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1

UVOD

Rjava pasma sodi med kombinirane pasme goveda, zato je primerna za območja s težjimi
pogoji za kmetovanje, saj jo odlikuje odpornost in prilagodljivost na bolj zahtevne pogoje
reje. V Sloveniji se rjava pasma uporablja za prirejo mleka in tudi za prirejo mesa v čredah
krav dojilj. Pasmo odlikuje dobra mlečnost, velika vsebnost maščob in beljakovin v mleku,
dolgoživost, zdravje vimena, nizko število somatskih celic v mleku, miren temperament in
prilagodljivost na različne pogoje reje.
Prireja kakovostnega mleka je za kmeta bistvenega pomena, saj dobi plačilo glede na
kakovost in količino prirejenega mleka, kot tudi glede na vsebnost maščob in beljakovin v
mleku. Rezultat uspešnega rejskega dela je poleg optimalne tehnologije reje odvisen tudi
od uspešne in strokovno podprte selekcije živali ter uravnotežene in kakovostne prehrane.
Pomen selekcije se kaže predvsem v boljši gospodarnosti prireje mleka in mesa potomcev
odbranih plemenskih živali. Že v preteklosti so se kazale razlike med živalmi, ki so bivale
v podobnih pogojih reje. Živali, ki so bile boljše od ostalih, so rejci uporabljali za razplod,
slabše živali pa so izločili oz. jih niso uporabljali za razplod. S tem pa se je že začela
izvajati selekcija. Večina pasem je rezultat prizadevanja rejcev plemenskih živali, ki naj bi
zadovoljile vedno večje potrebe rejcev in trga. Na račun izboljšanja pasme, naj bi se
izboljšal tudi ekonomski rezultat kmetije.
Cilji izvajanja strokovnih nalog selekcije in ugotavljanja proizvodnih lastnosti v živinoreji
so izboljševanje genetskega napredka pri domačih živalih, ohranitvi biotske raznovrstnosti,
zagotavljanje zadostnega števila plemenskih živali, povečevanje števila plemenskih živali,
doseganje večje kakovosti živalskih proizvodov oziroma višje kakovosti hrane za
potrošnika (Rigler in sod., 2010).
Namen diplomskega projekta je proučiti rejske cilje za rjavo pasmo z vidika rejcev in
stroke. Preučili smo rejske cilje za rjavo pasmo tujih selekcijskih hiš in naredili primerjavo
Slovenskega skupnega selekcijskega indeksa (SSI) s SSI drugih rejsko razvitih držav, kot
so Avstrija, Nemčija, Švica, Italija in ZDA.
S pomočjo anketnih vprašalnikov smo rejce povprašali o tem, kakšne rejske cilje si želijo
dosegati v prihodnje in kakšen naj bi bil SSI v Sloveniji, da bi rejci rjave pasme na dolgi
rok lahko dosegali boljše proizvodne rezultate v mlečni in tudi v mesni usmeritvi te pasme.
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2

PREGLED LITERATURE

2.1 OPIS RJAVE PASME
Rjava pasma izvira iz Švice, od koder so kupovali živali za pleme najboljši rejci in
graščinska posestva. Kupovali pa so jih tudi v Avstriji (Zilertall, Imst, Montafon). V
začetku 19. stoletja je bilo na Slovenskem prevladujoče govedo, ki je bilo pasemsko
nerazpoznavno, reja pa na nizki ravni. Šele v drugi polovici 19. stoletja se je raven reje
rjavega goveda izboljšala. V tistem času je bil tudi večji uvoz iz Avstrije, predvsem
muricidolskega goveda. Živali te pasme so bile temno sive, belo-sive, lahko tudi bele
barve. Dajale so okusno meso, bile so primerne predvsem za vprego vozov. Prvi rejci rjave
pasme pri nas so bili na Notranjskem, Dolenjskem, Kočevskem in Brežiškem. Nastanek
rjave pasme oz. dolenjske sivke povezujemo s križanjem Švicarskega rjavega goveda z
govedom, ki je bilo takrat na Slovenskem, posebej intenzivno je bilo križanje z
muricidolskim govedom. Nekateri strokovnjaki tistega časa (F. Povše) menijo, da je s tem
križanjem nastala dolenjska sivka, ki je bila v prvi polovici 20. stoletja najštevilčnejša
pasma v Slovenskem prostoru. Ob skromni krmi, v težkih talnih in vremenskih razmerah
(Kras, visokogorje Švice) se je s križanjem različnih pasem razvila rjava pasma. S tem
križanjem je pasma pridobila pomembne lastnosti kot so: odpornost na vremenske razmere,
prilagodljivost, dobra plodnost, čvrsti parklji in sposobnost izkoriščanja velikih količin
voluminozne krme (Perpar in sod., 2010).
Prvotni namen reje rjave pasme je bila reja za meso, delo in mleko. Z napredkom
tehnologije pa je rjava pasma za namen vprežnih živali izgubljala svoj pomen, precej bolj
pomembni pa sta postali prireja mleka in mesa v razmerju 50:50 (Perpar in sod., 2010).
V 60. letih 20. stoletja je bilo na svetovnem trgu povpraševanje po mleku vse večje, zato se
je pri rjavi pasmi pojavila potreba po povečanju mlečnosti. Rejci so začeli masovno
oplemenjevati z ameriško rjavo pasmo (v nadaljevanju AR), ki je bila že selekcionirana v
intenzivno prirejo mleka. Rjava pasma je tako pridobila na večji mlečnosti, izboljšale so se
lastnosti vimena in povečal se je okvir živali (Perpar in sod., 2010).
Rjava pasma pri nas predstavlja kombinirano pasmo s poudarkom na prireji mleka.
Odlične rezultate pa daje tudi pri gospodarskem križanju z mesnimi pasmami, kot so
šarole, limuzin, belgijsko belo-plavo govedo. S temi križanci dosegamo odlične dnevne
priraste, visoko končno telesno maso, dobro klavnost in odlično kakovost mesa (Perpar in
sod., 2010).
Danes je rjava pasma razširjena po vsej Sloveniji, v največji meri na Primorskem,
Notranjskem, Dolenjskem, Ljubljanskem predelu, v Savinjski dolini ter predelu Šaleške
doline (Perpar in sod., 2010).
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Na sliki 1 prikazujemo kravo rjave pasme na paši, katere lastnik je Marolt Jože, na sliki 2
je plemenski bik rjave pasme - bik VIDI 111668, ki se uporablja za osemenjevanje krav
rjave pasme.

Slika 1: Krava rjava pasme na paši

Slika 2: Bik Vidi, predstavnik rjave pasme za osemenjevanje (Osemenjevalni center Preska, 2016)
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2.2 STALEŽ ŽIVALI RJAVE PASME V SLOVENIJI
Ob koncu leta 2016 je v Sloveniji 32.461 kmetijskih gospodarstev redilo 474.023 glav
govedi, kar je 0,5 % več kot leta 2015. Na 24.323 kmetijskih gospodarstvih so redili krave
molznice in krave dojilje, na ostalih gospodarstvih pa prevladuje pitanje goved (Sadar in
sod., 2017).
Skupno število živali rjave pasme leta 2016 je bilo 26.065 govedi ali 5,5 % vseh govedi,
krav molznic rjave pasme pa je bilo 11.088 ali 11 % vseh krav molznic RJ pasme v
Sloveniji (Sadar in sod., 2017).
Stalež krav molznic rjave pasme pri katerih spremljamo kontrolo prireje mleka (A
kontrolo) se je v primerjavi z letom 1990 precej spremenil (preglednica 1). Leta 1990 je
bilo v kontrolo prireje mleka vključenih 17.038 kontroliranih krav molznic rjave pasme.
Med leti 1990 in 2001 se je stalež krav molznic rjave pasme v kontroli prireje mleka gibal
med 17.038 in 17.411, po letu 2001 pa je začel stalež krav rjave pasme znatno upadati, z
izjemo leta 2004. Leta 2016 se je ustavil pri 9.399 kravah molznicah rjave pasme v
kontroli prireje mleka (AT4 kontrola). Število krav molznic rjave pasme je v primerjavi z
letom 1990 padlo za 44,8 %. Skupno število krav molznic rjave pasme (A+Z kontrola) ob
koncu leta 2016 je bilo 11.088 krav (Sadar in sod., 2017).
Največ krav molznic rjave pasme, vključenih v kontroli prireje mleka, so lansko leto redili
v Savinjski statistični regiji in sicer 3.336 krav rjave pasme, sledijo Goriška,
Osrednjeslovenska in Jugovzhodna statistična regija. V Savinjski regiji so redili skoraj 1/3
vseh krav molznic rjave pasme v kontroli prireje mleka (Sadar in sod., 2017).
Krave rjave pasme so ob izločitvi v povprečju dosegle starost 6,7 let, kar je več kot pri
ostalih pasmah krav molznic. Število izločitev leta 2016 pri rjavi pasmi je bilo 2.662 ali
28,3 % vseh krav (Sadar in sod., 2017).
V preglednici 1 prikazujemo spreminjanje staleža goveda v Sloveniji v letih 1990 do 2016.
Iz podatkov je razvidno, da se je v tem času močno zmanjšalo število krav molznic in da se
je spremenila tudi pasemska struktura krav molznic. Število krav molznic rjave pasme se je
v tem obdobju zmanjšalo iz dobrih 47 tisoč leta 1990 na 11 tisoč leta 2016. Število
kontroliranih krav rjave pasme pa se je v tem istem času skoraj prepolovilo. Precejšen
delež krav molznic rjave pasme je v tem času dobil status krav dojilj – to pomeni, da jih
rejci ne molzejo, ampak odredijo svojega in pogosto še teleta druge krave.

