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1 UVOD
V Sloveniji je reja koz, še posebej mlečnih pasem, manj razširjena, čeprav nam naravne
danosti omogočajo primerne pogoje za to področje ţivinoreje. V Sloveniji redimo le
majhen deleţ mlečnih koz, vso prirejeno mleko pa se predela v sir in druge mlečne izdelke.
Po statističnih podatkih je bilo v Sloveniji leta 2017 skupaj 25.217 koz. Proizvodnja mleka
je bila 1.237 t kozjega mleka v letu 2016. Glede na skupno količino namolzenega mleka
(kravje, ovčje in kozje mleko skupaj) v Sloveniji je bil v letu 2016 deleţ namolzenega
kozjega mleka le 0,2 % (SURS, 2017a).
O tehnologiji reje mlečnih pasem koz v Sloveniji ni poznanih natančnejših značilnosti,
najdemo le bolj splošne podatke. Največkrat govorimo o tradicionalnih tehnologijah reje,
ki so odvisne od zmogljivosti prireje pasme in podnebnih razmer v katerih se pasma redi.
Za tehnologijo reje v literaturi ne najdemo enotne definicije, saj si ta izraz lahko razlagamo
na različne načine. Tehnologija reje največkrat predstavlja skupen izraz za tehnologijo
pripusta, tehnologijo krmljenja (prehrana), tehnologijo odstavitve in celotno gospodarjenje
na kmetiji. Pri tehnologijah reje mlečnih pasem koz se uporablja sezonski pripust, kar
pomeni, da koze jarijo enkrat letno. Tehnologija krmljenja je odvisna od razpoloţljive
krme (paša, seno,…) in pogojev za pridelavo krme. Večinoma se rejci v poletnem času
odločajo za pašo koz v laktaciji. V zimskem času je prehrana koz odvisna od kakovosti
pridelane zimske voluminozne krme. Če je ta slabše kakovosti je priporočljivo
dokrmljevanje. Tehnologije odstavljanja kozličev se pri mlečnih rejcih razlikujejo v dobi
sesanja. Ker gre za prirejo mleka je smiselna zgodnja odstavitev kozličev. Čas odstavitve
je največkrat vezan na povpraševanje po sesnih kozličih mlečnih pasem koz. Kozliči naših
mlečnih pasem se največkrat prodajo kot zelo lahki sesni kozliči za zakol (večinoma v
Italijo).
V diplomski nalogi smo ţeleli opisati sisteme reje v katerih slovenski rejci vzrejajo mlečne
koze. Zanimala nas je tehnologija reje v smislu tehnologije pripustov, vloge prehrane v
posameznem proizvodnem obdobju, starosti kozličev ob odstavitvi, sistem paše ter skrb za
zdravstveno varstvo ţivali. V ta namen smo pripravili obseţen vprašalnik in anketirali
rejce mlečnih pasem koz na območju Slovenije.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 PASME MLEČNIH KOZ V SLOVENIJI
Tehnologija reje se začne najprej pri izbiri pasme koz. Rejci se za določeno pasmo odločijo
glede na to, kakšna so njihova pričakovanja od pasme in moţnost reje določene pasme na
območju. V Sloveniji sta najbolj razširjeni mlečni pasmi koz slovenska sanska in slovenska
srnasta koza.
2.1.1 Slovenska sanska koza
Slovenska sanska koza spada med tradicionalne pasme v Sloveniji. Da pasmo smatramo
kot tradicionalno mora biti pod rejskim in selekcijskim nadzorom na področju Slovenije
vsaj 30 let. Pasma je nastala z oplemenjevanjem domače bele koze, ki so jo redili naši rejci
na ozemlju Slovenije s švicarsko sansko kozo, ki izvira iz doline Saanen v Švici. Slovenska
sanska koza je po zunanjem videzu in pa po proizvodnih lastnostih zelo podobna švicarski
sanski kozi (Gorjanc in sod., 2010). V Sloveniji je bilo leta 2013 2.500 koz te pasme
(Register pasem ..., 2018), razširjene pa so po celotnem območju Slovenije. V kontroli
porekla in proizvodnje je bilo v letu 2017 vpisanih 688 plemenskih koz slovenske sanske
pasme (Zajc in sod., 2017).

Slika 1: Trop slovenskih sanskih koz (Gorjanc in sod., 2010).

2.1.2 Slovenska srnasta koza
Slovenska srnasta koza je izrazito mlečna pasma koz. Nastala je z oplemenjevanjem
domačih lokalnih pasem koz z nemško srnasto pasmo in francoskimi alpskimi kozami.
Slovenska srnasta koza je tradicionalna pasma koz v Sloveniji. Razširjena je po celotni
drţavi in po številu koz najbolj zastopana med mlečnimi pasmami koz (Slovenska srnasta
koza, 2018). V Sloveniji je bilo leta 2013 4.000 ţivali te pasme (Register pasem ..., 2018).
V kontrolo porekla in proizvodnje je bilo leta 2017 vpisanih 1.126 plemenskih koz
slovenske srnaste pasme (Zajc in sod., 2017).
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Slika 2: Slovenska srnasta koza (Slovenska srnasta koza, 2018)

2.2 TEHNOLOGIJE REJE
2.2.1 Tehnologija pripusta
Obe pasmi koz, tako slovenska sanska, kot slovenska srnasta pasma koz sta sezonsko
poliestrični. Prsk se začne konec poletja in traja do januarja. Plemenska zrelost mladic in
mladih kozlov je odvisna od tehnologije reje. Ob ustrezni prehrani lahko mladice
pripuščamo ţe pred doseţenim letom starosti. Koze jarijo v pomladnih mesecih (februarapril), odvisno od pripusta. Ob prisotnosti kozla pri kozah lahko prvi prsk v sezoni
pospešimo (Orešnik in Kompan, 2015).
Pri reji koz je zelo pomembna odločitev vsakega rejca starost mladice ob prvem pripustu.
Koze namreč svojo spolno zrelost doseţejo ţe pri starosti 6 do 8 mesecev, svojo
plemensko zrelost pa doseţejo kasneje (Ţenko, 2018; Kompan in sod.,1996). Pomembno je
dejstvo, da koz ne pripuščamo v spolni zrelosti ampak šele kasneje, ko doseţejo plemensko
zrelost. Ta varira od 8 do 10 mesecev (telesna masa med 35 in 40 kg) pri kozlih pa od 9 do
12 mesecev (telesna masa kozla 40 kg). Če jih pripuščamo premlade, ţivali zaostajajo v
rasti in imajo skozi celo proizvodno obdobje slabše rezultate (Ţenko, 2018; Kompan in
sod.,1996).
Koze so zelo plodne ţivali, ob prvem pripustu se jih obreji 90 %. Pri kozah poznamo več
načinov pripusta, prost pripust, haremski in pripust iz roke. Prost pripust posnema
obnašanje ţivali v naravi. Pride do tekmovanja med kozli za koze. Ta sistem ni več v
uporabi, saj ne omogoča kontrole pripustov (Franić, 1985; Lebar 2018). Pri hermeskem
načinu pripusta moramo zagotoviti kvalitetnega kozla (plemenjaka) in paziti, da ne
preseţemo števila koz na enega kozla. Starejši kozli imajo lahko v plemenilni sezoni do 60
koz, mlajši pa do 40. Pri haremskem pripustu je uspešnost oploditve 90 % (Kompan in
sod., 1996; Lebar, 2018). Pri pripustu iz roke vsako kozo posebej pripeljemo k plemenjaku.
Koze ni priporočljivo pripuščati prvi dan prskanja (90 % neuspešnost), temveč drugi dan,
ko koza tudi kaţe vidne znake estrusa (Lebar, 2018).
3

