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Namen diplomskega dela je bil raziskati, kako sistem reje in način odvzema mleka
vplivata na koncentracijo oksitocina in kortizola v kozjem mleku. V raziskavo smo
vključili 20 koz slovenske srnaste pasme, ki jih redijo v PRC Logatec, kjer je
poskus potekal. Vzeli smo 10 koz iz ekološke in 10 iz konvencionalne reje.
Posamezna koza je bila vključena v poskus štiri zaporedne tedne. Vsak teden smo
odvzeli po dva vzorca mleka – med molžo in med sesanjem, tako, da smo ob
zaključku poskusa imeli po 8 vzorcev mleka na kozo, 4 vzorce odvzete med molžo
in 4 med sesanjem. Vsebnost kortizola in oksitocina v vzorcih mleka so izmerili na
Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Rezultati so pokazali, da so koze iz ekološke reje
»srečnejše«, saj so v povprečju imele višje koncentracije oksitocina in nižje
koncentracije kortizola v mleku, kar pomeni, da je ekološka reja za koze manj
stresna kot konvencionalna. V nadaljevanju smo ugotovili, da predstavlja molža za
koze večji stres kot sesanje, saj so bile vrednosti kortizola med sesanjem značilno
nižje kot med molžo. Proti pričakovanjem pa je bila med molžo, v povprečju, tudi
višja raven oksitocina v mleku, kar pa bi lahko pripisali enemu izmed glavnih
sprožilcev »sreče« pri domačih živalih - krmi, ki je naznanjala začetek molže. Tudi
kozliči koz, katerih raven oksitocina v mleku je bila višja in katerih raven kortizola
je bila nižja, so priraščali hitreje – te rezultate smo dobili s podatki dnevnih
prirastov, ki smo jih izračunali iz vmesnih tehtanj. Ugotovili smo tudi, da na raven
oksitocina in kortizola v mleku statistično značilno vpliva tudi število somatskih
celic v mleku, zaporedna laktacija in število kozličev na kozo.
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The aim of B. Sc Thesis was to investigate how the farming method and the method
of taking milk from the Alpine goats, affects the milk oxytocin and cortisol
concentrations. There were 20 Alpine goats included in our study, from which there
were 10 from organic and 10 from conventional farming. The goats were located at
PRC (Pedagogical Research Centre) Logatec. Each goat participated in the study
for 4 consecutive weeks; each week we took two samples from each individual. We
therefore had 8 samples per goat– 4 taken during milking and 4 during suckling.
The measurements were taken at the Veterinary Faculty in Ljubljana. Our results
showed that goats from the organic farming are »happier« and under less stress,
based on a higher oxytocin concentrations and lower cortisol concentrations,
compared to the conventional farming. Milking caused higher stress response in
goats than suckling with cortisol concentrations being significantly higher. In
contrary to our expectations, the oxytocin concentrations during milking were
higher than during suckling. This phenomenon could be explained with the »main
source of happiness« in domestic animals – food, which may represent the trigger
before milking started. The kids of goats, which had higher levels of oxytocin and
lower levels of cortisol grew faster than kids of goats with reverse values –
calculated from daily gain, which was calculated from the intermediate weighing.
There were additional factors that influenced the milk hormonal concentrations,
such as: the number of somatic cells, the successive lactation and the number of
kids per goat.
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1 UVOD
Ideja o diplomskem delu in z njim povezani raziskavi o vplivu sistema reje na izločanje
hormonov oksitocina in kortizola v mleku je nastala zaradi vse bolj intenzivnega
izkoriščanja živali, namenjenih za reprodukcijo in živilsko industrijo. Te živali so namreč
neposredno in posredno izpostavljene visokemu nivoju stresa, saj so pogosto v
prenaseljenih, neprezračenih, higiensko oporečnih okoljih in z genom, selekcioniranim na
visoko prirejo. Tako so njihovi organizmi pogosto izpostavljeni nevidnemu stresu. Kot
primer lahko navedemo število jajc na kokoš nesnico - v intenzivnih rejah lahko znese do
300 jajc ali več letno, medtem, ko jih divja kokoš znese le 10-15 na leto. Vprašali smo se,
kako vse zgoraj naštete stvari vplivajo na posamezno žival fiziološko, in kako bi lahko
dokazali fiziološke spremembe v telesu z raziskavami, ki bi bile primerne za različne vrste
živali. Glede na to, da je veliko dejavnikov dobrega počutja odvisnih ravno od
hormonskega ravnovesja, smo se odločili, da bomo počutje pri kozah dveh različnih rej, ki
smo jih vključili v raziskavo, poskušali ugotoviti na osnovi koncentracije oksitocina in
kortizola v mleku.
Odločili smo se, da bomo v raziskavo vključili koze slovenske srnaste pasme, ker je to v
Sloveniji najbolj razširjena in najštevilčnejša pasma koz. Namen raziskave je bil ugotoviti,
ali so koze, ki imajo boljše pogoje za življenje, torej koze iz ekološke reje, »srečnejše«, kot
koze, ki imajo za življenje pogoje, ki sledijo minimalnim zakonskim določbam.
Predpostavljali smo, da imajo koze v ekološki reji več oksitocina, ki je znan kot hormon
»sreče« in manj kortizola, ki je znan kot hormon »stresa«, kot koze v konvencionalni reji.
To bi lahko pomenilo, da bodo te koze imele boljše proizvodne rezultate, kot so na primer
večja mlečnost, višja koncentracija beljakovin, maščob in laktoze v mleku, večja
odstavitvena masa in dnevni prirasti kozličev, kot tudi višjo kakovost proizvodov.
Zanimala nas je tudi povezava med mlečnostjo koz in prirasti kozličev. Glavni cilj poskusa
je bil raziskati povezavo med koncentracijo oksitocina in kortizola v mleku pri kozah,
uhlevljenih v ekološkem in konvencionalnem sistemu reje ter, ali so vsebnosti različne
glede na način izločanja mleka (molžo/sesanjem).
Postavili smo sledeče hipoteze (H):
- H1= VPLIV REJE - med vrednostmi oksitocina/kortizola v konvencionalni in
ekološki reji obstajajo razlike. Pričakovali smo, da bodo koze ekološke reje imele
višjo koncentracijo oksitocina in nižjo koncentracijo kortizola v mleku, kakor koze
v konvencionalni reji.
- H2 = PROIZVODNE LASTNOSTI - oksitocin/kortizol vpliva na mlečnost koz
srnaste pasme. Pričakovali smo, da bodo koze z višjo koncentracijo oksitocina in
nižjo koncentracijo kortizola v mleku dale večjo količino mleka.