4

Marolt A. Rejski cilji za rjavo pasmo z vidika rejca in stroke – primerjava med državami.
Dipl. projekt (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

Preglednica 1: Stalež goveda v Sloveniji od leta 1990 do leta 2016 (Sadar in sod., 2017)

Leto
1990
2000
2005
2010
2012
2014
2015
2016

Št.
vseh
govedi

457.244
459.176
447.141
455.308
471.620
474.023

Št.
vseh
krav

Št.
vseh
molznic

Št.
kontrol.
krav

181.349
168.404
161.872
161.699
163.945
164.313

152.065
128.180
111.424
105.716
101.884
101.527
101.498
101.111

58.124
71.130
82.597
83.172
82.132
80.778
81.995
81.772

Št. vseh
govedi
RJ
pasme

38.363
33.151
29.340
27.769
26.065

Št. vseh
krav RJ
pasme

28.623
18.856
15.914
14.269
13.668
13.031

Št.
molznic
RJ
pasme
47.757
32.440
19.727
14.896
13.164
12.036
11.423
11.088

Št.
kontrol.
krav RJ
pasme
17.038
17.165
14.887
12.265
11.165
10.042
9.693
9.399

2.3 PROIZVODNI REZULTATI RJAVE PASME V SLOVENIJI
Kontrola produktivnosti je osnova za selekcijo mlečnih pasem goveda. Pri tej kontroli
spremljamo lastnosti mlečnosti krav in lastnosti plodnosti. Dobljeni rezultati kontrole
produktivnosti se uporabljajo v rejske namene pri vodenju prehrane krav molznic,
odkrivanju presnovnih motenj in bolezni vimena, za spremljanje plodnosti, življenjske
prireje in izvajanje selekcije (Sadar in sod., 2017).
Kontrolo proizvodnosti mleka izvajamo enkrat mesečno po metodi AT4, ki je mednarodno
priznana s strani ICAR-ja, v čredah z robotsko molžo pa po referenčni metodi A4 (ICAR,
2017a). AT4 je metoda kontrole mleka, ki poteka en mesec pri jutranji molži, naslednji
mesec pa pri večerni molži. Pri referenčni metodi A4 pa poteka kontrola pri jutranji in
večerni molži pri vseh molznicah, ki se tisti dan molzejo (Sadar in sod., 2017).
Glavne naloge kontrole produktivnosti so preverjanje porekla, vodenje registra osemenitev,
izvajanje kontrole mlečnosti, nadkontrola za preverjanje kakovosti in korektnosti izvajanja
kontrole produktivnosti, kontrola prireje mesa, biološki test ter spremljanje molznosti
(Sadar in sod., 2017).
2.3.1 Proizvodni rezultati kontroliranih krav rjave pasme
Povprečna mlečnost krav rjave pasme v standardni laktaciji je leta 1970 znašala 3.386 kg.
Na sliki 3 prikazujemo trend naraščanja in padanja povprečne mlečnosti pri kontroliranih
kravah rjave pasme v letih od 1970 do 2016. Mlečnost krav rjave pasme v 305-dneh se je
postopno povečevala in je v letu 2002 presegla mlečnost 5.000 kg mleka. Po letu 2002 se
je mlečnost kontroliranih krav rjave pasme povečevala vse do leta 2009, ko je sledil manjši
padec, nato je povprečna mlečnost zopet naraščala vse do leta 2012. V letu 2013 in 2014 se
5
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je nekoliko zmanjšala, leta 2015 se je povprečna mlečnost kontroliranih krav rjave pasme
zopet začela povečevati. V letu 2016 je dosegla povprečno mlečnost v 305-dneh 5.807 kg s
4,07 % mlečne maščobe in 3,41 % mlečnih beljakovin (Sadar in sod. 2017).
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LETO
Slika 3: Mlečnost krav rjave pasme govedi od leta 1970 do leta 2016 (Sadar in sod., 2017)

Iz podatkov v preglednici 2 je razvidno, da je število laktacijskih zaključkov pri
kontroliranih kravah rjave pasme povečevalo v obdobju od leta 1970 do leta 1990, ko je
doseglo 14.285 laktacijskih zaključkov.
Preglednica 2: Povprečna mlečnost, vsebnost maščob in beljakovin v standardni laktaciji ter število
laktacijskih zaključkov pri kontroliranih kravah rjave pasme v Sloveniji v letih od 1970 do 2017
(Sadar in sod., 2017)

Št. laktacijskih
Mleko
Maščobe
Beljakovine
Leto
zaključkov
(kg)
(%)
(%)
1970
7.000
3.386
3,78
/
1980
9.880
3.744
3,73
/
1990
14.285
3.902
3,80
/
2000
13.001
4.979
4,15
3,36
2005
14.540
5.258
4,13
3,33
2010
12.361
5.509
4,03
3,36
2011
11.923
5.526
4,06
3,38
2012
11.519
5.587
4,06
3,39
2013
10.773
5.554
4,06
3,39
2014
10.001
5.505
4,06
3,39
2015
9.820
5.602
4,05
3,41
2016
9.399
5.870
4,07
3,41
2017
9.072
5.966
4,09
3,39
Po letu 1990 se je število laktacijskih zaključkov pri kontroliranih kravah rjave pasme
začelo postopno zmanjševati. Izjema je bilo leto 2005, ko je bilo največje št. laktacijskih
6
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zaključkov in sicer 14.540. Po letu 2005 se beleži le še zmanjševanje št. laktacijskih
zaključkov. Leta 2017 je bilo le še 9.072 laktacijskih zaključkov pri kravah rjave pasme. V
tem obdobju se je poleg mlečnosti izboljšala tudi vsebnost maščobe in beljakovin v mleku,
kar je prikazano v preglednici 2 (Sadar in sod., 2017).
2.3.2 Povprečna mlečnost bikovskih mater rjave pasme v obdobju od 2010 do 2016
Bikovske matere so krave, ki jih izberejo strokovnjaki s področja selekcije na podlagi
njihovih zunanjih in genetskih lastnosti. V izbor za bikovske matere pridejo samo tiste
živali, ki s svojimi lastnostmi izrazito izstopajo od povprečja populacije pasme, kateri
pripadajo. Predvsem morajo imeti nadpovprečne plemenske vrednosti (PV) za proizvodne
in telesne lastnosti, plodnost, dolgoživost in lastnosti zdravja. Bikovske matere morajo
imeti tudi znano poreklo za vsaj tri generacije in morajo biti vpisane v Rodovniško knjigo
(razdelek A) za posamezno pasmo (Firm, 2014).
V preglednici 3 so navedene povprečne mlečnosti BM pri mlečni in mesni usmeritvi rjave
pasme v obdobju od 2010 do 2016. Iz preglednice 3 je razvidno, da so imele bikovske
matere rjave pasme v mlečni usmeritvi večjo mlečnost, kot bikovske matere rjave pasme v
mesni usmeritvi, kar je seveda tudi pričakovano. Iz teh podatkov je tudi razvidno, da se je
mlečnost pri mlečni in mesni usmeritvi bikovskih mater rjave pasme postopno povečevala.
Leta 2010 so imele bikovske matere rjave pasme v mlečni usmeritvi povprečno mlečnost
7.916 ± 1.055 kg mleka. V letu 2015 pa so bikovske matere rjave pasme v mlečni
usmeritvi dosegle povprečno mlečnost 8.624 ± 1.316 kg mleka. Pri bikovskih materah
rjave pasme v mesni usmeritvi je bila leta 2010 povprečna mlečnost 5.426 ± 867 kg mleka
in je z manjšimi nihanji naraščala in leta 2016 dosegla mlečnost 5.741 ± 334 kg mleka
(Sadar in sod., 2017)
Preglednica 3: Povprečna mlečnost bikovskih mater rjave pasme v standardni laktaciji pri mlečni in mesni
usmeritvi od 2010 do 2016 (Sadar in sod., 2017)