Podobnik S. Tehnologije reje mlečnih koz v Sloveniji.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

Z umetnim osemenjevanjem zmanjšamo tveganje, da z nakupom plemenjaka v trop
vnesemo spolno prenosljive bolezni (Klinc, 2017). Osemenjujemo lahko s sveţim ali
zamrznjenim semenom. Za zamrzovanje semena uporabljamo tekoči dušik (-196 °C).
Zamrznjeno seme ima časovno neomejen rok trajanja. Preden začnemo z osemenjevanjem
moramo poskrbeti, da so koze zdrave. Starejših koz in koz, ki imajo teţave s plodnostjo ne
osemenjujemo. Pojatev, ki traja 36 ur (28 – 48 ur) je pri kozah tako očitna (trzanje z
repom, oglašanje, sluzast izcedek in otekla vulva), da kozla za stimulacijo pojatve ne
potrebujemo. Semenčeca iz zamrznenega semena v rodilih preţivijo le nekaj ur, zato
moramo natančno določiti ovulacijo, medtem, ko pri naravnem pripustu ali če koze
osemenimo z sveţim semenom, le te preţivijo tudi več dni. Do ovulacije pride proti koncu
pojatve. Za stimulacijo pojatve poznamo več načinov. Najbolj znan postopek je s pomočjo
svetlobnega reţima, kajti dolţina dneva in noči vpliva na spolno aktivnost. Vendar ta
metoda zahteva kar nekaj znanja in časa, zato se v Sloveniji največkrat uporablja program
sinhronizacije pojatve s pomočjo progesteronskih vloţkov, prostaglandinov in hormona
eCG (Equine chorionic gonadotropin). Z progesteronskim vloţkom, ki ga vstavimo v
noţnico koze za 10-12 dni, ustavimo aktivnost jajčnikov, prostoglandini pa morebitno
nastalo rumeno telo razgradijo. Ko vloţek odstranimo so vse koze v isti fazi ciklusa. Nato
apliciramo hormon eCG, ki spodbudi nastanek pojatve, ki se navadno pojavi naslednji dan.
Koze osemenimo v obdobju med 32 in 56 ur po odstanitvi vloţkov. Uspešnost osemenitve
se giblje med 70 in 80 % (Klinc, 2017).
2.2.2 Prehrana mlečnih koz
Pravilna prehrana je zelo pomembna pri gospodarni prireji kozjega mleka. Kozam moramo
s prehrano zagotoviti dovolj hranilnih snovi, da bodo lahko pokrivale vzdrţevalne potrebe
in hkrati ohranjale ali celo povečevale prirejo mleka. Praviloma koze boljše izkoriščajo
krmo kot ostali preţvekovalci. Imajo večji volumen prebavil na kilogram telesne mase v
primerjavi z govedom. Zaradi zelo intenzivnega preţvekovanja, veliko izločene sline in
močnega delovanja predţelodcev koze učinkovito izkoriščajo zauţito voluminozno in
močno krmo. Koze so zelo prilagodljive, tako tudi ob morebitnem pomanjkanju rudniskih
snovi ali vitaminov najprej zmanjšajo prirejo mleka ali prirasta. Na pomanjkanje hranilnih
snovi v prehrani so mlečne koze veliko manj dovzetne na morebitne s tem povezane
bolezni, kot krave molznice (Orešnik in Kompan, 2015).
Dnevna količina zauţite suhe snovi pri kozah znaša 4 do 5,5 % njihove telesne mase (koza,
ki tehta 60 kg zauţije 2,4 do 3,3 kg suhe snovi) (Ţenko in sod., 2014). Sposobnost
zauţivanja narašča s trajanjem laktacije, svoj vrh pa doseţe med 6 in 10 tednom po jaritvi.
Koze so po naravi zelo izbirčne, zato moramo paziti kakšna krmila dodajamo, da jih bodo
tudi zauţile. Zagotavljanje pokrivanja potreb po energiji pri kozah predstavlja največji
izziv (Ţenko in sod., 2014).
2.2.2.1 Prehrana koz pred in po pripustu
Pred pripustom povečamo vnos energije kar vpliva na velikost gnezda in mlečnost v
naslednji laktaciji. Z dodajanjem energije v obrok začnemo 3 do 4 tedne pred
predvidvidenim pripustom, da koze začnejo pridobivati na teţi in njihova kondicija pri
pripustu znaša od 3,25 do 3,5. Obilnejše krmljenje ohranjamo še 2 do 4 tedne po pripustu, s
tem povečamo število ugnezdenih jajčec v maternici.Obilnejša krma ne pomeni, da
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moramo kozam dodajati samo močno krmo. Dovolj obilno krmo lahko zagotovimo tudi z
dobro pašo ali kakovostno konzevirano krmo (Kompan in sod., 1996).
2.2.2.2 Prehrana koz v brejosti
Do tretjega meseca brejosti lahko koze krmimo le na vzdrţevalni ravni, pod pogojem, da
jih ne molzemo. Če so ţivali ob začetku brejosti v predobri kondiciji lahko tekom brejosti
tudi malo shujšajo, pod pogojem da nosijo enega mladiča. Če so koze v predobri kondiciji
(4 ali več) so bolj dovzetne za presnovne bolezni (ketozo) v pozni brejosti (Kompan in
sod., 1996).
V pozni brejosti zarodki zelo hitro rastejo, zato je prehrana koz v tem obdobju ključnega
pomena. Z ustrezno prehrano zagotovimo ustrezno rojstno maso mladičev, njihovo
vitalnost in vplivamo na količino mleka v laktaciji. V zadnjem obdobju brejosti koza ne
more zauţiti toliko krme zaradi povečane maternice, zato moramo dovolj hranilnih snovi
zagotoviti tako, da dodajamo več energije v obrok (Kompan in sod., 1996).
2.2.2.3 Prehrana koz v laktaciji
Z začetkom laktacije se potrebe po hranilnih snoveh povečajo. Koza ne more zauţiti toliko
krme, da bi lahko pokrila potrebe za vzdrţevanje in proizvodnjo. Laktacija doseţe vrh med
6. in 8. tednom po jaritvi, sposobnost za zauţivanje krme doseţe svoj vrh šele med 10. in
14. tednom po jaritvi. Koza zato med laktacijo hujša, izgubljeno telesno maso pa zopet
pridobi v poznejši laktaciji (po 15. tednu) in med presušitvijo (Kompan in sod., 1996).
Po jaritvi mora biti kozam na voljo kvalitetna voluminozna krma in dovolj velika količina,
da lahko prebirajo. Kozam od jaritve dalje dokrmljujemo močno krmo, ki jo postopoma
povečujemo. Močno krmo razdelimo na več obrokov, vključujemo pa krmila, ki
povečujejo zauţivanje krme (npr. pesni rezanci). Priporočljivo je, da koze vrh laktacije
doseţejo z začetkom paše. Takrat omejimo pokladanje močne krme. Dodatek moramo
prilagoditi glede na sestavo paše. To najlaţje doseţemo, če mešamo več vrst ţit (Ţenko,
2013).
Koza z maso 60 -70 kg za svoje vzdrţevalne potrebe na dan potrebuje 10,3 MJ ME za vsak
kilogram mleka z 3,5 % mlečne maščobe pa 2,9 MJ NEL (Orešnik in Kompan, 2015).
2.2.3 Tehnologije odstavitve kozličev
Kozliči morajo čimprej po rojstvu zauţiti dovolj mleziva. Prve tri do štiri tedne so mladiči
popolnoma odvisni samo od mleka, potem pa jim ţe lahko ponudimo kvalitetno
voluminozno krmo in močno krmilo. Le-to mora biti v hlevu urejeno tako, da odrasle koze
ne morejo do nje. Namen dodajanja močne krme mladičem je, da čimbolje razvijejo
prebavila in črevesno sluznico. Bolj kot ima koza razvita prebavila, več krme lahko
izkoristi. To pa za rejca pomeni manj stroškov s krmo in večjo prirejo. Kozličke mlečnih
pasem odstavimo pri starosti dveh mesecev. Takrat jih tudi odberemo za pleme ali prodajo
(Orešnik in Kompan, 2015).
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2.2.3.1 Zreja brez matere
Tak način reje je primeren za rejce, ki celotno količino namolzenega mleka prodajo oz.
predelajo v sir. Kozliče tako odstavimo po treh do štirih dneh. Po rojstvu moramo paziti, da
vsi kozliči dobijo zadostno količino mleziva, ki jim zagotavlja zaščito. Več kot tri dni
sesanja pri kozi ni priporočljivo, saj imamo lahko kasneje teţave pri navajanju kozličev na
mlečni nadomestek. Prva dva dni po odstavitvi moramo ponuditi topel mlečni nadomestek,
kasneje pa to ni več nujno. Mlečni nadomestek mora biti kakovosten. Ker kozliči pri materi
sesajo tudi do štiridesetkrat na dan, je najbolje, da imajo kozliči mlečni nadomestek po
volji. Če te moţnosti nimamo, jih moramo napajati na uro in pol do dve uri. Kozličem
moramo čimprej ponuditi suho krmo in starter (v drugem tednu starosti), saj s tem
zmanjšamo stroške vzreje. Vedno morajo imeti na voljo tudi sveţo vodo (Kompan in sod.,
1996).
2.2.3.2 Zgodnje odstavljanje
Pri zgodnjem odstavljanju kozliče odstavimo pri starosti 5 do 6 tednov. Ob odstavitvi
moramo biti pozorni na to, da mladiče postopoma odstavljamo. Kozliče vsak dan za nekaj
ur ločimo od mater ţe v obdobju pred odstavitvijo in jim ponudimo suho krmo, ki je
morajo ob odstavitvi zauţiti dovolj, da ne zaostajajo v rasti. Od drugega tedna starosti
kozličem ponudimo močno krmo (Kompan in sod., 1996).
2.2.4 Tehnologije paše koz
V Sloveniji je paša koz zelo primerna in priporočljiva saj so koze zelo učinkovite pri
čiščenju zaraščenih površin. Pri mlečnih pasmah koz nastane teţava, ker koze samo s pašo
ne morejo pokriti potreb po hranilnih snoveh za proizvodnjo, zato jim v obrok dodajamo
močno krmilo, ki vsebuje dovolj energije. Najbolj problematične so koze v zadnji tretjini
