERA JE GLAVNA / NAJPOMEMBNEJŠA PASMA NA VAŠI KMETIJI?
(označite samo eno pasmo)
O Rjava
O Lisasta
O Črno-bela
O Cikasto govedo
O Druge (navedite katera?):________________________________
2. KOLIKŠNA JE TRENUTNA VELIKOST VAŠE ČREDE?
O Skupno število govedi:_____________________________
O Število krav molznic:_______________________________
O Število brejih telic: ________________________________
O Število ostalih govedi (teleta, nebreje telice, …) _________
3. KAKO OCENJUJETE PREDNOSTI IN SLABOSTI (pomanjkljivosti) VAŠE
GLAVNE / NAJPOMEMBNEJŠE PASME (iz vprašanja 1)?
Označite z X (na skali od 1 (velika pomanjkljivost) do 5 (velika prednost)
1
2
3
4
velika
manjša Ni ne prednosti
Manjša
Lastnosti / kriteriji
in ne
pomanj- pomanjprednost
kljivost
kljivost pomanjkljivosti
Mlečnost (količina mleka po kravi)
Vsebnost maščobe
Vsebnost beljakovin
Dolgoživost
Dnevni prirasti
Klavna kakovost
Plodnost (doba med telitvama)
Potek telitev
Lastnosti nog
Lastnosti vimena
Izgled živali
Zdravje vimena
Zdravje parkljev
Zdravje – odsotnost prebavnih in
presnovnih motenj
Primernost živali za pašno rejo
Temperament (obnašanje)
Možnost trženja plemenskih živali
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KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE LASTNOSTI (iz kataloga bikov) PRI ODLOČITVI
oz. IZBIRI BIKA ZA OSEMENJEVANJE VAŠIH KRAV? (Označite z X na skali od 1 do 5)

4.

1
Lastnosti / kriteriji

zelo
majhen
pomen

Skupni selekcijski indeks (SSI)
Indeks beljakovin in maščob (IBM)
Plemenska vrednost (PV) za količino mleka
PV za količino maščobe
PV za beljakovin
PV za % maščobe
PV za % beljakovin
Dolgoživost
Mlečna persistenca
Plodnost (doba med dvema telitvama - DMT)
Potek telitev (težavnost telitev)
Zdravje vimena (število somatskih celic - ŠSC)
Molznost (iztok mleka)
Okvir živali (višina križa)
Nagib križa
Lastnosti nog
-

skočni sklep

-

biclji

-

parklji

-

stoja zadnjih nog

-

gibanje /hoja

Lastnosti vimena
-

pripetost vimena pod trebuhom

-

globina vimena

-

centralna vez

-

višina mlečnega zrcala

-

širina mlečnega zrcala

-

namestitev seskov

-

dolžina seskov

Skupne ocene (točke) za zunanjost
Zanesljivost (točnost) ocene
Absolutna mlečnost hčera
Poreklo po očetovi in materini liniji
Kappa kazeini
Beta kazeini
Dedne napake in posebnosti
Fotografija bika
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2

3

majhen
pomen

srednje
velik
pomen

4

5

velik
pomen

zelo
velik
pomen
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5. KAKŠEN DELEŽ PO VAŠEM MNENJU (na osnovi vaših osebnih rejskih ciljev) naj bi imeli
posamezni generalni sklopi lastnosti in kakšen delež znotraj tega, naj bi imele
posamezne lastnosti, da bi se približali vašemu željenemu rejskemu cilju?
NAVEDITE V % (vsota mora biti 100%)
Generalni
lastnosti

sklopi

v%

MLEKO

MESO

ZDRAVJE

TELESNE LASTNOSTI

DRUGE LASTNOSTI

SKUPAJ

Sklopi posameznih
lastnosti
Količina mleka
Količina maščobe
Količina beljakovin
…
…
…
Dnevni prirasti
Kakovost mesa
…
…
Število somatskih
celic
Dolgoživost
Plodnost (DMT)
…
…
Okvir živali
Noge
Vime
…
…
…
…
…
Potek telitev
Iztok mleka
…
…
…

100%

v%

100%
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6.

KATERE LASTNOSTI V VAŠI ČREDI ŽELITE IZBOLJŠATI V NASLEDNJIH 10-IH LETIH?
(z ocenami od 1 do 5 označite v kolikšni meri želite izboljšati spodaj navedene lastnosti – v ustrezen
okvirček označite z X)

1
Lastnosti / kriteriji

2

3

4

5

zaželena zaželena zaželena
ostane naj zaželena
je srednje je znatna
je zelo
približno je manjša
velika
/ velika
velika
enako
izboljšava
izboljšava izboljšava izboljšava

Mlečnost (količina mleka)
Količina maščobe
Vsebnost maščobe
Količina beljakovin
Vsebnost beljakovin
Dnevni prirasti
Klavna kakovost
Dolgoživost
Mlečna persistenca
Plodnost (doba med dvema telitvama)
Molznost (iztok mleka)
Zdravje živali (na splošno)
Zdravje vimena (ŠSC, mastitisi,…)
Lastnosti nog
Lastnosti vimena
Dolžina seskov
Postavitev seskov (robotska molža)
Genetska brezrožnost
7.

KATERE LASTNOSTI, KI TRENUTNO ŠE NIMAJO PLEMENSKIH VREDNOSTI, BI BILE V PRIHODNJE
ZA VAS POSEBEJ POMEMBNE Z VIDIKA IZBOLJŠANJA VZREJE?
Označite z X na skali od 1 (zelo majhen pomen) do 5 (zelo velik pomen)

Lastnosti / kriteriji

1

2

3

4

5

zelo majhen
pomen

omejen
pomen

srednje
velik pomen

velik
pomen

zelo velik
pomen

Zdravje parkljev
Prebavne in presnovne motnje
Boljši izkoristek krme (energije)
Temperament (obnašanje živali)
Preprečevanje medsebojnega sesanja
Pomanjkanje sesalnega refleksa
Primernost molže na robotu
Zaostala posteljica

Za sodelovanje pri anketi se Vam najlepše zahvaljujemo!
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