Leto
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Mleka, kg
MLEČNA usmeritev
7.916 ± 1.055
8.173 ± 1.038
8.094 ± 1.071
8.247 ± 1.084
8.391 ± 1.227
8.624 ± 1.316
8.441 ± 1.386

Mleka, kg
MESNA usmeritev
5.426 ± 867
5.597 ± 745
5.603 ± 669
5.507 ± 682
5.712 ± 609
5.535 ± 526
5.741 ± 334
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2.3.3 Število krav rjave pasme glede na vrsto kontrole proizvodnosti
Na sliki 4 prikazujemo število vseh živali rjave pasme, število vseh molznic rjave pasme,
število molznic rjave pasme v A kontroli in število molznic v Z kontroli. Podatki kažejo,
da se število živali rjave pasme v Sloveniji zmanjšuje. Leta 2010 je bilo v Sloveniji 18.856
vseh živali rjave pasme, od tega 14.896 krav molznic in 12.265 kontroliranih krav rjave
pasme (A kontrola). Do leta 2016 se je število vseh živali rjave pasme zmanjšalo na 13.031
(za 31 %), število vseh molznic se je zmanjšalo na 11.088 (za 25,6 %). Krav molznic v
kontroli produktivnosti pa se je zmanjšalo na 9.399 (za 23,3 %) (Sadar in sod., 2017).
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Slika 4: Število krav molznic rjave pasme glede na vrsto kontrole v Sloveniji od 2010 do 2016
(Sadar in sod., 2017)

2.4 OSEMENITVE PRI RJAVI PASMI V SLOVENIJI
Število prvih osemenitev se je pri rjavi pasmi v zadnjih 26 letih močno zmanjšalo (slika 5).
Leta 1990 je bilo 56.262 prvih osemenitev z biki rjave pasme. Do leta 2004 se je število
osemenitev z biki rjave pasme zmanjšalo za 65,23 % in je padlo že pod 20.000 osemenitev.
Leta 2016 je bilo prvih osemenitev z biki rjave pasme le še 9.021. Zadnjih 11 let se je torej
št. prvih osemenitev z biki rjave pasme zmanjšalo za 49,3 % (Sadar in sod., 2017).
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Slika 5: Število prvih osemenitev pri rjavi pasmi od leta 1990 do leta 2016 (Sadar in sod., 2017)

Glede na razširjenost rjave pasme po regijah v Sloveniji je podobna tudi razporeditev prvih
osemenitev pri rjavi pasmi po kmetijskih zavodih. Največje število prvih osemenitev v letu
2016 (slika 6) je bilo na območju KGZS-Zavod Celje in sicer 3.551, sledijo mu KGZSZavod Ljubljana (1.861), KGZS-Zavod Nova Gorica (1.508) in KGZS-Zavod Novo mesto
(1.301). Najmanj prvih osemenitev je bilo na območju KGZS-Zavod Murska Sobota in
sicer 56 (Sadar in sod., 2017).

223
521
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1508
3551

Murska Sobota
Ljubljana

1301
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1861
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Slika 6: Število prvih osemenitev rjave pasme po zavodih leta 2016 (Sadar in sod., 2017)
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2.4.1 Starost krav rjave pasme ob prvi telitvi
Starost krav rjave pasme ob prvi telitvi leta 2005 je znašala 30 mesecev. V letih 2005 do
2008 se je starost krav rjave pasme ob prvi telitvi podaljšala na 31 mesecev. Med leti 2009
in 2012 pa se je ponovno skrajšala na 30 mesecev. Od leta 2013 do leta 2016 se je starost
krav rjave pasme pri prvi telitvi ponovno podaljšala na 31 mesecev. Leta 2016 je bila
starost krav rjave pasme ob drugi telitvi v povprečju 45 mesecev, starost pri tretji telitvi pa
že 4 leta in 11 mesecev (Sadar in sod., 2017).
2.4.2 Plodnostni parametri
Doba med telitvama (DMT) je plodnostni parameter, ki vključuje dobo brejosti in
poporodni premor. Najbolj optimalno za prirejo mleka in mesa je, če doba med telitvama
traja 365 dni. To je zelo težko doseči, saj na trajanje DMT vpliva več dejavnikov. Brejost
pri kravah rjave pasme traja v povprečju 290 dni in se bistveno ne spreminja med leti. Na
dolžino DMT najbolj vpliva poporodni premor, to je čas od telitve do uspešne osemenitve.
Na sliki 7 prikazujemo povprečno dobo med telitvama pri molznicah rjave pasme od leta
2010 dalje. Leta 2010 je povprečna DMT pri kontroliranih kravah rjave pasme trajala 428
dni, leta 2016 pa 429 dni. Najkrajša DMT je bila v letu 2013 in sicer 425 dni in najdaljša
430 dni v letu 2015. Poporodni premor (PP) pri rjavi pasmi ima podoben trend naraščanja
in padanja kot doba med telitvama. Leta 2010 je bil poporodni premor pri molznicah rjave
pasme dolg 137 dni, leta 2016 pa 139 dni. Tako kot DMT je bil leta 2013 tudi najkrajši
poporodni premor (136 dni). Po letu 2013 je začela dolžina poporodnega premora ponovno
naraščati (Sadar in sod., 2017).
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Slika 7: Povprečna doba med telitvama (DMT) pri kravah rjave pasme od leta 2010 do leta 2017
(Sadar in sod., 2017)

2.5 DOLGOŽIVOST PRI KRAVAH RJAVE PASME V SLOVENIJI
Dolgoživost je lastnost s katero merimo dobo, ki jo žival preživi v prireji mleka.
Dolgoživost je kompleksna lastnost na katero imajo okoljski dejavniki bistveno večji vpliv
kot genetski dejavniki. Na dolgoživost vpliva rejec s pogoji reje in vzreje, ter pogoji od
prve telitve do izločitve. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na dolgoživost so tudi starost ob
prvi telitvi, nivo prireje, velikost črede, prehranska oskrba molznic in zdravstveno varstvo
živali (Logar in sod., 2009).
Dolgoživost je sestavljena iz več parametrov: preživetje, dolžina proizvodne dobe, starost
ob izločitvi, količina prirejenega mleka, maščob in beljakovin v času od 1. telitve do dneva
izločitve, količina mleka na proizvodni in življenjski dan, vzroki za izločitev. Dolgoživost
največkrat prikazujemo s preživetjem krav, ki dosežejo določeno starost po prvi telitvi.
Večje kot je število krav, ki dosežejo določeno starost, boljša je njihova dolgoživost (Sadar
in sod., 2017).
Molznice rjave pasme ki so prvič telile v letu 2003, je peto leto (2008) po prvi telitvi
preživelo 34,7 % krav. Molznice rjave pasme, ki so prvič telile v letu 2004, so imele
največji delež preživetja (39 %). Molznice rjave pasme, ki so prvič telile med letom 2005
in 2009, so beležile manjši delež preživetja (slika 8). Nato se je preživetje molznic rjave
pasme, ki so prvič telile v letu 2010 in 2011, začelo rahlo povečevati (Sadar in sod., 2017).
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Slika 8: Delež krav rjave pasme, ki so prvič telile v letih od 2003 do 2011 in so dosegle 5. laktacijo
(Sadar in sod., 2017)