brejosti in v začetku laktacije, ko mlečnost narašča. Kozam na paši moramo zagotoviti
zavetje, senco, dostop do sveţe pitne vode in mineralno-vitaminski dodatek. Pašnik mora
biti dovolj obseţen, ker je pri kozah izrazita hierarhija. Dovolj velik pašnik tako zagotavlja,
da se koze niţjega ranga lahko umaknejo. To jim tudi zagotavlja večjo izbiro paše. Če je na
voljo manjša količina krme se vpliv hierarhije še zaostri (Ţenko in sod., 2018).
2.2.4.1 Pašno- kosna raba
V tem načinu čredinske paše pašnik razdelimo na 18 do 20 čredink (površina vsaj 8 ha) s
stalno ograjo. Površina mora biti velika, sicer je ta naloţba nesmiselna oz. predraga. Če
pašnik razdelimo na največ 15 čredink, je ob 2-3 dnevni paši na določeni čredinki ţivalim
mogoče ponuditi kakovostno pašo in ohranjati dober izkoristek ruše. Pašnik mora biti
dostopen za mehansko spravilo krme. Ta sistem paše je primeren za ravninska območja.
Zelo pomebna pri tem sistemu je prva paša spomladi, ki zagotavlja, da se na pašniku
ustvari stopničasta ruša (Kompan in sod., 1996).
2.2.4.2 Obročna paša
Z obročno pašo kozam vsak dan dodajamo samo toliko paše kot je potrebujejo (s
premikanjem elektroograje). Obročna paša je primerna, če redimo manjši trop ţivali.
Ograditi moramo tudi ţe popasen del, da se lahko ruša prične obraščati. Tak način paše od
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rejca zahteva veliko več dela, saj mora vsak dan prestavljati ogrado. Prednost tega načina
paše pa je, da hitro vidimo preseţek paše, ki ga pokosimo, nato pa popasemo. Tak način
paše je smiselno uporabljati na krmnih posevkih, kjer koze zauţijejo tudi dele rastlin, ki
vsebujejo več vlaknin, hkrati pa bolje izkristimo pašnik (če ne samo potlačijo) (Kompan in
sod., 1996).
2.2.4.3 Paša povprek
Zemljišče, ki ga ţelimo uporabljati za pašo povprek ogradimo z obodno ograjo in jo z
začasno elektrograjo ločimo na dva dela. V Sloveniji pri paši povprek hitro naletimo na
teţavo, saj so kmetije razdrobljene na več ločenih zemljišč. Koze tako lahko ločimo v več
skupin - toliko kolikor je pašnikov. Če pasemo ves trop koz na enem pašniku, moramo biti
pozorni na prestavljanje, da preveč ne uničijo travne ruše. Upoštevati moramo tudi načelo,
da nobena pašna površina ne sme biti brez ţivali več kot pet dni. Paša ţivali poteka na
višini ruše od 5 do 7 cm, tako da v njej najdemo veliko poganjkov in mladega listja
(Kompan in sod., 1996).
2.2.5 Zdravstveno varstvo v tropu
Skrb za ustrezno zdravstveno stanje v tropu je ena od pomembnejših nalog rejca. V
mlečnih tropih je zelo pomembno zdravje vimena. Na zdravje vimena vpliva več
dejavnikov, od fizioloških sprememb na vimenu do okoljskih vplivov (prehrana, higiena).
Dobro pripeto in lepo oblikovano vime zagotavlja dobro zdravje vimena, zato je zelo
pomembno, da rejec odbira ţivali tudi glede na obliko vimena. Odbira ţivali z
najprimernejšim vimenom za strojno molţo je pomembna za zmanjšanje moţnosti
nastajanja mastitisa (Ţenko, 2018).
Skrb rejca za nadzor nad notranjimi zajedavci je zelo pomembna. V prvi vrsti mora rejec
zagotavljati kvalitetno nekontaminirano krmo. Zelo pomembno je, da rejci izvajajo
preventivne ukrepe v sodelovanju z veterinarsko sluţbo. Preventivno koze zdravimo z
antiparazitiki večkrat letno, vendar najmanj spomladi in jeseni. Spomladi apliciramo
zdravilo 1-2 tedna pred predvideno jaritvijo ali 2 dni po jaritvi, predvsem pa preden gredo
ţivali na pašo. Z apliciranjem zdravila pred ali po jaritvi doseţemo največji učinek
zdravila, ker je okuţenost koz v brejosti največja zaradi oslabljenega imunskega sistema.
Preventivno zdravljenje z antiparazitiki v jeseni zavira nadaljnji razvoj zajedavca pri
morebiti okuţenih ţivalih. Priporočljivo je, da rejci kozje iztrebke analizirajo zaradi česar
je zdravljenje lahko bolj uspešno (Bon, 2018).
Najpogostejše razlog za pojav presnovnih bolezni v tropu so napake v prehrani. Ker koze
ne dobijo dovolj hranilnih snovi ali pa je njihovo razmerje neuravnoteţeno pride do
presnovnih bolezni, hipovitaminoz in bolezni rodil (Orešnik in Kompan, 2015).
Najpogostejše bolezni, ki se pojavljajo v tropih mlečnih koz so na prvem mestu mastitis,
CAE (kozji artritis), notranji zajedavci in različne kuţne in presnovne bolezni.
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3 MATERIAL IN METODE
S pomočjo vprašalnika, ki smo ga sestavili in posredovali rejcem mlečnih pasem koz, smo
ţeleli pridobiti informacije, kakšne tehnologije reje uporabljajo slovenski rejci mlečnih
pasem koz. Vprašalnik smo v papirni ali elektronski obliki poslali 55 rejcem, ki redijo
slovensko sansko in slovensko srnasto pasmo koz in so s svojimi tropi vključeni v kontrolo
porekla in proizvodnje. Pridobljene podatke iz vprašalnikov smo vnesli v excelovo
datoteko in jih uredili za statistično obdelavo. Statistično obdelavo podatkov iz odgovorov
vprašalnika smo izvedli s statističnim programom SAS/STAT, Version 9.4, SAS Institute,
USA.
Na podlagi rezultatov analize smo opisali značilno tehnologijo reje, ki jo največkrat
uporabljajo naši rejci mlečnih pasem koz v trenutnih pogojih reje. Na osnovi zbranih
informacij iz vprašalnikov in priporočil iz literature smo izoblikovali smernice in
priporočila za uporabo najprimernejše tehnologije reje.
3.1 REJCI MLEČNIH PASEM KOZ
Za potrebe podatkov, ki smo jih vključili v našo diplomsko nalogo, smo iz Centralne
podatkovne zbirke za drobnico pri Drugi priznani organizaciji v reji drobnice, Oddelku za
Zootehniko, Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pridobili naslove rejcev slovenske
sanske in slovenske srnaste pasme koz, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje v
Sloveniji. V izbor smo vključili vse aktivne rejce, ki redijo obe pasmi koz (N=55).
Najprej smo pripravili vprašalnik in ga poslali vsem 55 rejcem. Vprašalnik so izpolnjevali
rejci sami in ga vrnili na kontaktni naslov. V analizo smo zajeli odgovore vseh izpolnjenih
vprašalnikov (N=22).
3.2 VPRAŠALNIK
Za laţje pridobivanje podatkov o tehnologiji reje mlečnih koz v Sloveniji smo sestavili
obseţen vprašalnik, ki je bil poslan rejcem. Prva štiri poglavja se nanašajo na samo
kmetijo, rejca, staleţ ţivali in proizvodne podatke. Najobseţnejši del je tehnologija reje, ki
zajema tehnologijo pripustov, ţeljeno velikost gnezda, tehnologijo odstavljanja,
označevanje ţivali, prehrano v času brejosti in laktacije in pašo. Zadnje poglavje se nanaša
na bolezni, ki se pojavljajo v tropu in njihovo preprečevanje. Vprašalnik, ki smo ga
sestavili je skupno vseboval šest sklopov.
A) Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva
B) Podatki o ţivalih
C) Podatki o kmetiji
D) Podatki o proizvodnji
E) Tehnologija reje
G) Bolezni v tropu
Celoten vprašalnik se nahaja v prilogi A.
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3.3 STATISTIČNA ANALIZA
V vzorec za statistično obdelavo podatkov iz vprašalnika smo zajeli odgovore vseh
vrnjenih in pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Tako smo v analizo vključili 22
vprašalnikov. Odgovore na vprašanja smo obdelali s frekvenčno analizo, ki smo jo izvedli
s proceduro FREQ s statističnim programom SAS/STAT, Version 9.4, SAS Institute, USA.
4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 PODATKI O KMETIJI
V tem poglavju predstavljamo odgovore vprašanih rejcev na vprašanja iz sklopov A in C,
kjer so zajeti osnovni podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva in osnovni podatki o
velikosti kmetije.
Izmed vseh vprašanih rejcev je bilo 81,8 % rejcev vključenih v kontrolo porekla in
proizvodnje, štirje rejci (18,2 %) pa so nekoč bili vključeni v kontrolo porekla in
proizvodnje vendar so iz nje izstopili zaradi različnih vzrokov. Dobra polovica teh rejcev
se ukvarja s konvecionalno rejo mlečnih koz (59,09 %), preostali deleţ rejcev pa z
ekološko rejo (40,91 %). Po pričakovanju je glavna usmeritev na kmetijah prireja mleka
(72,7 %), na 27,3 % kmetij pa poleg prireje mleka trţni proizvod predstavljajo še kozliči za
meso.
V preglednici 1 prikazujemo starostno strukturo vprašanih rejcev.
Preglednica 1: Starostna struktura vprašanih rejcev (nosilcev kmetijskih gospodarstev), ki redijo mlečne
pasme koz
Starost nosilca (let)
n
20 - 30
1
31 - 40
5
41 - 50
1
>50
15
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
4,5
22,7
4,5
68,2
100