1

Peretin M. Vpliv sistema reje na raven oksitocina in kortizola v kozjem mleku.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

-

-

H3 = PRIRAST KOZLIČEV - oksitocin/kortizol vpliva na prirast kozličev koz
srnaste pasme. Pričakovali smo, da bodo kozliči koz, ki imajo v mleku višjo
koncentracijo oksitocina in nižjo koncentracijo kortizola, bolje priraščali.
H4 = VPLIV NAČINA IZLOČANJA MLEKA – sesanje/molža vpliva na
koncentracijo oksitocina/kortizola v mleku. Pričakovali smo, da bodo vrednosti
oksitocina v mleku, odvzetem med sesanjem, višje kakor v mleku, odvzetem med
molžo; Nasprotno smo pričakovali, da bodo koncentracije kortizola v mleku,
odvzetem med sesanjem, nižje kakor v mleku, odvzetem med molžo;

2 PREGLED LITERATURE
Srnasta pasma koze je evropska alpska pasma koz. Gre za pasmo, ki je izrazito mlečna,
visoko odporna in daje dobre rezultate prireje. Je najštevilčnejša pasma koz v Sloveniji.
Predstavniki pasme so rogate in brezrožne živali. Samcev brez rogov se ne odbira, saj je
velik odstotek njihovih potomcev hermafroditov (Kastelic in sod., 2010).
Glede na to, da gre za pasmo z veliko zmogljivostjo za prirejo mleka, so primerne za
različne oblike reje. Rejski program z vidika intenzivnosti reje ne postavlja nobenih
omejitev, zato jih lahko vključimo v ekološko, ekstenzivno pašno, konvencionalno ali
intenzivno rejo. Kljub temu je za naravne razmere v Sloveniji najbolj pričakovana in
primerna ekstenzivna pašna reja. Pri reji je potrebno spoštovati ekološke, etološke in ostale
zahteve, ki jih določa pravni red. Pri slovenski srnasti pasmi se uporabljajo rejske metode,
ki omogočajo čim bolj gospodarno prirejo in čim večji genetski napredek. Dovoljene so
tehnologije in načini reje, ki izpolnjujejo minimalne standarde za dobro počutje živali in
etološke normative. Koze je potrebno rediti tako, da niso motene njihove biološke,
fiziološke in etološke potrebe, da ni presežena njihova prilagoditvena sposobnost ter da se
z njimi ravna v skladu s pravilnikom o zaščiti rejnih živali. V času vegetacije se priporoča
pašna reja (Kastelic in sod., 2010).
Dolžina laktacije je število dni od datuma jaritve do datuma presušitve. Pri kozah je zelo
različna, odvisna od pasme, količine mleka in načina reje. Pri mlečnih pasmah koz traja v
povprečju med 150-280 dni. V primeru sesanja je sestavljena iz obdobja sesanja in obdobja
molže (Kompan in sod., 2009).
Pri kozah slovenske srnaste pasme je laktacija dokaj enakomerno porazdeljena znotraj
obdobja približno treh mesecev. V povprečju traja 243 dni, znotraj katerega traja doba
sesanja povprečno 62 dni in molža približno 181 dni (Gorjanc, 2007).
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Splošno velja, da hitrejši kot je padec laktacijske krivulje, krajša je laktacijska doba in
manjša je količina namolzenega mleka. Tako imajo praviloma koze z večjo količino mleka
tudi daljšo laktacijo. Mlečnost se posredno ugotavlja preko prirasta mladičev in
neposredno z mlečno kontrolo, ki se izvaja enkrat mesečno na 28 - 34 dni (Zajc in
Kompan, 2011). Sestava in količina mleka sta odvisni od stadija laktacije. Prvih 5 tednov
količina mleka hitro narašča. Laktacijska krivulja je najvišja med petim in desetim tednom,
nato začne počasi in postopoma upadati (Gorjanc, 2007). Raziskave kažejo, da se doba
laktacije daljša z zaporedno laktacijo, najkrajša je v 1. laktaciji, nato se postopoma
povečuje do v povprečju četrte zaporedne laktacije, v sledečih laktacijah pa se začne počasi
skrajševati (Krajinović in sod., 2011). Raziskava, ki so jo opravili pri nemški srnasti pasmi
kaže, da so koze dosegle najdaljšo laktacijo pri 3. zaporedni laktaciji (266,77 dni),
najkrajšo pa pri 1. zaporedni laktaciji (246,55 dni). Pričakovano se je z vsako zaporedno
laktacijo povečevala tudi povprečna količina mleka (Grossman in sod., 1986). Tudi po
navedbah Mourad (2001) je najdaljša laktacija v 3. zaporedni laktaciji, med tem ko je po
navedbah Crepaldi in sod. (1999) v 4. ali 5. laktaciji.
Mlečna žleza (glandula lactifera) je cevasto – mešičkasta žleza. Gre za parno žlezo, ki leži
levo in desno od mediane ravnine. Oskrbuje jo predvsem arteria pudenda externa (mlečna
arterija), vena pudenda externa in vena epigastrica cranialis superficialis (mlečna vena) pa
odvajata kri iz vimena. Koze imajo 2 mamalna kompleksa; vime je torej sestavljeno iz
dveh polovic in leži v ingvinalnem položaju. Vsak mamalni kompleks sestavljata
polkroglasto žlezno telo in bradavičast privesek – sesek. Žlezno enoto sestavljata parenhim
(žlezno tkivo) in intersticij, ki razdeli parenhim na ražnjiče, ki se združujejo v režnje.
Žlezni parenhim sestavljajo alveole (mlečni mešički), iz katerih izhajajo majhne cevke, ki
se združujejo v vedno večje in na koncu prehajajo v mlekovod (Višnar in sod., 2008).
V lumnu alveol se skladišči nastalo mleko do pričetka sesanja ali molže. Vime se ne prazni
samo od sebe, za pričetek praznjenja je potrebna stimulacija – mehansko draženje vimena,
ki omogoči nevroendokrini refleks izločanja oksitocina. S stimulacijo seskov se preko
hrbtenjačnih živcev signal prenese do hipotalamusa, ki pošlje signal v hipofizo, ta pa
prične s sproščanjem oksitocina v krvni obtok. Med izločanjem mleka deluje oksitocin na
mlečno žlezo, dokler deluje na njo tudi dražljaj; po prenehanju delovanja dražljaja se ustavi
tudi izločanje oksitocina. Pod vplivom oksitocina se mleko iz subalveolarnih sinusev
sprosti v mlekovode, ki vodijo v mlečno cisterno. Iz nje vodi seskov kanal, ki se konča s
seskovo odprtino (sfinkter), skozi katero se izloča mleko (Nickerson in Akers, 2011).
Oksitocin je nevropeptid, sestavljen iz devetih aminokislin ( Kleine in Rossmanith, 2016).
V telesu sodeluje pri mnogih funkcijah: krčenje gladke mišičnine maternice pri porodu,
sekrecija mleka iz mlečne žleze, širjenje materničnega vratu, nižanje srčnega utripa;
izredno veliko vlogo igra tudi pri vzpostavljanju socialnih vezi (Gordon in sod., 2011),
vezi med materjo in mladičem, kot tudi pri reprodukciji in na splošno boljšemu počutju
živali – imenujemo ga tudi hormon »sreče«, saj znižuje stres in je pogosto antagonist
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kortizolu. Sinteza poteka v paraventrikularnem jedru hipotalamusa, od koder se preko
aksonov prenese do zadnjega režnja hipofize, kjer se skladišči in po potrebi sprošča v krvni
obtok. Do sproščanja pride zaradi stimulacije, ki jo povzročajo notranji ali zunanji vplivi
na telo, kot so pričetek poroda, sesanja, itd. ( Kleine in Rossmanith, 2016).
Znano je, da oksitocin oslabi odgovor hipotalamusno-hipofizno-adrenalne osi na stres in da
je njegovo delovanje anksiolitičino (zavira anksioznost). To so dokazali z raziskavo na
samicah miši s pomanjkanjem oksitocina, ki so bile testirane v EPM (Elevated plus maze).
Gre za test z anksioznostjo povezanega obnašanja, ki temelji na izpostavljanju odprtemu
ali zaprtemu okolju – labirint je sestavljen iz dveh odprtih in dveh zaprtih krakov. Miši so
zaprli v EPM in opazovali, kje so se raje zadrževale. Ker sta bile odprta kraka brez sten, so
si miši večinoma raje izbrale zaprt prostor, v katerem pa je bil prisoten psihogeni stresor
(stresanje ploščadi), ki je predstavljal tako posreden kot tudi neposreden stresor. Miši s
pomanjkanjem oksitocina v primerjavi z ostalimi (divjimi) mišmi niso kazale le znakov
anksioznosti in tigmotaksije (fotofobija, ozka toleranca za vlažnost in temperaturo), temveč
je bilo pri njih povečano tudi sproščanje kortikosterona, prav tako so kazale tudi znake
stresne hipertermije po delovanju stresorja (Amico in sod., 2004).
Kortizol je kortikosteroidni hormon, katerega sinteza poteka v skorji nadledvične žleze.
Njegovo izločanje sproži kortikoliberin (kortikotropin sproščevalni hormon), ki ga v
stresnih situacijah sprošča hipotalamus. Od tam se transportira do adenohipofize, kjer se
pričneta sinteza in sproščanje adenokotrikotropnega hormona (ACTH) v krvni obtok.
Nastajanje ACTH poveča tudi adrenalin – hormon, ki se v stresnih situacijah začne izločati
prvi (direktna aktivacija sredice nadledvične žleze). ACTH deluje na skorjo nadledvične
žleze in stimulira biosintezo kortizola iz holesterola v skorji nadledvične žleze (indirektna
aktivacija skorje nadledvične žleze). Kortizol deluje kot inzulinski antagonist – povzroča
glikogenolizo, lipolizo in proteinolizo, zavira imunski odziv telesa, proliferacijo in
nastajanje kostnine (osteoporoza). Pri delovanju kortizola gre za negativno povratno zvezo,
saj zavira izločanje kortikoliberina in ACTH. V možganih deluje na mineralokortikoidne in
glukokortikoidne receptorje, tarča le teh pa je hipotalamus. Kortizol imenujemo tudi
hormon »stresa«, ta pa je definiran kot rušenje homeostaze oziroma nenadna sprememba v
okolju, ki potrebuje takojšen odgovor ( Kleine in Rossmanith, 2016).
3 MATERIAL IN METODE
3.1 ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV
Poskus je potekal od 22.03.2016 do 06.05.2016 v Pedagoško raziskovalnem centru
Logatec, kjer so imeli uhlevljene koze srnaste pasme za prirejo mleka in vzrejo kozličev.
Živali so bile rejene na dva načina – konvencionalno in ekološko. Čredo je sestavljalo 57
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odraslih živali, 29 konvencionalno in 26 ekološko rejenih. Živali znotraj posameznega
načina reje so bile rogate in brezrožne.
Za posamezno kozo smo spremljali sledeče parametre: rodovniška številka koze, način reje
posamezne koze, zaporedna jaritev, datum zadnje jaritve, število rojenih in živorojenih
kozličev na kozo, identifikacijska številka kozliča, rojstna masa in odstavitvena masa
kozliča, masa kozliča med vmesnimi tehtanji (slika 1), dnevni prirast, sestava krme v
ekološki in konvencionalni reji in sestava mleka (količina namolzenega mleka, vsebnost
beljakovin, maščob, laktoze, somatskih celic,…). Kozliči so bili ob odstavitvi stari od 51 –
82 dni. Do razlik v starosti je prišlo zaradi skupne odstavitve na isti datum, medtem ko
datumi jaritev niso bili enaki; koze so jarile v razponu enega meseca.