2.6 PRIMERJAVA PROIZVODNIH REZULTATOV KRAV RJAVE PASME Z
DRUGIMI DRŽAVAMI
2.6.1 Proizvodni rezultati krav rjave pasme v Avstriji
Število kontroliranih krav rjave pasme se je po letu 2001 v Avstriji pričelo zmanjševati.
Leta 2001 je 57.964 kontroliranih krav rjave pasme zaključilo laktacijo, leta 2016 je bilo v
Avstriji le še 40.240 kontroliranih krav rjave pasme. V petnajstih letih se je število
kontroliranih krav rjave pasme v Avstriji zmanjšalo za 30,6 % (ICAR, 2017).
Mlečnost krav rjave pasme v standardni laktaciji se je od leta 2001, ko je znašala 6.318 kg
mleka do leta 2016 povečala na 7.360 kg mleka v 305-dneh. Mlečnost kontroliranih krav
rjave pasme se je povečevala v obdobju od 2001 do 2007 v povprečju za 100 kg mleka na
letni ravni. Vsebnost maščob v mleku se je v tem obdobju (2001-2016) gibala med 4,10 %
in 4,16 % in vsebnost beljakovin v mleku med 3,35 % in 3,48 %. Največjo vsebnost 3,48
% beljakovin v mleku so krave rjave pasme v Avstriji dosegle leta 2016 (ICAR, 2017).
2.6.2 Proizvodni rezultati krav rjave pasme v Nemčiji
V Nemčiji je leta 2001 zaključilo laktacijo kar 206.756 kontroliranih krav rjave pasme.
Število kontroliranih krav rjave pasme se tudi v Nemčiji vsako leto zmanjšuje. Do leta
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2003 je število kontroliranih krav rjave pasme padlo na 196.603. V naslednjih 14 letih se je
število kontroliranih krav zmanjšalo za 20,84 % in leta 2015 je bilo v kontrolo
produktivnosti vključenih le še 163.665 krav rjave pasme (ICAR, 2017).
V Nemčiji je leta 2001 mlečnost kontroliranih krav rjave pasme v standardni laktaciji
znašala 6.309 kg, nato se je postopoma povečevala in leta 2010 presegla mlečnost 7.000 kg
mleka v standardni laktaciji. Povprečna mlečnost v 305-dneh se je v letu 2013 nekoliko
zmanjšala in sicer na 6.998 kg mleka. Po letu 2013 se je mlečnost teh krav ponovno
povečevala in leta 2015 dosegla povprečno mlečnost 7.186 kg mleka v standardni laktaciji.
Vsebnost maščob v mleku se je od leta 2001 do leta 2015 povečala iz 4,12 % na 4,24 %.
Vsebnost beljakovin v mleku krav rjave pasme se je od leta 2001 do leta 2014 povečala iz
3,54 % na 3,60 %. Manjša nihanja v vsebnosti beljakovin v mleku so se zabeležila v
obdobju od 2007-2014. V letu 2015 je povprečna vsebnost beljakovin v mleku
kontroliranih krav rjave pasme v 305-dneh znašala 3,57 % (ICAR, 2017).
Pri kontroliranih kravah rjave pasme v Nemčiji je doba med telitvama (DMT) v letu 2001
trajala v povprečju 409 dni. Med leti 2007 in 2012 je DMT povprečno trajala 416 dni. V
letu 2015 se je pri kravah v kontroli produktivnosti DMT skrajšala za 2 dni (na 414 dni)
(ICAR, 2017).
2.6.3 Proizvodni rezultati krav rjave pasme v Italiji
V Italiji je bilo leta 2001 v kontrolo produktivnosti vključenih 89.268 krav rjave pasme.
Tudi v Italiji se v zadnjih letih beleži trend zmanjševanja kontroliranih krav rjave pasme.
Leta 2015 je bilo v kontrolo produktivnosti vključenih le še 51.013 krav rjave pasme, kar
predstavlja zmanjšanje staleža teh krav v letih od 2001 do 2015 za 42,85 % (ICAR, 2017).
Mlečnost kontroliranih krav rjave pasme v standardni laktaciji se je iz 6.172 kg mleka v
letu 2001 povečala na 6.841 kg v letu 2007. Leta 2013 so krave rjave pasme v kontroli
proizvodnosti v 305-dneh, dosegle mlečnost 7.058 kg mleka, ta se je nato v letu 2015 še za
malenkost povečala na 7.095 kg mleka (ICAR, 2017).
Povprečna vsebnost maščobe v mleku kontroliranih krav rjave pasme v Italiji je leta 2001
znašala 3,89 %. Vse do leta 2012 beležimo nihanja, v letu 2013 so krave rjave pasme
dosegle vsebnost maščobe v mleku 4,0 %, kar je ostalo nespremenjeno do leta 2015.
Povprečna vsebnost beljakovin v mleku kontroliranih krav rjave pasme se je od leta 2001,
ko je bila vrednost 3,42 %, povečevala vse do leta 2013, ko je dosegla vrednost 3,55 %. Po
letu 2013 se je povprečna vsebnost beljakovin v mleku nekoliko zmanjšala in je leta 2015
znašala 3,52 % (ICAR, 2017).

13

Marolt A. Rejski cilji za rjavo pasmo z vidika rejca in stroke – primerjava med državami.
Dipl. projekt (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

2.6.4 Proizvodni rezultati krav rjave pasme v Švici
V Švici je bilo leta 2001 v kontrolo produktivnosti vključenih 153.482 krav rjave pasme.
Tudi v Švici se je stalež teh krav postopno zmanjševal do leta 2008, ko je znašal le še
135.205 kontroliranih krav rjave pasme. V letu 2009 se je število teh krav povečalo na
139.686, v letu 2010 pa se je stalež zopet zmanjšal za 5.748 krav. Število krav rjave pasme
v kontroli produktivnosti nato konstantno pada in se leta 2015 ustavi pri številu 124.991
(ICAR, 2017).
Mlečnost kontroliranih krav rjave pasme v standardi laktaciji, se je od leta 2001, ko je
znašala 6.236 kg povečala na 6.829 kg mleka v letu 2007. V letu 2008 je sledil manjši
padec mlečnosti, potem pa se je mlečnost zopet povečevala vse do leta 2015, ko je v
povprečju znašala 7.147 kg mleka v standardni laktaciji (ICAR, 2017).
Povprečna vsebnost maščobe v mleku pri kontroliranih kravah rjave pasme je leta 2001
znašala 3,94 %. V obdobju od 2001 do 2015 je vsebnost maščob v mleku nihala, najvišja
vsebnost je bila zabeležena leta 2014 in sicer 4,06 %, v letu 2015 se je zopet zmanjšala na
4,03 %. Povprečna vsebnost beljakovin v mleku se je od leta 2001 do leta 2015 povečevala
in sicer iz 3,31 % na 3,40 % (ICAR, 2017).
2.6.5 Proizvodni rezultati krav rjave pasme v ZDA
V ZDA je bilo leta 2001 v kontrolo produktivnosti vključenih 15.932 krav rjave pasme.
Tudi v ZDA se število kontroliranih krav rjave pasme zmanjšuje. Leta 2015 je bilo v ZDA
le še 10.921 krav rjave pasme vključenih v kontrolo produktivnosti, kar predstavlja
zmanjšanje, v primerjavi z letom 2001 za 31,54 % (ICAR, 2017).
Mlečnost kontroliranih krav rjave pasme v standardni laktaciji se je od leta 2001 do leta
2003 povečevala, ko je znašala 8.045 kg. Leta 2004 se mlečnost v 305-dneh nekoliko
zmanjšala in sicer na 7.893 kg mleka. V letih 2005 do 2014 je mlečnost kontroliranih krav
rjave pasme nihala. V letu 2015 so v ZDA zabeležili najvišjo mlečnost v 305-dneh in sicer
8.637 kg mleka (ICAR, 2017).
Povprečna vsebnost maščob v mleku je leta 2001 znašala 4,04 %. V naslednjih letih
opažamo nihanja v vsebnosti maščobe, vse do leta 2014, ko je dosegla najvišjo povprečno
vsebnost 4,20 % maščob. Leta 2015 sledi manjši padec maščob v mleku in sicer na 4,15 %.
Povprečna vsebnost beljakovin v mleku leta 2001 je znašala 3,36 %. Vsebnost beljakovin v
mleku vse do leta 2015 niha. Najvišja vsebnost beljakovin je bila zabeležena leta 2014 in
sicer 3,44 %, naslednje leto se je vsebnost beljakovin malenkost zmanjšala na 3,42 %
(ICAR, 2017).
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2.7 PREDNOSTI RJAVE PASME
Rjava pasma je razširjena po vsem svetu. Njena populacija pa je največja v Evropi. Reja
govedi rjave pasme prinaša številne prednosti kot so dolgoživost, kakovostno mleko,
enostavna reja, razmeroma lahke telitve in prilagodljivost na okolje (Tomažin, 2016).
 DOLGOŽIVOST: je najpomembnejša lastnost rjave pasme in je rezultat selekcije.
Med lastnosti dolgoživosti spadajo dolga proizvodna in reprodukcijska doba ter
tudi visoko in dobro pripeto vime s pravilno postavitvijo seskov, zdravi parklji in
rahlo pobit križ. V državah kjer redijo rjavo pasmo je doseženo veliko število
laktacij.
 KAKOVOST MLEKA: je najpomembnejša lastnost poleg količine mleka, saj je
zelo pomembno razmerje med količino in kakovostjo prirejenega mleka. Mleko teh
krav vsebuje približno 4,0 % mlečne maščobe in 3,5 % mlečnih beljakovin. V
mleku krav RJ pasme je prisotnega več kapa kazeina z alelom B. Mleko z dvojnim
alelom BB se hitreje siri in iz njega se proizvede večje in bolj čvrsto sirno zrno. V
Evropi povprečna mlečnost krav RJ pasme v standardni laktaciji znaša 7.000 kg
mleka ali več in je po prirejeni količini takoj za črno-belo pasmo.
 ENOSTAVNA REJA: pove nam o razmeroma majhnih težavah v življenjski dobi
od rojstva do izločitve. Kot smo že omenili je dolgoživost krav povezana s
plodnostjo. Nekaj rezerv je še pri starosti ob prvi telitvi, ki znaša okrog 30 mesecev
in bi jo lahko skrajšali na 24 mesecev. DMT v vodilnih državah reje te pasme je
417 dni in je pri rjavi pasmi precej visoka. Živali imajo v mleku majhno število
somatskih celic, zato je posledično manjša pojavnost mastitisov, izboljšuje pa se
ekonomika prireje, saj se s tem zmanjšajo stroški veterinarskih storitev. Izvor te
pasme (področje Alp) jim prinaša še dodatno prednost in sicer trdne in odporne
parklje ter odlične noge. To pa jim prinaša manjša obolenja parkljev in nog, zato so
te živali tudi bolj primerne za pašno rejo.
 LAHKE TELITVE: so prednost RJ pasme, zaradi katere je pasma cenjena po vsem
svetu. Na ugoden potek telitev vpliva rahlo pobit križ in široka medenica. Delež
lahkih telitev pri rjavi pasmi je 97,5 % in je najvišji med vsemi mlečnimi pasmami.
 PRILAGODLJIVOST: dobro prilagodljivost na različne klimatske pogoje (mrzle
zime, vroča poletja) jim omogoča njihova robustnost. Pasma je tudi zelo
prilagodljiva na različno kakovost krme. Sposobna je črpanja in nalaganja telesnih
rezerv, zato je dobro prilagojena na različne nivoje krmljenja. Kondicija teh krav je
dobra v intenzivnih kot tudi v ekstenzivnih pogojih reje (Tomažin, 2016).
Na sliki 9 prikazujemo čredo krav rjave pasme skupaj s kravami lisaste pasme na paši v
Sloveniji.
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Slika 9: Čreda krav molznic na paši