Večina vprašanih rejcev je starejših od 50 let (68,2 %), sledijo jim rejci v starosti od 31 do
40 let (22,7 %). Po en rejec je v starosti med 20 in 30 let (4,5 %) ter med 41 in 50 let
(4,5 %).
Po podatkih Statističnega urada RS (SURS, 2010) je na druţinskih kmetijah v Sloveniji
21 % oseb mlajših od 25 let, 13 % oseb v starosti od 25 do 35 let, 15 % oseb v starosti od
35 do 45 let, 16 % oseb v starosti od 45 do 55 let ter 35 % oseb starejših od 55 let (SURS,
2010). Če primerjamo naše podatke o starostni strukturi na mlečnih kozjerejskih kmetijah s
starostno strukturo druţinskih članov na vseh kmetijah skupaj v Sloveniji, lahko rečemo,
da je na kozjerejskih kmetijah starost kmetov večja, saj je bilo med vprašanimi rejci, skoraj
70 % rejcev starejših od 50 let. Takšna starostna struktura na kozjerejskih kmetijah lahko
vpliva tudi na samo tehnologijo reje, ki se odraţa v slabši prireji zaradi pomanjkanja
znanja in slabšega prilagajanja na nove zahteve v kmetijski politiki.
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Velik problem slovenskih kmetij predstavljajo kmetijska zemljišča, ki pogosto zajemajo
strme in gričevnate lege, s teţjimi obdelovalnimi pogoji. Za takšna območja je še posebej
primerna reja drobnice. Za Slovenijo je značilna majhna velikostna sestava kmetij (Šalehar
in sod., 2003). Po statističnih podatkih iz leta 2016 ima kar 32 % kmetij manj kot 3 ha
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), 43 % kmetij pa ne dosega 10 ha KZU (SURS, 2016).
Mejo 50 ha presega le 0,8 % kmetij v Sloveniji (SURS, 2016).
Kot je razvidno iz preglednice 2 ima samo en rejec kmetijo večjo od 40 ha. Največ rejcev
ima kmetije v obsegu od 10 do 20 ha (31,8 %), sledijo jim tiste s 5 do 10 ha (27,3 %) ter
manjše od 5 ha (18,2 %). Zato tudi podatek, da 81,82 % vprašanih rejcev obdeluje tudi
zemljišča v najemu, ne preseneča. Le trije rejci zadovoljijo potrebe po krmi na lastni
kmetiji.
Preglednica 2: Velikost kmetij, ki redijo mlečne pasme koz v ha