Slika 1: a) kozliči pred tehtanjem b) kozlič med tehtanjem c) monitor za prikaz mase kozliča.

V našem poskusu smo spremljali vsebnost oksitocina in kortizola v mleku med molžo in
med sesanjem kozliča. Podatke o posameznih odvzemih vzorcev smo beležili v tabelo, ki
je vsebovala zapise o zaporedni številki vzorca, rodovniški številki živali, o odvzemih med
molžo in med sesanjem in datumski opredelitvi odvzema (Priloga A).
3.2 ŽIVALI IN POGOJI REJE
3.2.1 Sestava črede
V poskus smo zajeli 20 koz srnaste pasme, 10 koz iz ekološke in 10 koz iz konvencionalne
reje. Izbirali smo po ključu datuma jaritve in sicer tako, da smo v poskus zajeli prvih 10
koz iz vsake reje, ki so jarile zaporedoma. S tem smo dosegli približno izenačenost mase in
velikosti kozličev ob vmesnih tehtanjih, kar je bilo pomembno pri ugotavljanju vpliva
oksitocina in kortizola na dnevne priraste. Ker sta bili vmesni tehtanji samo dve, je starost
kozličev igrala pomembno vlogo ob primerjavi prirastov kozličev. Če bi v poskus zajeli
koze, ki so jarile znotraj daljšega časovnega intervala, bi bile pri masah vmesnega tehtanja
enormne razlike. Vzemimo za primer 2 kozliča: prvi kozlič je bil ob prvem vmesnem
tehtanju star 1 teden, drugi kozlič pa dva meseca. Med samim izračunom dnevnega prirasta
in prirasta med rojstvom in prvim vmesnim tehtanjem smo dobili veliko razliko v rezultatu,
saj kozliči v prvih tednih življenja priraščajo veliko hitreje kot v kasnejših starostnih

5

Peretin M. Vpliv sistema reje na raven oksitocina in kortizola v kozjem mleku.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