2.8 REJSKI PROGRAM ZA RJAVO PASMO V SLOVENIJI
Rjava pasma je kombinirana pasma s poudarkom na prireji mleka. V selekcijske in rejske
namene se uporablja genomsko testirane bike. Spremembe v rejskem programu so vidne v:
postopkih in kriterijih odbire bikovskih mater, načrtnemu parjenju BM, odbiri bikov za
bikovske matere, postopkih vhlevljanja bikcev za vzrejališče in OC, uporabi oz. omejitvah
osemenjevanja z genomskimi biki in vključevanju bikcev v OC in naravni pripust, direktno
iz rej (Rigler, 2015).
Odbira bikcev pri rjavi pasmi zaradi genotipizacije (genomska selekcija) poteka po
drugačnem postopku kot pri drugih pasmah v Sloveniji. Za genotipizacijo izberejo bikce
načrtnega parjenja bikovskih mater in elitnih bikov, ki nimajo vidnih prirojenih napak ali
napak zunanjosti. Pomembno je, da so te živali glede na njihovo starost tudi primerno
telesno razvite. Metoda genomske selekcije temelji na analizi dednega materiala živali. Iz
dednega materiala, ki ga lahko dobimo pri živalih že takoj po rojstvu (kri, ušesno tkivo,
dlaka, slina, itd.) in s statističnimi metodami, se lahko napove plemensko vrednost za te
zelo mlade živali. Celoten postopek je relativno kratek (cca 1 mesec). S to metodo se lahko
tudi pridobi podatek oz. koeficiente sorodnosti med živalmi ter informacije o prisotnosti
morebitnih genetskih napakah in drugih koristnih monogenih lastnosti, za katere so bili
testi pred uvedbo metode genomske selekcije zelo dragi (Potočnik in sod., 2016).
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Obračun genomskih plemenskih vrednosti (DGV) se opravi, ko so znani rezultati
genotipizacije. Vsem bikcem, ki dosežejo določen prag (DGV) se preveri tudi poreklo. Po
opravljenih vseh preverjanjih se najboljše bikce vključi v vzrejališče v Novi Gorici. Po
končanem progenem testu, komisija za odbiro bikov rjave pasme, bike oceni in jih razvrsti
na bike za osemenjevanje, pripust ali za izločitev. Biki, odobreni za osemenjevanje, dobijo
status genomsko testiranih bikov za umetno osemenjevanje. Ko se s semenom genomsko
testiranih bikov osemeni predvideno število plemenic, dobi bik status genomsko testirani
bik. Kategorije mladi bik pri rjavi pasmi ni več (Sadar in sod., 2017).
Padec staleža rjavega goveda in predvsem uvedba genomske selekcije v Sloveniji sta
razloga za spremembe v rejskem programu v prihodnje. V letu 2015 so se rejci na občnem
zboru za rjavo pasmo odločili, da se z novim obdobjem v rejskem programu izvaja
selekcija samo na kombinirani tip, s poudarkom na prireji mleka. Zveza rejcev govedi
rjave pasme Slovenije je leta 2014 pri rjavi pasmi v selekcijsko prakso, uvedla genomsko
selekcijo. Posledično bo zaradi uvedbe genomske selekcije pri rjavi pasmi, potrebno
spremeniti rejski program te pasme in s tem tudi selekcijsko shemo, kar so se dogovorili že
na prej omenjenem občnem zboru (Rigler, 2015).
Po novem bo rejski program za rjavo pasmo vključeval 16.000 krav in brejih telic rjave
pasme. Zaradi genomske selekcije se bo število bikovskih mater povečalo na 150. V
nadaljnje selekcijske postopke se bodo vključili le bikci, katerih minimalni SSI za mleko je
112 in imajo kapa kazein BB. Posledično pa se bo zmanjšalo število odbranih bikcev za
progeni test. Genomsko testiranih bikov, vključenih v lastni test in v pogodbene reje, bo
predvidoma do 40 in za umetno osemenjevanje do 10 bikov. Za naravni pripust bodo na
voljo le genomsko testirani biki, ki se jih bo v reje vključilo glede na želje in potrebe
rejcev. V novi selekcijski shemi bo v rejski program vključenih predvidoma do 12
pozitivno testiranih bikov rjave pasme. Za načrtno parjenje bikovskih mater bo lahko do
največ 8 elitnih bikov rjave pasme, od tega so lahko največ 3 polbratje. V selekcijski
program se bo vključilo lahko tudi do 8 bikov melioratorjev, od tega 70 % genomsko
testiranih (Rigler, 2015).
2.9 REJSKI CILJI ZA RJAVO PASMO
2.9.1 Rejski cilji za mlečni tip krav rjave pasme v Sloveniji
Rjava pasma je kombinirana pasma s poudarkom na veliki prireji mleka. Te živali so fine,
s čvrsto konstitucijo, to pomeni, da imajo drobne kosti in tanko kožo. Krave v mlečnem
tipu lahko dosežejo telesno maso 600-700 kg in imajo sposobnost zauživanja velikih
količin voluminozne krme (seno, silaža, paša,…). Mlečnost v standardni laktaciji naj bi
dosegla vsaj 12-kratno telesno maso krave. Rejski cilj je predvsem obdržati dobro
konstitucijo, čvrste noge, dolgo življenjsko dobo, lahke telitve, veliko vsebnost maščobe in
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beljakovin. Cilj je tudi povečana količina mleka v standardni laktaciji (Perpar in sod.,
2010).
o MLEČNOST: 8.500 kg v 305-dneh oz. 12-kratnik telesne teže
o VSEBNOST MLEKA: vsaj 4,0 % mlečne maščobe in vsaj 3,5 % mlečnih
beljakovin (genotipa kapa kazeina BB ali AB omogočata večji izplen mleka pri
sirjenju ter beta kazeina A2A2 in A1 A2)
o TELESNA MASA: krave morajo imeti obsežen trup, telesna masa odraslih krav se
giblje med 600 in 750 kg
o VIŠINA KRIŽA: med 145 in 152 cm
o VIŠINA VIHRA: med 138 in 148 cm
o VIME: obsežno, dobro pripeto, izenačeno, enakomerno razporejeni in pravilno
nameščeni seski, primerni za strojno molžo – tudi molžo z molznim robotom
o NOGE: čvrsti biclji, visoki in trdi parklji s tankim skočnim sklepom, ki je pod
pravim kotom
o TELITVE: lahke, brez ali z malo pomoči
o MOLZNOST: več kot 2,0 l/min
o OSTALE LASTNOSTI: dolga življenjska doba in cilj življenjske prireje mleka ob
izločitvi je več kot 27.000 kg mleka, dobra plodnost (DMT ~ 365 dni), dobra
prilagodljivost, odpornost na bolezni, dobra mlečna persistenca, miren
temperament, nizko število somatskih celic (pod 200.000), zdravo in žleznato vime,
širok gobec, široke v prsnem delu, globok in dolg trup, dobre lastnosti
gospodarskega križanja (Rigler, 2015).
2.9.2 Skupni selekcijski indeks (SSI) za mlečni tip krav rjave pasme v Sloveniji
Za izračun plemenskih vrednosti (PV) se uporabljajo podatki o poreklu živali za več
generacij, rezultati kontrole produktivnosti in ocene telesnih lastnosti iz Centralne
podatkovne zbirke Govedo (2017), ki se nahajajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. V
izračun skupnega selekcijskega indeksa (SSI) so vključeni rezultati napovedovanja PV za
gospodarsko najpomembnejše lastnosti, ki so tehtane z ustreznimi ekonomskimi težami. Za
izbiro bika je najpomembnejši skupni selekcijski indeks. Večji kot je SSI, večji je
pričakovani napredek v prireji (Logar in sod., 2010). Rejci lahko pridobijo v podatkovnem
skladišču plemenskih vrednosti za govedo tudi podatke o PV za posamezne lastnosti in
podatke o skupnem selekcijskem indeksu, za vsako kravo v njegovi čredi. Podatke o svojih
živalih lahko primerjajo tudi s podatki živali v drugih čredah znotraj slovenske populacije
krav rjave pasme. Tako lahko na podlagi SSI krav rejci vidijo, katere krave v njihovi čredi
so boljše od ostalih v čredi, katere bodo uporabili za nadaljnjo selekcijo in katerega bika
bodo uporabili za njeno osemenitev.
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Slika 10: Skupni selekcijski indeks (SSI) za rjavo pasmo v Sloveniji (Klopčič in sod., 2015)