Kmetijske površine (ha)
n
<5
4
5-10
6
10-20
7
20-30
3
30-40
1
>40
1
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
18,18
27,27
31,82
13,64
4,55
4,55
100

V preglednici 3 prikazujemo porazdelitev kmetij glede na teţavnostni razred v katerega je
razvrščena kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo (KMG). Kriteriji na podlagi katerih so
KMG razvrščena v teţavnostne razrede so nadmorska višina, nagib in moţnost uporabe
mehanizacije (Rednak in sod., 2003). Na podlagi kalkulacij so tako določili različne
teţavnostne razrede KMG ali tipe kmetij (preglednica 3), ki smo jih povzeli po Cunder in
sod. (2007).
Preglednica 3 : Porazdelitev kmetijskih gospodarstev, ki redijo mlečne pasme koz v teţavnostne razrede

Teţavnostni razred
n
Gorsko višinske
4
Gričevnato/ kraške
1
Gričevnato hribovite
9
Kraške
2
Strme
1
Druge
1
Osnovna KMG
3
Ni odgovora
1
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
18,18
4,55
40,91
9,09
4,55
4,55
13,64
4,55
100

Kar 40,9 % rejcev ima svoje kmetije na gričevnato hribovitih predelih. Sledijo gorsko
višinske (18,2 %) in kraške kmetije (9,1 %). Ta podatek je pričakovan, saj gričevnato
hribovita in gorsko višinska ter kraška območja najlaţje obdelujemo ter ohranjamo
kultivirano krajino z drobnico, kjer so koze zelo primerna izbira za rejo v teţje dostopih
predelih.
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V preglednici 4 prikazujemo glavne usmeritve na kmetijah vprašanih rejcev. Glavna
usmeritev na vseh kmetijah, ki se ukvarjajo z rejo mlečnih pasem koz je seveda prireja
mleka, kar kaţejo tudi odgovori. Ker smo ţeleli natančnejše podatke smo odgovore
razdelili, da bi pridobili podatek koliko je takšnih, ki priredijo le mleko, kot osnovno
surovino in koliko takšnih, ki mleko tudi predelajo v mlečne izdelke. Znano je namreč, da
rejci mlečnih koz v Sloveniji mleko večinoma predelajo v sir in mlečne izdelke (Ţenko,
2018). Podobno ugotovitev smo potrdili tudi z odgovori vprašanih rejcev mlečnih koz, saj
68,19 % rejcev mleko predela v mlečne izdelke, preostalih 31,82 % rejcev pa prireja le
surovo mleko.
Preglednica 4 : Glavna usmeritev na kmetijah vprašanih rejcev mlečnih pasem koz

Glavna proizvodnja
n
Surovo mleko
7
Mlečni izdelki
1
Mleko in mlečni izdelki
1
Mleko in mlečni izdelki+ sesni kozliči za zakol
13
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
31,82
4,55
4,55
59,09
100

Poleg mleka in mlečnih izdelkov 59,09 % rejcev priredi tudi sesne kozliče. Večinoma se
sesni kozliči prodajo za zakol, kot zelo lahki kozliči, najpogosteje v Italijo (Ţenko, 2018).
Za majhne trope koz je primernejša ročna molţa, saj bi priprava in čiščenje molznih enot v
tem primeru odvzeli preveč časa (Ţenko, 2018). Glede na to, da v našem vzorcu
prevladujejo majhni topi smo pričakovali preteţno rabo molţe v vrč. Iz preglednice 5
vidimo, da večina rejcev (63,64 %) zaradi manjših tropov molze v vrč, 27,27 % rejcev pa
ima mlekovod. Iz odgovorov na vprašanja o velikosti tropa in sistemu molţe smo
ugotovili, da imajo mlekovod tisti rejci, ki imajo večje število ţivali (nad 30). Dva rejca sta
pod sistem molţe obkroţila drugo in dopisala, da molţo izvajajo ročno. Eden od rejcev
redi od 5 do 10 ţivali, drugi pa od 11 do 20 ţivali.
Preglednica 5 : Sistem molţe na kmetijah mlečnih pasem koz

Sistem molţe
n
Molţa v vrč
14
Mlekovod
6
Drugo-ročna molţa
2
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
63,64
27,27
9,09
100

4.2 PODATKI O ŢIVALIH
V tem poglavju so zajeti odgovori vprašanih rejcev na vprašanja (sklop B) s katerimi smo
ţeleli pridobiti podatke o velikostni strukturi tropov.
V našem vzorcu rejcev je pri polovici rejcev (50,00 %), zastopana slovenska sanska pasma
koz in pri 31,82 % rejcev slovenska srnasta pasma koz. Ostali rejci (18,18 %) so v
vprašalniku obkroţili drugo in dopisali, da imajo v reji tako slovensko sansko kot tudi
slovensko srnasto pasmo koz. Večina rejcev (77,27 %) se je za rejo posamezne pasme koz
odločila zaradi njene visoke mlečnost. Sledi ji dobra plodnost (13,64 % rejcev). Rezultati
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so pričakovani, saj je glavna usmeritev prireja mleka, kjer je velika mlečnost pasme
pomembna za gospodarnost reje. Preglednica 6 prikazuje velikostno strukturo tropov
vprašanih rejcev.
Preglednica 6: Velikostna struktura tropov vprašanih rejcev

Število plemenic v tropu
n
5-10
6
11-20
3
21-30
3
31-50
4
51-100
4
Nad 100
2
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
27,27
13.64
13.64
18,18
18,18
9,09
100