obdobjih. Tako dobljeni rezultati bi bili nesmiselni in neprimerljivi, zato je bilo izrednega
pomena v poskus vključiti živali podobnih starosti.
V našem poskusu so bile vse živali rogate - s tem smo izključili vpliv rogatosti na izločanje
oksitocina in kortizola v mleko. Za rogate koze smo se odločili naključno; lahko bi se
odločili tudi za brezrožne – za nas je bilo pomembno samo to, da smo izključili čim več
možnih vplivov, ki bi lahko vplivali na koncentracijo hormonov v mleku. Devetnajst koz
od dvajsetih je bilo v drugi zaporedni laktaciji, le ena je jarila prvič. Vsaka koza je bila v
poskusu štiri tedne, tako smo zbrali po osem vzorcev na žival. Prva dva vzorca smo vzeli v
povprečju 7. dan po jaritivi, in nato vsak 6. do 8. dan. Kozličke smo na začetku poskusa
označili z barvnimi ovratnicami, da smo jih lažje prepoznali in razlikovali od ostalih
kozličev, ki niso bili predmet naše raziskave.
3.2.2 Hlev
Hlev so sestavljali trije boksi v izmeri 12,5 m2 in dva boksa v izmeri 25 m2. Po načinu reje
so bile koze ločene v večja dva boksa in so v času našega poskusa imele urejen izpust in
pašnik površine 1 ha: 0,5 ha za ekološko in 0,5 ha za konvencionalno rejo. Med boksi so
bile jasli, širine 0,6 m in dolžine 5 m, ter prehodi med sosednjimi boksi, tako, da so koze iz
vsake reje imele večino časa na voljo površino 37,5 m2 (slika b). Tla so bila nastlana s
senom - globok nastilj (slika a). V času med 13.1.2016 in 10.2.2016 so imele koze v
ekološki reji na voljo 24 urni izpust in možnost paše na pašniku po volji, medtem, ko koze
iz konvencionalne reje izpusta niso imele. Osvetlitev v hlevu je bila naravna (preko oken v
stenah in na strehi) in umetna, predvsem v času krmljenja in jutranje molže od šeste ure
zjutraj do sončnega vzhoda, ko so bile prižgane luči. Podest visok približno 60 cm, s
stojišči za koze, kjer je potekala molža, se je nahajal vzporedno s prvim boksom. Do njega
so koze prišle skozi vratca v steni in po stopnicah navzgor. Pred stojiščem je bilo korito, v
katerega so kozam pred molžo nasuli krmila, ki so delovala kot stimulus za začetek molže.
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Slika 2: a) boks z globokim nastiljem b) jasli, ki omogočajo prehod med sosednjimi boksi.

3.2.3 Krma
Pomembno razliko med rejama je predstavljala tudi krma. Krmni obroki in vrsta krme za
koze molznice s povprečno mlečnostjo 4kg/dan, so prikazani v preglednici 1; nad
odebeljeno črto je prikaz sestave popolnega krmnega obroka koz v ekološki reji, pod
odebeljeno črto pa prikaz obroka v konvencionalni reji. V ekološki reji se je pokladalo
seno Groblje – EKOL (5-753) in EKO – energijsko krmilo (Vajet), medtem, ko se je v
konvencionalni reji pokladalo seno Groblje – KONV (5 – 752) in KONV – energijsko
krmilo (Vajet). Dodatki mineralov in vitaminov so bili v obeh rejah Kozimin EKO (Lek
Veterina).
Med rejama so bile bistvene razlike med voluminoznim in energijskim krmilom, vendar se
le to glede na hranilne potrebe ni razlikovalo med rejama. Koze v ekološki reji so imele na
voljo večjo količino iste paše (isti pašnik in daljši čas izpusta; možnost paše po volji),
zaradi česar je prihajalo do razlike v vsebnosti suhe snovi, surovih beljakovin, surovih
vlaknin in energije. Seno Groblje – EKOL je imelo slabšo sestavo, kot seno Groblje –
KONV, predvsem manj surovih beljakovin, surove vlaknine in večjo vsebnost mineralov.
Energijsko krmilo v ekološki reji je vsebovalo manj suhe snovi, surovih beljakovin, surove
vlaknine, ter kalcija in fosforja, medtem, ko je bila vsebnost ostalih hranljivih snovi
približno enaka. Vsebnost energije v KONV – energijskem krmilu je bila večja v
primerjavi z EKO – energijskim krmilom. Količina namolzenega mleka glede na sestavo
krmnega obroka je bila za 0.1 L večja pri kozah iz konvencionalne reje.
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Preglednica 1: Sestava obroka in količina posameznih krmil v ekološki reji (zgoraj) in v konvencionalni reji
(spodaj)
Obrok
Količina
SS
ME
RDP/RUP SB SV SM
Ca
P
K
Na
[kg]
[kg] [MJ]
[g]
[g] [g] [g]
[g]
[g]
[g]
[g]
Trava/paša
Seno (EKOL)
Skupaj VK
Kg mleka
Kozimin
EKO
Skupaj
osnovni
obrok
EKO Energijsko
krmilo
Skupaj obrok

6
1,2

1
1,1
2,1

11,2
9,3
20,5
2,8

153/62
58/36
210/97

241
93
308
2,3

204
315
519

50
18
68

0,025

1

6,6
4,4
11

3,6
3
6,6

35,7
25,6
61,3

0,2
0,5
0,7

1,3

2,3

2,3

12,3

8,9

3

0,9

10,4

66/30

96

51

26

12,6

4,2

6,4

4

3

30,9

276/127

403

570

94

24,9

13,1

67,7

7

Kg mleka

3,9

4

Obrok

Količina
[kg]

SS
[kg]

ME
[MJ]

RDP/RUP
[g]

SB
[g]

SV
[g]

SM
[g]

Ca
[g]

P
[g]

K
[g]

Na
[g]

Trava/paša
Seno
Skupaj VK
Kg mleka
Kozimin
EKO
Skupaj
osnovni
obrok
KONV Energijsko
krmilo
Skupaj obrok