Skupni selekcijski indeks (SSI) za rjavo pasmo v Sloveniji je oblikovan na podlagi rejskih
ciljev za rjavo pasmo, ki jih je sprejela Zveza rejcev goveda za rjavo pasmo, ki je tudi
priznana rejska organizacija za to pasmo (Rigler, 2015). Na sliki 10 lahko vidimo, da imajo
lastnosti mlečnosti največji pomen v SSI s 50 %. To je pričakovano, saj je osnovni cilj pri
mlečni usmeritvi rjave pasme poudarek na mlečnosti: povečati mlečnost in vsebnost mleka
ter tako povečati gospodarnost prireje mleka v čredah krav rjave pasme. Drugi največji
pomen v SSI za rjavo pasmo imajo lastnosti za telesne oblike (9 %), sledijo lastnosti, ki so
povezane z zdravjem vimena, kot je število somatskih celic v mleku (8 %). Enak delež
pomembnosti (7 %) je dan lastnostim za plodnost in lastnostim vimena, ki mora biti po
sprejetih rejskih ciljih, čim bolj obsežno, dobro pripeto, izenačeno, z enakomerno
razporejenimi in pravilno nameščenimi seski, primerni za strojno molžo in tudi molžo z
molznim robotom. Drugi sklopi lastnosti so zastopani v manjših deležih in sicer za
dolgoživost in prirast 5 %, potek telitve in iztok mleka 3 % in najmanjši pomen za lastnosti
omišičenost ter okvir.
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2.10 REJSKI PROGRAMI ZA RJAVO PASMO V DRUGIH DRŽAVAH
2.10.1 Rejski program za rjavo pasmo v Švici
Tudi v Švici rejci pri kravah rjave pasme cenijo dobro razmerje med količino in kakovostjo
proizvedenega mleka. Za krave rjave pasme je značilna dolga in velika življenjska prireja,
večja vsebnost mlečnih maščob in beljakovin, odlična kvaliteta beljakovin z velikim
deležem molznic, ki imajo genotip za kapa kazein BB, odlično zdravje vimena, primeren
iztok mleka, dobra plodnost, lahke telitve, majhna dovzetnost za bolezni, robustnost ter
dobra prilagodljivost (Braunvieh, 2012a).
Rejski cilji za rjavo pasmo v Švici so: življenjska prireja mleka 35.000 kg, povprečna
mlečnost v standardni laktaciji 8.500 kg mleka z vsebnostjo beljakovin 3,5 %. Za ostale
lastnosti kot so dolgoživost, zdravje vimena (število somatskih celic), non return, zunanjost
(okvir, vime) pa si želijo pozitiven genetski trend (Braunvieh, 2012b).
Slika 11 prikazuje skupni selekcijski indeks (SSI) za bike rjave pasme v Švici. Največjo
pozornost pri bikih rjave pasme pripisujejo količini beljakovin (23 %), sledita dolgoživost
(15 %) in vsebnost beljakovin (15 %). Manj pozornosti pri rejskih ciljih za bike rjave
pasme rejci pripisujejo vsebnosti maščob, mlečni vztrajnosti, količini maščob in
poporodnemu premoru (Schneeberger, 2007).
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Slika 11: Skupni selekcijski indeks za bike rjave pasme v Švici (Schneeberger, 2007)
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Slika 12 prikazuje skupni selekcijski indeks za krave RJ pasme v Švici. Pri kravah rjave
pasme rejci največ pozornosti posvečajo telesnim lastnostim (33 %), sledijo količina
beljakovin (28 %), vsebnost beljakovin (18 %) in količina mleka (14 %). Manj pozornosti
v skupnem selekcijskem indeksu pri kravah RJ pasme pripisujejo vsebnosti in količini
maščob.
vsebnost maščob;
4%
vsebnost
beljakovin; 18%
količina
beljakovin; 28%
telesne lastnosti;
33%

količina mleka;
14%

količina
maščob; 3%

Slika 12: Skupni selekcijski indeks krav rjave pasme v Švici (Schneeberger, 2007)

Na sliki 13 prikazujemo shemo rejskega programa za rjavo pasmo v Švici, v katero so že
vključeni genotipizirani biki.
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Slika 13: Shema rejskega programa v Švici (Braunvieh, 2012a)

2.10.2 Rejski program za rjavo pasmo v Avstriji in Nemčiji
Rejska programa za rjavo pasmo v Avstriji in Nemčiji sta si podobna, zato imajo tudi isti
skupni selekcijski indeks (SSI). V Avstriji in tudi v Nemčiji je rjava pasma krav v večji
meri namenjena za prirejo mleka, ostala populacija krav pa za prirejo mesa oziroma za
krave dojilje. Rejski cilji za mlečni tip krav molznic rjave pasme v Avstriji in Nemčiji so
pretežno usmerjeni v visoko prirejo mleka. Molznice mora odlikovati dobra odpornost na
bolezni, prilagoditev na okoljske pogoje, dobra vzdržljivost in dobra sposobnost za
izkoriščanje velikih količin voluminozne krme. V Avstriji in v Nemčiji so si rejci krav
rjave pasme postavili rejski cilj za mlečnost v standardni laktaciji med 8.000 in 9.000 kg,
telesno maso več kot 600 kg in višino vihra 142 do 152 cm (Arge Deutsches Braunvieh,
2016a).
Temu so prilagodili tudi strukturo Skupnega selekcijskega indeksa za rjavo pasmo v
Avstriji in v Nemčiji (slika 14). Največja pozornost je namenjena lastnostim mlečnosti (50
%). Pomembne lastnosti so še lastnosti plodnosti (15 %), dolgoživost (12 %) in zdravje
vimena (10 %). Ostale lastnosti so zastopane z manjšimi deleži (Arge Deutsches
Braunvieh, 2016b).
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Slika 14: Skupni selekcijski indeks krav rjave pasme v Avstriji in Nemčiji (Arge Deutsches Braunvieh,
2016b)

2.10.3 Rejski program za rjavo pasmo v Italiji
V Italiji je bilo leta 2016 zaključenih 47.284 laktacij pri rjavi pasmi. Povprečna mlečnost
kontroliranih krav v letu 2016 je bila 7.305 kg, s 4,01 % maščob in 3,55 % beljakovin
(ICAR, 2017b). Krave rjave pasme v Italiji imajo zelo dober genetski potencial za odstotek
beljakovin, ki ga najbolje izkoriščajo rejci, ki so pogoje reje prilagodili zahtevam krav
rjave pasme (okoljske pogoje, pridelava kvalitetne krme, predelava mleka v visoko
kakovostne mlečne proizvode kot so PDO siri …) (ANARB, 2016).
Glavni cilj rejcev krav rjave pasme je visoka vsebnost beljakovin (več kot 3,5 %). Želijo si
živali z visokim deležem genotipa kapa kazeina BB in AB, ki omogoča večji izplen mleka
pri sirjenju. Odlična kakovost mleka, predvsem visoka vsebnost beljakovin, rejcem prinaša
višjo ceno mleka in s tem boljšo ekonomiko prireje mleka (ANARB, 2016).
Temu je prilagojena tudi struktura skupnega selekcijskega indeksa za rjavo pasmo v Italiji,
kjer je največji delež namenjen količini beljakovin (55 %), sledi vsebnost beljakovin (20
%). Znatno nižji pa so deleži v skupnem selekcijskem indeksu (vsi 5 %), za vsebnost
maščob, število somatskih celic, iztok mleka, dolgoživost in zdravje vimena (slika 15).
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Slika 15: Skupni selekcijski indeks krav rjave pasme v Italiji (ANARB, 2016)