Največ rejcev (27,27 %) redi od 5 do 10 koz. Trije rejci (13,64 %), ki se ukvarjajo z rejo
mlečnih koz imajo v tropu od 11 do 20 ţivali, enako število rejcev (13,64 %) ima v tropu
od 21 do 30 ţivali. Od 31 do 50 ţivali redi 18,18 % rejcev, prav tako enak odstotek rejcev
redi od 51 do 100 ţivali v tropu. Med vprašanimi rejci sta le dva rejca (9,09 %), ki imata
več kot 100 plemenskih koz v tropu. Odgovori o velikostni strukturi tropov vprašanih
rejcev so pričakovani, saj je povprečno število koz v kontroliranih tropih pri slovenski
sanski pasmi 29 ţivali, pri slovenski srnasti pa 32 ţivali (Zajc in sod., 2018b).
Podatki Statističnega Urada Republike Slovenije (SURS, 2017b) kaţejo, da se je velikost
populacije koz v Sloveniji od leta 2000 dalje najprej povečala nato pa zopet zmanjšala.
Leta 2000 je bilo v Sloveniji 16.103 vseh plemenskih koz v reji, v desetih letih je to število
naraslo do 19.436, nato pa do leta 2017 zopet rahlo padlo na 18.067 ţivali (SURS, 2017b).
Zanimalo nas je, kako se je velikost tropa spreminjala pri naših vprašanih rejcih od leta
2000 dalje (preglednica 7).
Preglednica 7 : Spreminjanje števila ţivali v mlečnih tropih koz od leta 2000 dalje

Stanje staleţa
n
Naraščajoče
15
Padajoče
3
Stabilno
4
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
68,18
13,64
18,18
100

Iz preglednice 7 je razvidno, da je pri večini rejcev staleţ ţivali v zadnjih 18 letih naraščal,
kar je primerljivo s podatki iz SURS (2017b). Velikost tropa se je pri 68,18 % rejcev od
leta 2000 dalje povečevala, 18,18 % rejcev pa je v tem obdobju ohranjal staleţ ţivali v
svojih tropih. Pri nekaterih rejcih se je velikost tropa od leta 2000 dalje zmanjševala
(13,64 %). Ko smo jih povprašali kaj nameravajo storiti v prihodnje, je polovica rejcev
odgovorila, da bodo v prihodnje povečevali število ţivali v tropu druga polovica pa tega
namena nima.
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4.3 TEHNOLOGIJA REJE
4.3.1 Tehnologija pripusta
Tehnologijo pripusta opišemo z načinom pripusta, sezono pripusta ter starostjo ob prvem
pripustu. Pri reji mlečnih pasem koz pričakujemo uporabo sezonskih pripustov, saj gre za
sezonsko poliestrične pasme koz. Za rejca najenostavnejši in tudi najcenejši način pripusta
je naravni pripust. Zelo pomembna je tudi starost mladic ob prvem pripustu. Z vprašanji o
načinu pripusta, sezono pripusta in podatki o starosti mladic ob prvem pripustu smo ţeleli
ugotoviti katere tehnologije pripusta se posluţujejo naši rejci mlečnih pasem koz.
Plemenska zrelost pri kozah nastopi med 8 in 10 mesecem starosti (telesna masa med 35 in
40 kg), zelo pomembno pa je, da mladice ne pripuščamo premlade. Preglednica 8 prikazuje
starost plemenskih mladic ob prvem pripustu v tropih vprašanih rejcev.
Preglednica 8 : Starost plemenskih mladic mlečnih pasem koz ob prvem pripustu

Starost ob prvem pripustu
n
%
7-9 mesecev
5
23,73
10-12 mesecev
11
50
>1 leto
6
27,27
Skupaj
22
100
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovoroPreglednica 13: Naravnanost pripustov

Največ rejcev (50 %) plemenske mladice pripušča ob starosti 10 - 12 mesecev. Slaba
tretjina rejcev (27,27 %) mladice prvič pripušča šele po dopolnjenem letu starosti. V
starosti od 7 - 9 mesecev pa mladice pripušča 23,73 % vprašanih rejcev. Glede na
priporočila iz literature ugotavljamo, da polovica rejcev uporablja primerno tehnologijo
pripustov, saj mladice prvič pripustijo v primerni starosti (ob dopolnjenem 10 mesecu
starosti do enega leta) in ob primerni telesni masi. Rejci, ki pripuščajo prezgodaj tvegajo
slabšo prirejo zaradi nedoraslosti mladic, rejci, ki pripuščajo po dopolnjenem letu pa
gospodarsko škodo. V intenzivnih sistemih reje v Grčiji, kot eni najpomembnejših
proizvajalk kozjega mleka, je značilno pripuščanje koz v juniju pri starosti devet mesecev
(Gelasakis in sod., 2017).
Mlečne pasme koz so sezonsko poliestrične. Nekatera opaţanja kaţejo, da je od 20 do 30
odstotkov koz plodnih skozi celo leto. Na začetek paritvene sezone vpliva krajšanje dneva
in zniţevanje temperature v jesenskem času (Orešnik in Kompan, 2015). Trenutno
tehnologijo pripusta pri kozah mlečnih pasem prikazujemo v preglednici 9.
Preglednica 9 : Tehnologija pripusta mlečnih pasem koz pri vprašanih rejcih