5
1,2

0,9
1,1
2,0

9,4
9,3
18,7
2,3

127/51
73/40
200/91

179
113
291
2,1

170
326
496

42
21
63

5,5
4,5
10

3
3,8
6,8

29,8
35,1
64,9

0,2
0,4
0,6

1,3

2,3

2,3

11,3

9,0

2,8

Kg mleka

0,025

1,2

1

12,7

63/38

120

43

30

15,2

5,7

6,3

2,6

3

31,4

283/129

411

539

93

26,4

14,8

71,2

5,4

4,0

4,1

3.3 ODVZEM VZORCEV MLEKA
Vzorce mleka med molžo smo odvzeli vedno ob istem času, med 7. in 9. uro zjutraj. Pri
nobeni izmed koz, zajetih v poskus, nismo opazili znakov mastitisa (oteklo, rdeče vime, ki
je na otip boleče). Koze smo pomolzli vedno v istem vrstnem redu, najprej koze iz
konvencionalne reje in nato še iz ekološke, to pa zaradi tega, ker so bile navajene, da se jih
vsak dan molze ob isti uri in bi lahko že sama zamenjava vrstnega reda stresno vplivala na
njih. S tem smo izločili vpliv časa molže na koncentracijo opazovanih hormonov. Med
molžo smo kozliče koz, zajetih v poskus, zaprli v poseben prostor, kjer so bili zaprti v
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povprečju dve uri. Najprej smo zaprli kozliče konvencionalne reje in nato še kozliče
ekološke reje, saj smo koze ekološke reje na molzišče pripeljali približno 45 minut po
začetku molže koz konvencionalne reje. Z ločitvijo kozličev v poseben prostor smo
preprečili, da bi v času, ki je pretekel do odvzema vzorcev med sesanjem, prišlo do
sesanja. V tem primeru bi lahko imeli težave z odvzemom, zaradi možnosti praznega
vimena. Vzorce mleka smo med molžo odvzeli v epruvete prostornine 10 mL, ki smo jih
predhodno označili s številko koze in zaporedno številko vzorca. Po odvzemu smo jih v
najkrajšem možnem času shranili v hladilnik na 4˚C, kjer so bili shranjeni 3 do 4 ure. S
tem smo preprečili razpad oksitocina, ki je zelo nestabilne strukture in ob visokih
temperaturah hitro razpada. Po molži so imele koze vedno odprt izhod na pašnike, kjer so
se tudi večino časa zadrževale. Približno pol ure pred odvzemom vzorcev mleka med
sesanjem smo koze, ki smo jih vključili v poskus, ponovno privedli v hlev. Kadar smo
izvajali mlečno kontrolo, smo v tem času stehtali vse kozliče, in posebej označili podatke o
masi kozličev, ki so sodelovali v poskusu. Po dveh urah, med 10. in 12. uro, smo vzeli
vzorce med sesanjem na naslednji način: posamezno kozo smo iz boksa pripeljali na
hodnik in k njej privedli njene kozliče/kozlička iz prostora, kjer so bili zaprti. Najprej smo
odvzeli vzorce mleka koz iz konvencionalne reje, nato še iz ekološke. V povprečju so
kozliči nemudoma pričeli s sesanjem. Po enakomernem štetju do trideset (približno 30
sekund) smo mirno in počasi pristopili h kozi in iz seska, iz katerega ni sesal kozlič,
odvzeli vzorec v epruveto s prostornino 10 mL, ki je bila prav tako označena s številko
koze in zaporedno številko vzorca (slika 3b). Za pobiranje 20-ih vzorcev med sesanjem
smo potrebovali 1 do 2 uri, odvisno od tega ali je prišlo do določenih zapletov kot so:
nezanimanje kozliča za sesanje, odrivanje kozličev s strani koze in razburjenost koz. Z
odvzemanjem vzorcev smo končali po približno 4 urah od odvzema prvega vzorca na
molzišču, se pravi okrog 11 do 12 ure dopoldan, odvisno od različnih nepredvidenih
zapletov, do katerih je prišlo tekom poskusa (nemirne koze z več kozliči, kozliči, ki so bili
prestrašeni in se niso pustili ujeti in kozliči, ki niso hoteli sesati). Ko smo končali z
jemanjem vzorcev, smo jih v najkrajšem času dostavili na Veterinarsko fakulteto, kjer so
analitsko določili vsebnost oksitocina in kortizola v mleku.
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Slika 3: a) potek molže na molzišču, pravilno nameščena kanala molznega aparata (b) odvzem vzorcev mleka
med sesanjem kozliča.

3.4 LABORATORIJSKA OBDELAVA VZORCEV
Vzorce mleka za določanje oksitocina in kortizola smo pred analizo laboratorijsko obdelali
na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.
Vsak vzorec mleka smo pred analizo obdelali po spodnjem postopku:
- Vzorce smo centrifugirali 20 minut na 4 °C in 9.000 obratih na minuto; za
centrifugo smo uporabili Rotina 420R (Hettich Tuttlingen, Nemčija).
- Z brizgo smo previdno prebili zgornjo (maščobno) plast v epruveti, z mikropipeto
aspirirali 4 mL spodnje plasti supernatanta in tekočino prenesli v novo
centrifugirko.
- Postopek centrifugiranja in ločevanja supernatanta smo dvakrat ponovili.
- Po 500 µL vsakega vzorca smo do analiz skladiščili v zamrzovalniku na -20 °C in
ga odmrznili tik pred analizo.
3.4.1 Določanje koncentracije oksitocina v mleku
Uporabili smo tovarniško izdelan Oxytocin ELISA kit (kat.št. DE3118, Demeditec
Diagnostics GmbH; Kiel, Nemčija). To je kompetitivni encimskoimunski (ELISA) test, ki
temelji na kvantitativni determinaciji oksitocina v vzorcih. Test uporablja poliklonirana
protitelesa, ki so se vezala na oksitocin po kompetitivnem principu. Za marker se je
uporabljal encim alkalna fosfataza, na katero se je oksitocin vezal kovalentno. Količina z
encimom označenega antigena, vezanega na protitelo, je bila obratno-sorazmerna
koncentraciji neoznačenega antigena. Po inkubaciji na 4 °C smo sprali presežek reagenta in
dodali substrat. Po kratki inkubaciji smo ustavili encimsko reakcijo z dodajanjem trinatrijevega fosfata, ki je vsebino jamic mikrotiterske plošče obarval v različnih odtenkih
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rumene barve. Intenziteta rumene barve je bila obratno-sorazmerna koncentraciji
oksitocina v vzorcu.
Absorbanco vzorcev in standardov smo izmerili s čitalcem mikrotitrskih plošč Multiscan
FC (Thermo Scientific, Waltham, MA, ZDA) pri 405 nm. Na osnovi izmerjene optične
gostote standardov aparat avtomatsko izračuna koncentracijo oksitocina v vzorcu.
3.4.2 Določanje koncentracije kortizola v mleku
Uporabili smo tovarniško izdelani test Cortisol Saliva ELISA (kat.št. RE52611, Hamburg,
Nemčija). Metoda določanja kortizola je temeljila na konkurenčni vezavi prostega
kortizola in kortizola, označenega z encimom alkalna fosfataza, na omejeno število
specifičnih protiteles proti kortizolu, vezanih na stene jamic mikrotitrske plošče. V
postopku sta neznana količina antigena v vzorcu in določena količina antigena vezanega z
encimom alkalne fosfataze tekmovali za vezavna mesta na protitelesih. Po inkubaciji smo
izprali vse komponente razen tistih, vezanih na stene jamic. Po izpiranju smo v jamice
dodali substrat in po reakciji z njim izmerili intenziteto barve s spektrofotometrom pri 450
nm. Intenziteta barve je bila obratno-sorazmerna koncentraciji antigena, ki se je nahajal v
vzorcu.
Absorbanco vzorcev in standardov smo izmerili s čitalcem mikrotitrskih plošč Multiscan
FC (Thermo Scientific, Waltham, MA, ZDA) pri 450 nm. Na osnovi izmerjene optične
gostote standardov aparat avtomatsko izračuna koncentracijo kortizola v vzorcu.
3.5 STATISTIČNA OBDELAVA REZULTATOV
Na podlagi spremljanja telesnih mas smo ugotavljali povezavo med dnevnimi prirasti in
prirasti od jaritve do odstavitve in koncentracijo hormonov, z namenom, da bi ugotovili ali
koncentracija oksitocina in kortizola v mleku matere vpliva na prirast kozličev. Podatkov o
sestavi in količini mleka kasneje nismo vključili v raziskavo, saj smo s pomočjo statistične
obdelave ugotovili, da koncentracija oksitocina in kortizola ne vpliva na samo sestavo in
delež določenih komponent v mleku. V obdelavo smo vključili podatke o številu somatskih
celic, zaporedno laktacijo (prva in druga zaporedna laktacija) in prirast kozličev (rojstna
masa, masa ob 1. in 2. vmesnem tehtanju). Podatke smo pred statistično obdelavo natančno
pregledali, vnesli v Excel za Windows (preglednica 2) ter jih nato statistično obdelali s
programom SAS. Osnovne statistične parametre (srednja vrednost, minimum, maksimum
in standardni odklon) smo izračunali s proceduro MEANS, s proceduro COR in REG pa
smo računali korelacije in regresijske koeficiente.

11

Peretin M. Vpliv sistema reje na raven oksitocina in kortizola v kozjem mleku.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018
Preglednica 2: Povprečne vrednosti oksitocina, kortizola in števila somatskih celic v vzorcih mleka ter
zaporedna laktacija in število kozličev na posamezno kozo.