2.10.4 Rejski program za rjavo pasmo v ZDA
Največja populacija rjavega goveda v ZDA se nahaja na območju zveznih držav
Wisconsin, Iowa in Ohio. Za rejce rjavega goveda v ZDA je zelo pomembno pri prireji
mleka visoka vsebnost beljakovin v mleku in dobro razmerje med mlečnimi maščobami in
beljakovinami. To je razvidno tudi iz njihovega skupnega selekcijskega indeksa, kjer delež
za količino beljakovin znaša 44 % in za količina maščob 18 % (slika 16). Rejci si želijo pri
kravah rjave pasme tudi dobro dolgoživost, plodnost, obliko in zdravje vimena (Brown
Swiss Association, 2016).
gibanje oblika vimena
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plodnost hčera
10%

količina
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Slika 16: Skupni selekcijski indeks krav rjave pasme v ZDA (Brown Swiss Association, 2016)
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3

MATERIALI IN METODE DELA

3.1 MATERIAL
Za pridobitev podatkov diplomske naloge smo pripravili vprašalnik, ki smo ga poslali
rejcem bikovskih mater rjave pasme. Z odgovori na vprašalnik smo želeli pridobiti
podatke, kakšno mnenje imajo o prednostih in slabostih pasme ter kakšni naj bi bili rejski
cilji po njihovem mnenju za rjavo pasmo v bodoče. Predvsem nas je zanimalo kakšen
pomen v prihodnosti pripisujejo v skupnem selekcijskem indeksu za rjavo pasmo
posameznim sklopom lastnosti oz. posameznim lastnostim znotraj sklopa. Omenjeni
vprašalnik je bil že uporabljen v podobni diplomski nalogi za črno belo pasmo govedi.
Anketni vprašalnik smo razdelili na tri dele. V prvem splošnem delu smo rejcem zastavili
vprašanja o velikosti črede in povprečni mlečnosti črede, ali se kmetija nahaja na območju
z omejenimi dejavniki (OMD), o tehnologiji reje in paše, vrsti hleva ter načinu molže. V
drugem delu anketnega vprašalnika smo od rejcev želeli pridobiti mnenje o zadovoljstvu s
trenutnimi rezultati, ki jih dosegajo pri reji krav rjave pasme. Vprašanja so se nanašala
predvsem na prednosti in slabosti rjave pasme in katere lastnosti so za rejce pomembne pri
izbiri bika za osemenjevanje v čredi ter katere lastnosti želijo v prihodnosti izboljšati in
vključiti v izračun plemenskih vrednosti (PV). Za opredelitev so imeli rejci na voljo skalo
z ocenami od 1 do 5: ocena 1=zelo majhen pomen, 2=majhen pomen, 3=srednje velik
pomen, 4=velik pomen, 5=zelo velik pomen.
Anketni vprašalnik smo poslali rejcem bikovskih mater rjave pasme po pošti. Vprašalnik
nam je pravilno izpolnjen vrnilo 26 rejcev. Odgovore na vprašanja v vprašalniku, smo
statistično obdelali in rezultate uporabili v diplomskem projektu.
3.2 METODE DELA
Za namen diplomskega projekta, smo uporabili rezultate le dela prvega sklopa vprašalnika
in v celoti obdelali vprašanja drugega sklopa vprašalnika. Zbrane podatke iz vprašalnika,
smo vnesli v bazo podatkov s pomočjo programa Microsoft Access in v Excelu formirali
izvozno datoteko, ki smo jo prenesli v statistični paket SAS (SAS Inst. Inc., 2011). Nato
smo s pomočjo tega statističnega programa, podatke tudi obdelali in pripravili grafikone.
Za pripravo teh grafikonov smo uporabili prosto-kodni program Gnuplot 5.0. Rezultate
obdelave, bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju poglavju rezultati in razprava.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 REZULTATI ANKETE
Na osnovi 26 pravilno izpolnjenih vprašalnikov ugotavljamo, da je povprečno število
govedi na anketiranih kmetijah znašalo 59,5±42,7 govedi. Na teh kmetijah redijo
povprečno 30,1±18,2 krav molznic in v povprečju 7,7±5,9 brejih telic. Število ostalih
kategorij govedi znaša na anketiranih kmetijah v povprečju 21,7±22,8. Od vseh anketiranih
rejcev je v ekološko rejo vključen le en rejec, ostale reje so konvencionalne. Na območju z
omejenimi dejavniki (v nadaljevanju OMD) se nahaja 19 kmetij (76 %). Dobra polovica
rejcev (58,3 %) je odgovorila, da izvaja ukrep dobrobit živali (DŽ govedo).
4.1.1 Prednosti in slabosti pasme
Pri ocenjevanju prednosti in slabosti pasme, so rejci bikovskih mater in potencialnih
bikovskih mater rjave pasme ocenili, da največjo prednost pasme predstavljajo visoka
vsebnost beljakovin in maščobe, enostaven potek telitev, primernost živali za pašo in
primeren temperament živali, ki je še posebej pomemben v čredah krav dojilj (materinski
čut). Sledijo jim dolgoživost, zdravje vimena in parkljev, lastnosti nog in odsotnost
prebavnih in presnovnih motenj. Najslabše ocene so rejci dodelili lastnostim kot so klavna
kakovost, dnevni prirasti in možnosti trženja plemenskih živali (slika 17).
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Slika 17: Prednosti in slabosti rjave pasme po oceni rejcev
(1- velika pomanjkljivost, 2 – manjša pomanjkljivost, 3 – ni ne prednost ni ne pomanjkljivost, 4 – manjša prednost, 5velika prednost)

4.1.2 Pomembnost posameznih lastnosti pri izbiri bika za osemenjevanje
Na sliki 18 so predstavljene najpomembnejše lastnosti in informacije na osnovi katerih
rejci rjave pasme izbirajo bika za osemenjevanje njihovih krav in plemenskih telic z
namenom, da bi dobili čim boljše potomke rjave pasme. Največji pomen pri izbiri bika
rejci namenjajo zdravju vimena, dolgoživosti, plodnosti ter poznavanju dednih napak pri
bikih. Velik pomen pripisujejo tudi PV za % in količino maščob ter beljakovin v mleku.
Nekoliko manjši pomen so rejci pripisali skupni oceni za zunanjost, omišičenost živali ter
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poznavanju beta in kapa kazeinov. Fotografija bika po mnenju rejcev ni pomembna in ne
vpliva na odločitev o izbiri bika za osemenjevanje njihovih živali.

Slika 18: 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)

Za lastnosti vimena in nog smo podatke obdelali posebej in ugotovili, da so za rejce še
posebej pomembni biki, ki prenašajo lastnosti za dobre parklje ter korektno stojo zadnjih
nog, nekoliko manj za gibanje, najmanj pa jim pomenijo ocene za biclje in skočni sklep.
Pri sklopu lastnosti vimena so rejci vse lastnosti ocenili za približno enako pomembne.
Nekoliko izstopata lastnosti kot je namestitev seskov in višina mlečnega zrcala (slika 19).
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Slika 19: Kako pomembne so določene lastnosti nog in vimena pri izbiri bika za osemenjevanje
(1- velika pomanjkljivost, 2 – manjša pomanjkljivost, 3 – ni ne prednost ni ne pomanjkljivost, 4 – manjša prednost, 5velika prednost)

4.1.3 Struktura skupnega selekcijskega indeksa (SSI) v bodoče
V anketnem vprašalniku smo rejce rjave pasme povprašali katere lastnosti znotraj SSI
imajo po njihovem mnenju največji pomen in največjo ekonomsko težo za bodoči razvoj
rjave pasme. Na sliki 20 je predstavljena struktura SSI, ki je po oceni anketiranih rejcev
najbolj optimalna oz. katere lastnosti imajo po njihovem mnenju večji in katere manjši
pomen. V novi selekcijski shemi anketirani rejci, lastnostim mlečnosti pripisujejo nekoliko
manjši pomen kot do sedaj. Precej večji pomen v novem SSI si želijo rejci za lastnosti, ki
vplivajo na zdravje molznic. Pod lastnost zdravje se šteje nizko št. somatskih celic v mleku
oz. zdravje vimena in parametri plodnosti. V sedanjem SSI imata ti dve lastnosti za 11 %
manjši delež, kot si ga želijo rejci v bodoče. Približno enak delež za telesne lastnosti,
kamor sodijo okvir, telesne oblike in sklop lastnosti za vime je v sedanjem SSI (17 %) in v
bodočem, kjer je ta sklop lastnosti ocenjen z 18 %. Ostale lastnosti v SSI (dolgoživost,
iztok mleka, potek telitve) so ocenjene s približno enakim deležem, v sedanjem z 11 % in v
bodočem z 10 %.
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Bistveno večji delež v primerjavi s sedanjim SSI, rejci pripisujejo pitovnim in klavnim
lastnostim (16 %). Ta podatek si lahko razlagamo tudi tako, da si rejci rjave pasme želijo
pasmo ohraniti v kombiniranem tipu, torej, da se pri ocenjevanju bikov upoštevajo tudi
pitovne in klavne lastnosti.