Tehnologija pripusta
n
Sezonsko (avg-nov)
16
Sezonsko (glede na veliko noč)
1
Izven sezone
1
Deljen trop
3
Drugo
1
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov
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%
72,71
4,55
4,55
13,64
4,55
100
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Večina vprašanih rejcev (77,26 %) koze pripušča v naravni sezoni parjenja (sezonsko), to
je v obdobju med koncem avgusta in novembrom. Eden izmed njih vedno pripušča tako, da
so odstavljeni kozliči na voljo v času velike noči, ko je povpraševanje po kozličih največje.
Deljen trop pomeni, da del tropa rejec pripusti sezonsko, drug del tropa je istočasno v
laktaciji. Ko prvi del tropa začne z laktacijo, pripusti drug del tropa (prsk doseţe z
uravnavanjem svetlobe ali s pomočjo hormonov). Tega načina se posluţuje 13,64 %
rejcev. Eden od teh rejcev ima v tropu od 51-100 ţivali, drugi ima od 31-50 ţivali, treji
rejec, ki se posluţuje deljenega tropa pa redi od 5-10 ţivali. S takim načinom pripustov
lahko rejci trţijo z mlekom skozi celo leto. Za pripust izven sezone se je odločil en rejec
(4,55 %). Pod drugo tehnologijo pripusta je označil en rejec (4,55 %), ki je dopisal, da
starejše koze pripušča v avgustu, mladice pa pripusti decembra, kar pomeni, da ravno tako
pripušča sezonsko.
Priporočljivo je, da so kozli v času izven paritvene sezone ločeni od koz (individualni
boks). Tik pred nastopom paritvene sezone pa kozla uhlevimo skupaj s kozami, saj
nenadna ponovna pristnost kozla pospeši pojav estrusa (Orešnik in Kompan, 2015). Več
kot polovica vprašanih rejcev (63,64 %) ima kozla uhlevljenega v individualnem boksu, pri
31,82 % rejcev je uhlevljen skupaj z molznicami, pri enem rejcu (4,55 %) pa je v
skupinskem boksu poleg brejih koz. Večina rejcev torej upošteva priporočila, da mora biti
kozel ločen od koz izven paritvene sezone. Takšna tehnologija namreč omogoča najboljšo
uspešnost naravnega pripusta. Koze v tropu se začnejo prskati hkrati, kar pomeni, da so
tudi jaritve vseh koz v strnjenem krajšem obdobju, posledično pa sta izenačena tudi
začetek laktacije in začetek molţe. Takšna tehnologija naravnega pripusta omogoča
enostavnejše upravljanje tropa, saj večji del koz v tropu odstavimo hkrati.
Uporaba umetnega osemenjevanja (UO) omogoča hitrejši selekcijski napredek, zmanjša
moţnost prenosa bolezni med plemenjakom in kozami in pomembno vpliva na genetski
potencial. Klinc (2017) ugotavlja, da se še vedno premalo slovenskih rejcev odloča za
uporabo UO, hkrati pa pričakuje porast uporabe UO. Vzrok za to je drag postopek priprave
zamrznjenega semena in postopek sinhronizacije ciklusa (Klinc, 2017). Rezultati našega
vprašalnika prav tako kaţejo na podobne ugotovitve, kot jih navaja Klinc (2017), saj se UO
koz posluţuje le 22,73 % vprašanih rejcev, v prihodnje pa se ga bo posluţevalo le 36,36 %
rejcev. Največji deleţ vprašanih rejcev (77,27 %) uporablja naravni pripust.
4.3.2 Tehnologija odstavitve kozličev
Tehnologija odstavitve kozličev pomembno vpliva na količino namolzenega mleka. Pri
mlečnih pasmah je s stališča doseganja velike količine namolzenega mleka najbolj
primerna zreja brez matere. S stališča zdravja in vzreje kozličev zreja brez matere ni
najprimernejša, zato pogosto pri mlečnih pasmah koz zasledimo sistem zgodnjega
odstavljanja, pri starosti kozličev od 30 do 45 dni. Nekateri avtorji opisujejo tudi sisteme
odstavitev pri starosti dveh mesecev (Orešnik in Kompan, 2015).
Tehnologije odstavitev kozličev prikazujemo v preglednici 10. Rezultati kaţejo, da se
največ rejcev (36,37 %) posluţuje zreje brez matere, to pomeni, da kozliče odstavijo od 3
do 4 dni po rojstvu. Nekateri med njimi (22,73 %) so tudi tisti, ki izvajajo ukrepe za
preprečevanje širjenja kozjega artritisa in encefalitisa (CAE), ki kozliče odstavi takoj po
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porodu zaradi sanacije CAE. Trije rejci (13,64 %) kozliče odstavijo v starosti od 30 do 45
dni. Presenetil pa nas je rezultat, da 31,82 % rejcev kozliče odstavi v starosti od 60 do 90
dni. Odstavitve po 90 dnevu starosti se posluţuje 18,18 % rejcev.
Glede na to, da gre za rejce mlečnih pasem koz bi pričakovali vsaj večji deleţ zgodnejših
odstavitev (v starosti od 30 do 45 dni), saj ta sistem omogoča dovolj veliko prirejo
namolzenega mleka in hkrati najprimernejšo rast in razvoj kozličev. Po podatkih iz
Centralne podatkovne zbirke za drobnico namreč ugotavljamo, da se v povprečju začetek
molţe pri rejcih, ki izvajajo mlečno kontrolo v zadnjih petih letih giblje od 28 do 34 dni po
zabeleţeni jaritvi. Ta podatek lahko enačimo s podatkom o starosti kozličev ob odstavitvi,
saj se za začetek molţe zabeleţi prvi dan po odstavitvi. Če odgovore o tehnologiji
odstavitve primerjamo z odgovori o glavni usmeritvi si velik deleţ uporabe poznih
odstavitev laţje razlagamo. Precejšen deleţ rejcev (59,09 %) je namreč odgovorilo, da je
poleg prireje mleka njihova usmeritev tudi prireja kozličev za zakol (preglednica 4). Po
vsej verjetnosti so rejci, ki uporabljajo pozno tehnologijo odstavitev, bolj usmerjeni v
vzrejo kozličev kot v prirejo mleka. Slednje predvidevanje lahko potrdimo tudi s podatkom
iz poročila o rastnosti kozličev v kontroliranih tropih v Sloveniji, kjer je navedena
povprečna starost kozličev ob odstavitvi pri slovenski sanski pasmi 85 dni (Zajc in sod.,
2018a). Podoben sistem odstavitve kozličev uporabljajo tudi v ekstenzivnih sistemih v
Grčiji, kjer odstavljajo pri 70 dneh ali celo 108 dneh starosti kozličev (Gelasakis in sod.,
2017).
Preglednica 10 : Tehnologija odstavitve kozličev v mlečnih tropih koz

Tehnologija odstavitve
n
Zreja brez matere (3-4 dni)
8
Zgodnja odstavitev (30- 45 dni)
3
Pozna odstavitev (60- 90 dni)
7
Pozna odstavitev (> 90 dni)
4
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
36,37
13,64
31,82
18,18
100

Polovica vprašanih rejcev kozliče tudi dokrmljuje. Rejci, ki kozliče dokrmljujejo
uporabljajo močna krmila (komercialna krmila, dostopna na slovenskem trgu). Deleţ
rejcev, ki uporabljajo močna krmila je 86,36 %. Dva rejca (9,09 %) krmita doma pridelano
krmilo. En rejec (4,55 %) pa kozličem polaga ekološko pridelano krmilo. Takšno krmljenje
je priporočljivo, saj dodatek močne krme pospešuje razvoj papil v vampu kar omogoča, da
se mladi kozliči normalno razvijejo v pravega preţvekovalca (Kompan in sod., 1996). To
rejcem omogoča tudi laţjo odstavitev, ter manj teţav povezanih z navajanjem na drug
krmni obrok. Za gospodarnega rejca to pomeni, manj krme in večji izplen (Orešnik in
Kompan, 2015).
4.3.3 Prehrana koz
Ker je prehrana koz pomembna v vsaki posamezni proizvodni fazi smo vprašanja v zvezi s
prehrano koz ločili po posameznih proizvodnih fazah. Rezultate odgovorov o prehrani koz
po posameznih proizvodnih fazah prikazujemo v podpoglavjih od 4.3.3.1 do 4.3.3.3.
Glavnino krmnega obroka plemenskih koz sestavlja osnovna voluminozna krma, ki mora
biti dobre kakovosti. Poleg paše je seno najprimernejša osnovna voluminozna krma za
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koze (Ţenko, 2018). Seno pa je tudi najpogosteje uporabljena voluminozna krma v
zimskem obdobju v naši raziskavi (preglednica 11).
Preglednica 11 : Osnovna voluminozna krma v mlečnih tropih koz v zimskem obdobju

Osnovna krma
n
Seno
18
Travna silaţa
1
Seno in travna silaţa
2
Drugo
1
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
81,82
4,55
9,08
4,55
100