KOZA

REJA

OXT
molža

OXT
KORT KORT SOMATSKE
ZAPOREDNA ŠT.
sesanje molža sesanje CELICE*1000 LAKTACIJA KOZLIČEV
NA KOZO

1

KONV

182,9

166,9

0,5

0,6

1445,5

2

1

2

KONV

343,5

293,3

1,1

1,4

605

2

2

3

KONV

322,5

322,4

0,9

0,6

175

2

1

4

KONV

243,0

245,1

1,3

0,9

598,5

2

3

5

KONV

240,6

307,8

0,5

1,0

/

2

1

6

KONV

179,0

109,1

0,5

0,6

115

2

2

7

KONV

148,3

166,8

0,2

0,3

115

2

1

8

KONV

238,3

347,6

2,7

2,7

113

1

2

9

KONV

317,3

281,0

0,6

0,3

111

2

1

10

KONV

268,4

232,4

1,8

0,8

112,5

2

1

11

EKO

296,4

314,4

0,3

0,6

105

2

1

12

EKO

241,7

246,2

0,9

1,2

109

2

2

13

EKO

368,6

388,9

0,7

0,7

106

2

2

14

EKO

485,5

353,2

1,2

1,2

105

2

2

15

EKO

262,9

446,7

0,7

0,5

103

2

2

16

EKO

443,9

244,6

0,9

0,6

104

2

2

17

EKO

362,0

268,9

0,4

0,4

99

2

1

18

EKO

411,7

363,1

0,4

0,6

102

2

1

19

EKO

186,1

177,2

0,2

0,3

86

2

1

20

EKO

390,6

367,2

1,1

1,0

78

2

2
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Za opis opazovane lastnosti smo nastavili statistični model. Z njim smo želeli strniti
informacije v predstavljivo obliko in opisati vplive na našo meritev – raven oksitocina in
kortizola v mleku (yijkl). Vključili smo srednjo vrednost, dva glavna sistematska vpliva način reje in način odvzema mleka, naključni vpliv živali in ostanek, ki se v modelu
pojavlja kot naključna napaka in ga z modelom ne moremo pojasniti. To so parametri, ki
so v modelu pomembni. Dobili smo jih tako, da smo model preurejali in izključevali
nepomembne parametre, s katerimi se slabša učinkovitost statističnega preizkusa (ZAKON
SKROMNOSTI). S pomočjo statističnega modela lahko ocenimo pričakovane vrednosti,
strukturo varianc in kovarianc ter predpostavke in omejitve.
Statistični model:
yijkl = µ + Ri + Nj + aijk + eeijkl

…(1)

yijkl = odvisna spremenljivka – koncentracija oksitocina v mleku
µ = srednja vrednost
Ri = sistematski vpliv - način reje; i = 1-EKO, 2-KON
Nj = sistematski vpliv načina odvzema mleka; j = 1-molža, 2-sesanje
aijk = naključni vpliv živali; k = 1,2,……….20
eijkl = ostanek, ki z modelom ni pojasnjen; l = 1,2,3,4
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4 REZULTATI
4.1 LABORATORIJSKO DOLOČENE KONCENTRACIJE OKSITOCINA IN
KORTIZOLA V VZORCIH MLEKA
Z laboratorijskimi metodami (poglavje 3.4.) smo določili koncentracije oksitocina in
kortizola v vzorcih mleka posamezne koze. Rezultati laboratorijske analize so prikazani v
preglednici 3; prikazana so povprečja štirih vzorcev na posamezno kozo. Rezultati so
podani v µg/dL. Koze od 1 do 10 so bile vključene v konvencionalno rejo, koze od 11 do
20 so bile koze iz ekološke reje. V preglednici sta odebeljeni vrednosti kortizola, med
molžo in med sesanjem, pri kozi številka 8. Gre za edino kozo, ki je jarila prvič in je bila
tako v prvi zaporedni laktaciji. Obe vrednosti znašata 2,7 µg/dL in sta bistveno večji od
koncentracij kortizola v ostalih vzorcih mleka.
Preglednica 3: Povprečne vrednosti koncentracij oksitocina in kortizola v vzorcih mleka, odvzetega med
molžo in med sesanjem, za vsako posamezno kozo.

ŠT.
KOZE

OKSITOCIN
MOLŽA
(µg/dL)

OKSITOCIN
SESANJE
(µg/dL)

KORTIZOL
MOLŽA
(µg/dL)

KORTIZOL
SESANJE
(µg/dL)

1
2
3
4

182,9
343,5
322,5
243,0

166,9
293,3
322,4
245,1

0,5
1,1
0,9
1,3

0,6
1,4
0,6
0,9

5
6
7
8
9
10
11
12

240,6
179,0
148,3
238,3
317,3
268,4
296,4
241,7

307,8
190,1
166,8
347,6
281,0
232,4
314,4
246,2

0,5
0,5
0,2
2,7
0,6
1,8
0,3
0,9

1,0
0,6
0,3
2,7
0,3
0,8
0,6
1,2

13
14

368,6
485,5

388,9
353,2

0,7
1,2

0,7
1,2

15
16
17
18
19

262,9
443,9
362,0
411,7
186,1

446,7
244,6
268,9
363,1
177,2

0,7
0,9
0,4
0,4
0,2

0,5
0,6
0,4
0,6
0,3

20

390,6

367,2

1,1

1,0
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4.2 PRIMERJAVA POVPREČNIH VREDNOSTI OKSITOCINA IN KORTIZOLA MED
EKOLOŠKO IN KONVENCIONALNO REJO
Primerjalne povprečne vrednosti koncentracij oksitocina in kortizola v mleku so, ločeno po
rejah in sklopih, prikazane na sliki 4. Zgornji grafi prikazujejo razlike med konvencionalno
(KON) in ekološko (EKO) rejo v povprečjih koncentracij oksitocina v vzorcih mleka
odvzetih med sesanjem in molžo, ter primerjavo povprečja (sesanje + molža) koncentracije
oksitocina med ekološko in konvencionalno rejo. Spodnji grafi prikazujejo razlike med
konvencionalno in ekološko rejo v povprečjih koncentracij kortizola v vzorcih mleka
odvzetih med sesanjem in med molžo, ter primerjavo povprečja (sesanje + molža)
koncentracij kortizola med ekološko in konvencionalno rejo (slika 4).
Med molžo je bila koncentracija oksitocina v konvencionalni reji za 2,3 odstotka nižja
kakor v ekološki reji, med sesanjem pa je bila nižja za 21,3 odstotka. Povprečje
koncentracije oksitocina v vzorcih, odvzetih med sesanjem in med molžo, je bilo v
konvencionalni reji za 29,86 odstotka nižje kakor v ekološki reji.
V konvencionalni reji je bila povprečna koncentracija kortizola v mleku, odvzetem med
molžo, za 33,01 odstotka višja kakor v primerjalni ekološki reji. Podobno je bilo z vzorci
mleka, odvzetimi med sesanjem, kjer je bila koncentracija kortizola v konvencionalni reji
višja za 31,52 odstotka. Skupno povprečje kortizola (molža+sesanje) po rejah je bilo v
konvencionalni reji prav tako za 32,65 odstotka višje kakor v ekološki reji.
Statističnih razlik med rejama v koncentraciji kortizola v mleku ni bilo. Pri razlikah v
koncentraciji oksitocina med rejama pa smo ugotovili sledeče: med sesanjem (df=1;
F=3,24; P=0,09) in molžo (df=1; F=6,55; P=0,02) so bile vrednosti oksitocina v kozjem
mleku koz iz ekološke reje višje kot pri kozah iz konvencionalne reje.