DRUGO
10%

MLEKO
30%

TELESNE LAST.
18%

MESO
16%

ZDRAVJE
26%

Slika 20: Struktura skupnega selekcijskega indeksa v bodoče po mnenju rejcev

4.1.4 Lastnosti, ki jih rejci želijo pri rjavi pasmi izboljšati v bodoče
Rejci rjave pasme si tudi v bodoče želijo izboljšati mlečnost krav rjave pasme, dolgoživost,
plodnost, lastnosti vimena in nog, persistenco ter zdravje vimena. Od vseh lastnosti, ki jih
pripisujemo zdravju, si želijo izboljšati predvsem dolgoživost in plodnost, v sklopu
telesnih lastnosti pa si želijo največji napredek pri izboljšavi lastnosti nog in vimena. Kot
manj pomembne lastnosti, manjši pomen pa pripisujejo postavitvi in dolžini seskov,
dnevnim prirastom ter klavni kakovosti. Tudi količino in vsebnost maščobe ter beljakovin
omenjajo v manjši meri (slika 21). Po njihovem mnenju teh lastnosti v naslednjem petletnem obdobju ni potrebno dodatno izboljševati.
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Slika 21: Lastnosti živali, katere rejci želijo izboljšati v prihodnje pri kravah rjave pasme
(1- velika pomanjkljivost, 2 – manjša pomanjkljivost, 3 – ni ne prednost ni ne pomanjkljivost, 4 – manjša prednost, 5velika prednost)

4.1.5 Nove lastnosti, ki jih rejci rjave pasme želijo vključiti v SSI
V prihodnosti bo potrebno po mnenju rejcev rjave pasme v rejske cilje vključiti še nekaj
novih lastnosti, ki trenutno še nimajo ocenjenih plemenskih vrednosti (PV). Pri tem
izrazito izpostavljajo predvsem lastnosti kot so intenziteta pojatve, zdravje parkljev, boljši
izkoristek krme, preprečevanje medsebojnega sesanja in preprečevanje spuščanja mleka
med molžama, manjša pogostnost prebavnih in presnovnih motenj ter manjša frekvenca
poporodnih težav (npr. zaostala posteljica) (slika 22).
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Slika 22: Nove lastnosti, ki jih rejci želijo v prihodnje vključiti v SSI
(1 - zelo majhen pomen, 2 – majhen pomen, 3 – srednje velik pomen, 4 – velik pomen, 5- zelo velik pomen)
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5

SKLEPI

Na osnovi pregleda literature, rezultatov kontrole produktivnosti pri kravah rjave pasme v
Sloveniji in v nekaterih drugih državah z rjavo pasmo ugotavljamo sledeče:
 Število živali rjave pasme v Sloveniji se v zadnjih letih zmanjšuje. Povečuje se
mlečnost krav molznic v kontroli in bikovskih mater rjave pasme.
 Pri rjavi pasmi pada tudi število prvih osemenitev, ki je kazalec, da neka pasma na
določenem področju oz. državi izgublja na pomenu.
 Pri kontroliranih kravah rjave pasme ugotavljamo, da se doba med dvema telitvama
iz leta v leto podaljšuje in je daljša od priporočene vrednosti.
 V primerjavi z drugimi pasmami imajo krave rjave pasme v kontroli največji delež
preživetja in imajo najvišjo starost ob izločitvi, kar potrjuje, da pasmo odlikuje
odpornost in prilagodljivost tudi na bolj zahtevne pogoje reje.
 Podoben trend padanja staleža in povečevanja mlečnosti pri molznicah rjave pasme
je opazen tudi pri drugih rejsko razvitih državah v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Švici in
ZDA.
 Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije je leta 2014 prva v Sloveniji uvedla
genomsko selekcijo z vključitvijo v mednarodni konzorcij za rjavo pasmo Inter
Genomics Brown, ki omogoča bistveno hitrejši selekcijski napredek pri tej pasmi.
 Padec staleža goveda rjave pasme in uvedba genomske selekcije (genotipizacije)
sta tudi razloga za uvedbo sprememb v rejskem programu in selekcijski shemi .
Na osnovi odgovorov na vprašalnik, ki smo jih pridobili od rejcev bikovskih mater rjave
pasme (n = 26) ugotavljamo sledeče:
 Prednost rjave pasme predstavljajo visoka vsebnost beljakovin in maščobe, potek
telitev, primernost živali za pašo in primeren temperament živali.
 Največji pomen pri izbiri bika rejci namenjajo zdravju vimena, dolgoživosti,
plodnosti, poznavanju dednih napak, vsebnosti in količini maščob ter beljakovin v
mleku.
 V novi selekcijski shemi anketirani rejci v SSI, lastnostim mlečnosti pripisujejo
nekoliko manjši pomen kot do sedaj in precej večji pomen zdravju molznic.
 Rejci rjave pasme si tudi v bodoče želijo izboljšati mlečnost krav rjave pasme,
dolgoživost, plodnost, lastnosti vimena in nog, persistenco ter zdravje vimena.
 Rejci želijo vključiti v SSI tudi lastnosti za intenziteto pojatev, zdravje parkljev,
boljši izkoristek krme, manjšo pogostnost prebavnih in presnovnih motenj ter
manjšo frekvenco poporodnih težav.
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PRILOGA A: VPRAŠALNIK ZA REJCE BIKOVSKIH MATER RJAVE PASME
1.

KAKO OCENJUJETE PREDNOSTI IN SLABOSTI (pomanjkljivosti) VAŠE GLAVNE /
NAJPOMEMBNEJŠE PASME?
Označite z X (na skali od 1 (velika pomanjkljivost) do 5 (velika prednost)

Lastnosti / kriteriji
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

1

2

3

4

5

Velika
pomanjkljivost

Manjša
pomanjkljivost

Ni ne prednosti
in ne
pomanjkljivosti

Manjša
prednost

Velika
prednost
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2.

KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE LASTNOSTI PRI ODLOČITVI oz. IZBIRI BIKA ZA
OSEMENJEVANJE VAŠIH KRAV? (Označite z X na skali od 1 do 5)

1
Lastnosti / kriteriji
Skupni selekcijski indeks (SSI)
Indeks beljakovin in maščob (IBM)
Plemenska vrednost (PV) za kol. mleka
PV za količino maščobe
PV za beljakovin
PV za % maščobe
PV za % beljakovin
Dolgoživost
Mlečna persistenca
Plodnost (DMT)
Potek telitev (težavnost telitev)
Zdravje vimena (ŠSC)
Molznost (iztok mleka)
Okvir živali (višina križa)
Nagib križa
Omišičenost živali
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

Zelo
majhen
pomen

2

3

Majhen
pomen

Srednje
velik
pomen

4

5

Velik
pomen

Zelo
velik
pomen
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3.

KAKŠEN DELEŽ PO VAŠEM MNENJU (na osnovi vaših osebnih rejskih ciljev) naj bi imeli
posamezni 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%)

Sklopi lastnosti

v%

MLEKO

v%

Dnevni prirasti
Kakovost mesa

MESO

Število somatskih celic
Zdravje nog-parkljev
Plodnost (DMT)
Poporodna mrzlica
Presnovne motnje
Okvir živali
Noge
Vime
Oblika seskov
Namestitev seskov

ZDRAVJE

TELESNE LASTNOSTI

Potek telitev
Iztok mleka
Temperament
Prilagodljivost

DRUGE LASTNOSTI

SKUPAJ

Sklopi posameznih
lastnosti
Količina mleka
Količina maščobe
Količina beljakovin

100%

100%
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4.

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
Mlečnost (količina mleka)
Količina maščobe
Vsebnost maščobe
Količina beljakovin
Vsebnost beljakovin
Dnevni prirasti (pri kombiniranih
pasmah)
Klavna kakovost (pri kombiniranih
pasmah)
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

2

ostane naj zaželena je
približno
manjša
enako
izboljšava

3

4

5

zaželena je
srednje
velika
izboljšava

zaželena je
znatna /
velika
izboljšava

zaželena je
zelo velika
izboljšava
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5.

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
Zdravje parkljev
Prebavne in presnovne motnje
Boljši izkoristek krme (energije)
Temperament (obnašanje živali)
Preprečevanje medsebojnega sesanja
Pomanjkanje sesalnega refleksa
Popkovna kila
Primernost molže na robotu
Zaostala posteljica
Zadrževanje mleka
Spuščanje mleka med molžama
Intenziteta pojatve

1

2

3

4

5

zelo
majhen
pomen

omejen
pomen

srednje
velik pomen

velik
pomen

zelo velik
pomen