Slika 4: Prikaz povprečij koncentracij oksitocina in kortizola ločeno po načinu odvzema mleka
(sesanje/molža) in sistemu reje (EKO/KON).
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4.3 VPLIV KONCENTRACIJE HORMONOV V MLEKU NA PRIRAST KOZLIČEV
Koncentracija oksitocina med sesanjem je pozitivno vplivala na priraste celotne črede,
vendar le s tendenco (r=1,91; P=0,07), medtem, ko je koncentracija kortizola na priraste
celotne črede vplivala negativno – gre za statistično značilno razliko (r= -2,24; P=0,04).
Vsebnost kortizola v mleku je v konvencionalni reji s tendenco negativno vplivala na
priraste kozličev (r= -1,99; P=0,08).
4.4 KORELACIJA MED KONCENTRACIJO HORMONOV MED MOLŽO IN MED
SESANJEM
Koncentracija oksitocina med molžo je bila pozitivno korelirana s koncentracijo oksitocina
med sesanjem (r=0,65; P<0,0001), prav tako sta bili pozitivno kolerirani koncentraciji
kortizola med molžo in med sesanjem (r=0,56; P<0,0001). Koeficient korelacije pri
koncentraciji oksitocina med molžo in med sesanjem je znašal 0,65. To pomeni zmerno
močno linearno povezavo med spremenljivkama, med tem ko je pri koncentraciji kortizola
med molžo in med sesanjem znašal 0,56. To pomeni šibko linearno povezavo med
spremenljivkama.
Koncentracija oksitocina in kortizola je bila v obeh primerih višja med molžo kot med
sesanjem. Povprečna vrednost koncentracije oksitocina je v vzorcu, odvzetem med molžo,
znašala 296,68 µg/dL in je bila za 3,92 odstotka višja kot v vzorcu, odvzetem med
sesanjem, kjer je znašala 284,87 µg/dL. Povprečna vrednost kortizola v mleku, odvzetem
med molžo, je znašala 0,85 µg/dL in je bila za 9,88 odstotka višja kot v mleku, odvzetem
med sesanjem, kjer je znašala 0,77 µg/dL (slika 5).

Slika 5: Grafični prikaz zgoraj navedenih rezultatov koncentracij oksitocina (OXT_MOLŽA/SESANJE) in
kortizola (CORT_MOLŽA/SESANJE) med molžo in sesanjem.
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4.5 KORELACIJE MED LASTNOSTMI MLEKA, PROIZVODNIMI LASTNOSTMI IN
VSEBNOSTJO HORMONOV
Pri meritvah korelacije med lastnostmi mleka, proizvodnimi lastnostmi in vsebnostjo
hormonov v mleku smo dobili nekaj statističnih povezav, ki so prikazane v preglednici 4.
Vrednosti P=0,07 (E) in P=0,08 (K) nam kažeta, da je bila pri živalih obeh čred
koncentracija kortizola večja, če je bilo v mleku večje število somatskih celic, vendar le s
tendenco. Vrednost P=0,05 nam pove, da je pri korelaciji med zaporedno laktacijo in
koncentracijo oksitocina, v ekološki reji obstajala statistično značilna razlika. Tudi v
konvencionalni reji smo ugotovili vpliv zaporedne laktacije na koncentracijo oksitocina,
vendar le s tendenco. Gre za negativno korelirani spremenljivki, saj je pri živalih obeh čred
koncentracija oksitocina padala s trajanjem laktacije. Najbolj močna korelacija je bila med
koncentracijo kortizola in številom kozličev na kozo; v ekološki reji je znašala vrednost
P=0,002, v konvencionalni pa P=0,001. Pri živalih obeh čred je bila koncentracija kortizola
večja, če je bilo večje število kozličev na posamezno žival. Med ostalimi lastnostmi mleka,
proizvodnimi lastnostmi in vsebnostjo hormonov, ki smo jih zajeli v obdelavo (količina
mleka, beljakovine, maščobe in laktoza ter trajanje molže) statistično značilnih korelacij ni
bilo, zato jih v rezultate nismo vključili.
Preglednica 4: Značilne korelacije med lastnostmi mleka, proizvodnimi lastnostmi in vsebnostjo hormonov
po čredah. Zgornja vrednost predstavlja koeficient korelacije (r), spodnja vrednost pa je P-vrednost, ki nam
pove, s kolikšno verjetnostjo lahko trdimo, da je korelacija statistično značilna; (K)-konvencionalna reja, (E)
– ekološka reja. Statistično značilne vrednosti so odebeljene, tendence pa so podane v poševni obliki.

Oksitocin
Somatske celice (E)

R
P

Zaporedna laktacija (E)

R
P

Št. kozličev na kozo
(E)

R
P

Zaporedna laktacija
(K)

0,42826

0,94

0,07

-0,45571

0,11726

0,05

0,63

0,1482

0,65317

0,54

0,002

0,03333

0,61667

0,93

0,08

-0,58994

-0,171

0,09

0,66

0,10445

0,87039

0,77

0,001

R
P

Št. kozličev na kozo
(K)

0,01667

R
P

Somatske celice (K)

Kortizol

R
P
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Dobro počutje živali je v prvi vrsti povezano z njihovim čustvenim stanjem in pomeni
odsotnost negativnih čustev, ki povzročajo psihično trpljenje ter prisotnost pozitivnih
čustev, ki vodijo v psihično blagostanje. Določa kakovost življenja – živalim moramo
omogočati čim bolj naravno življenje, v čim bolj naravnem okolju – okolju, ki zadovoljuje
njihove potrebe in jim omogoča etološko značilno izražanje obnašanja; okolje kjer se
počutijo varne in srečne (Bossy in sod. 2007). Ker so čustva subjektivna, jih lahko merimo
le z indirektnimi metodami – mi smo se odločili za merjenje ravni hormona »sreče« oksitocina in raven hormona »stresa« - kortizola. Cilj naloge je bil ugotoviti, kako vplivata
način reje in način odvzema mleka na oksitocin in kortizol v mleku in ali obstaja korelacija
med koncentracijami dotičnih hormonov in proizvodnimi lastnostmi, prirasti kozličev in
lastnostmi mleka. Rezultati so pokazali, da način reje statistično značilno vpliva na
koncentraciji oksitocina in kortizola v mleku, prav tako smo dobili korelacije med
nekaterimi proizvodnimi lastnostmi in lastnostmi mleka v odvisnosti od oksitocina in
kortizola.
Ekološka reja sledi praksi, ki jo v tuji literaturi zasledimo pod imenom »5 freedoms«. Prva
svoboda predstavlja nenehen dostop do krme in vode. Druga svoboda govori o fizičnem
udobju in odsotnosti temperaturnih ekstremov - prosta izbira hladnejšega ali toplejšega
dela okolja, v katerem se žival nahaja (to velja predvsem za območja s temperaturnimi
ekstremi). Tretja svoboda predstavlja odsotnost bolečin, poškodb in bolezni; zelo verjetno
je, da so živali iz ekološke reje odpornejše na bolezni kakor živali ostalih sistemov reje.
Prisotna mora biti tudi svoboda, ki omogoča izražanje vrsti primernega obnašanja, ter
odsotnost strahu in stresa. Če povzamemo vse zgoraj našteto, pridemo do zaključka, da je
živalim najbolj prijazen način reje ravno ekološka reja (Spoolder, 2007).
Ekološka reja je glede na dobro počutje živali boljša od konvencionalne ali intenzivne reje,
saj omogoča živalim izražanje vrsti značilnega obnašanja in življenje, ki je najboljši
približek življenju, kot bi ga imele v naravi. S prvo hipotezo (H1) smo želeli dokazati
vpliv načina sistema reje na vsebnost oksitocina in kortizola v mleku. Kot smo pričakovali,
so imele koze iz ekološke reje višjo koncentracijo oksitocina in nižjo koncentracijo
kortizola v mleku. Glede na rezultate lahko trdimo, da so koze iz ekološke reje bolj
zadovoljne, saj imajo v nasprotju s konvencionalno rejo več možnosti za izvajanje
fiziološkega obnašanja; koze iz ekološke reje so torej »srečnejše« in izpostavljene
manjšemu stresu, kakor koze iz konvencionalne reje.
Z drugo hipotezo smo želeli preveriti ali oksitocin in kortizol značilno vplivata na nekatere
izmed proizvodnih lastnosti koz in na lastnosti mleka. Ugotovili smo, da na koncentracijo
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oksitocina statistično značilno vpliva zaporedna laktacija. Na koncentracijo kortizola v
mleku s tendenco vpliva število somatskih celic – višje kot je, višja je koncentracija
hormona. Povišano število somatskih celic nakazuje na vnetne procese v tkivu (Jeretina,
2011), kar pojasni povišan stresni hormon v telesu. Najmočnejšo korelacijo smo dobili
med koncentracijo kortizola in številom kozličev na posamezno kozo. Pri obeh rejah je bila
koncentracija višja, če je bilo število kozličev na kozo večje. Pri kozah smo v večini
primerov opazili, da koze, ki imajo več kozličev, navadno preferirajo prvorojenca in
zavračajo drugorojenca. Za nemir je bila dovolj že samo prisotnost »neželjenega« kozliča,
sesanje pa je nervozo samo še stopnjevalo. To bi lahko pojasnilo višje vrednosti kortizola
pri kozah z večjim številom mladičev.
Prav tako smo ugotovili pozitivno korelacijo med dnevnim prirastom in koncentracijo
oksitocina in kortizola v mleku. Ob stresu se iz nadledvične žleze prične v krvni obtok
sproščati kortizol, ki v večjih količinah negativno vpliva na psihološko in fizično stanje
organizma (Kleine in Rossmanith, 2016). Med koncentracijo kortizola in dnevnim
prirastom je bila korelacija negativna in močno značilna, kar pomeni, da so kozliči koz, ki
so bile pod večjim stresom – to se je kazalo z višjimi vrednostmi kortizola v mleku,
priraščali slabše kot kozliči koz z nižjimi vrednostmi. Med koncentracijo oksitocina in
dnevnim prirastom smo ugotovili zmerno močno do šibko značilno korelacijo, kar pomeni,
da vsebnost oksitocina v mleku vpliva na dnevne priraste, vendar le s tendenco. Iz
sledečega sklepamo, da kozliči, katerih matere so pod nižjim stresom – »srečnejše«,
priraščajo hitreje in dosežejo višjo odstavitveno maso, kakor kozliči mater, ki so
izpostavljene večjemu stresu. V splošnem to pomeni boljše proizvodne rezultate za rejce in
prav zaradi tega je ključnega pomena, da se redi živali v pogojih, kjer lahko zadovoljimo
tako fiziološke kot tudi psihološke potrebe živali.
Bistvena razlika je bila tudi v načinu odvzema mleka. Med sesanjem je bila, glede na
molžo, v mleku nižja koncentracija tako oksitocina kot tudi kortizola. Glede na dobljene
rezultate si lahko to interpretiramo na naslednji način: sprožilec izločanja oksitocina v
mleko med molžo je bila krma, sprožilec pri sesanju pa kozlič; glede na to, da so bile koze
navajene na to, da so na molzišču dobile močna krmila, predvidevamo, da je bil to glavni
povzročitelj »sreče« - višjega izločanja oksitocina v krvni obtok. Ob samem sesanju pa se
oksitocin izloča le kot faktor krčenja mlečne žleze, da lahko le ta izloči mleko skozi seskov
kanal. Nasprotno od tega pa je bila koncentracija kortizola med molžo bistveno večja kakor
med sesanjem. To pomeni, da je glede na naravno obliko sproščanja mleka – sesanja,
molža za koze dejansko stresna. Zanimivo bi bilo preveriti, kakšne bi bile razlike med
koncentracijo oksitocina, če bi koze na molzišču ne dobile krme kot sprožilca »sreče«.
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5.2 SKLEPI
-

Prva hipoteza, ki smo jo postavili, je razlika koncentracije kortizola in oksitocina
med ekološko in konvencionalno reji. Glede na rezultate lahko sklepamo, da so
koze iz ekološke reje izpostavljene manjšemu stresu in so »srečnejše«, saj je mleko
koz iz ekološke reje imelo nižje vsebnosti kortizola in višje vsebnosti oksitocina v
mleku kot koze iz konvencionalne reje.

-

Med količino mleka in dotičnima hormonoma ni povezave. Ugotovili pa smo, da na
oksitocin in kortizol vpliva število somatskih celic v mleku, zaporedna laktacija in
število kozličev na kozo. Pri ostalih lastnostih mleka in proizvodnih lastnostih koz
nismo našli povezav.

-

Vsebnost kortizola v kozjem mleku je bila statistično značilno korelirana z
dnevnim prirastom kozličev; gre za negativno korelacijo – večja koncentracija
kortizola v mleku pomeni slabše dnevne priraste pri kozličih. Tudi pri oksitocinu
smo dobili zmerno močno do šibko korelacijo z dnevnim prirastom, ki je bila
pozitivna. To pomeni, da se dnevni prirast povečuje linearno s koncentracijo
oksitocina v mleku. Ta vpliva na dnevni prirast v naši študiji le s tendenco.

-

Med sesanjem sta bili koncentraciji oksitocina in kortizola v mleku nižji kakor pri
molži, kar delno potrjuje našo hipotezo. Koze so bile med molžo izpostavljene
večjemu stresu kakor med sesanjem, vendar so kljub višjim vrednostim izločale
večje količine oksitocina, kar lahko po vsej verjetnosti pripišemo krmi, ki je bila
sprožilec »sreče«.
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PRILOGE
Priloga A: Protokol, s katerim smo spremljali evidenco o vsakem odvzetem vzorcu mleka
posamezne koze – na posamezno kozo smo vzeli 8 vzorcev mleka