Dopolnjevanje obroka mlečnih koz rejcu predstavlja velik izziv. Največji deleţ vprašanih
rejcev (36,36 %) za dokrmljevanje plemenskih koz uporablja mešanico ţit, kot je razvidno
iz preglednice 12. Na drugem mestu po pogostnosti uporabe je močna krma, ki jo uporablja
27,27 % rejcev, sledijo koruzni šrot (9,09 %), pesni rezanci (9,09 %) in doma pridelana
krma (9,09 %). Priporočeno je, da mešamo več vrst ţit, saj tako lahko izkoristimo različen
čas razgradnje v vampu (Ţenko, 2018). Rejci se večinoma drţijo napotkov, saj dodajajo v
krmne obroke različna krmila.
Preglednica 12 : Močna krma v mlečnih tropih koz

Krmila
n
Močna krma (komercialna krmila)
6
Koruzni šrot
2
Ječmen
1
Pesni rezanci
2
Mešanica ţit
8
Mešanica krmila in ţit
1
Doma pridelana krmila
2
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
27,27
9,09
4,55
9,09
36,36
4,55
9,09
100

4.3.3.1 Prehrana v času pripusta
Če ţelimo doseči večje število ovuliranih jajčec in manjšo embrionalno smrtnost moramo
upoštevati načela prehrane pred pripustom. Krmni obrok v tem obdobju izboljšamo
predvsem s povečevanjem vnosa energije in vitaminov (Kompan in sod., 1996).
Preglednica 13 : Prehrana mlečnih pasem koz v času pripusta

Prehrana koz
n
Enaka, kot v celotnem proizvodnem obdobju
16
Povečan vnos energije
4
Manjši vnos energije (nivo vzdrţevanja)
2
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
72,73
18,18
9,09
100

V času pripusta plemenskih koz le štirje rejci (18,18 %) prehrani koz posvečajo več
pozornosti in v krmni obrok povečajo vnos energije. Velika večina rejcev (72,73 %) ţivali
pred pripustom krmi enako kot v celotnem proizvodnem obdobju (preglednica 13). Kot
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navaja Kompan in sod. (1996), je prehrana v času pripusta zelo pomembna. Da bi rejci
lahko dosegali večja gnezda in manjše izgube, svetujemo da se začnejo bolj posvečati
prehrani v času pripusta.
4.3.3.2 Prehrana v času brejosti
V zgodnji brejosti in v primeru, da koze niso v laktaciji, je priporočljivo krmljenje na
vzdrţevalnem nivoju do tretjega meseca brejosti (Kompan in sod., 1996).
V zgodnji brejosti 77,27 % rejcev prehrani koz ne posveča pretirane pozornosti. Ker v
zgodnji brejosti ni potrebno dokrmljevanje bi rejci lahko krmili tudi manj bogato. Takšnih,
ki krmijo manj bogato je 13,64 %. Manjši deleţ rejcev (9,09 %) je odgovorilo, da povečajo
vnos energije v obrok pri kozah v zgodnji brejosti.
Med 90. in 110. dnem brejosti se dnevne potrebe po energiji zelo povečajo. Če kozam v
zadnji fazi brejosti ne zagotovimo dovolj energije v obroku, bodo začele le to črpati iz
telesnih rezerv, posledično lahko zbolijo za ketozo. Ker je zauţivanje količine krme v tem
času zmanjšano, potrebe po energiji pa so povečane, moramo v krmnem obroku povečati
vnos energije (Kompan in sod., 1996, Ţenko in sod., 2014).
Rezultati odgovorov vprašanih rejcev o prehrani koz v visoki brejosti so predstavljeni v
preglednici 14.
Preglednica 14 : Prehrana mlečnih pasem koz v visoki brejosti

Prehrana koz
n
Enaka, kot v celotnem proizvodnem obdobju
11
Povečan vnos energije
11
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
50
50
100

Iz preglednice 14 vidimo, da polovica vprašanih rejcev kozam poveča vnos energije v
visoki brejosti, polovica pa ohrani enak krmni obrok kot v celotnem proizvodnem obdobju.
Rezultati kaţejo, da se le polovica rejcev zaveda, kako pomembno prehrana vpliva na
samo brejost, preprečevanje nastanka ketoze in pripravo koze na laktacijo.
4.3.3.3 Prehrana v laktaciji
Koze po porodu ne morejo zauţiti toliko krme, da bi lahko pokrivale vzdrţevalne potrebe
in potrebe za proizvodnjo mleka. Zato moramo kozam v tem obdobju pokladati
najkvalitetnejšo voluminozno krmo in močno krmilo (Kompan in sod., 1996; Orešnik in
Kompan, 2015).
Rezultati odgovorov vprašanih rejcev o prehrani koz v času laktacije so prikazani v
preglednici 15.
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Preglednica 15 : Prehrana mlečnih pasem koz v laktaciji

Prehrana koz
n
Enaka, kot v celotnem proizvodnem obdobju
11
Povečan vnos energije
10
Zmanjšan vnos energije (nivo vzdrţevanja)
1
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
50
45,45
4,55
100

V času laktacije nekoliko manj kot polovica rejcev (45,45 %) kozam poveča vnos energije
v krmni obrok. Druga polovica rejcev (50 %) pa koze v času laktacije krmi nespremenjeno,
torej z enakim krmnim obrokom, kot skozi celotno proizvodno obdobje. Če povzamemo
rezultate odgovorov iz preglednic 15 in 16 lahko razberemo, da pribliţno polovica rejcev
koze v dveh ključnih proizvodnih obdobjih, kot sta visoka brejost in laktacija, vendarle
krmi z energijsko obogatenim krmnim obrokom. Ţal pa druga polovica tega ne izvaja.
Zaradi nepravilne prehrane ne izkoristijo genetskega potenciala prireje mlečnih koz.
Za izračun mlečnosti koze v laktaciji moramo upoštevati posesano in namolzeno mleko.
Količino namolzenega mleka izračunamo po Fleischmannovi metodi, ki jo predpisuje
ICAR. Namolzena količina mleka je odvisna od količine posesanega mleka, torej od načina
odstavitve kozličev (Zajc in sod., 2017). V naših rezultatih smo ugotovili, da rejci
uporabljajo različne načine odstavitve, kar se odraţa tudi v različnih količinah
namolzenega mleka. Povprečna količina namolzenega mleka se v 40,91 % tropov
vprašanih rejcev mlečih koz giblje med 300 in 400 kg na kozo v laktaciji. Nekateri rejci
(36,36 %) so navedli večje količine namolzenega mleka, več kot 400 kg mleka na kozo v
laktaciji. Pet vprašanih rejcev (22,73 %) pa v laktaciji namolze manj kot 300 kg mleka
(preglednica 16).
Preglednica 16 : Povprečna količina namolzenega mleka

Namolzeno mleko
n
Manj kot 300 kg
5
300-400 kg
9
Več kot 400 kg
8
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
22,73
40,91
36,36
100

4.3.4 Tehnologija paše
Pašna reja je najcenejši in najbolj naraven način reje koz. Če je paša odlične kakovosti
lahko zadosti prehranskim potrebam koz, vendar je pogosto slabše kakovosti, zato je
potrebno dokrmljevanje koz, še posebej visoko proizvodnih. Mlada paša je bogata z
beljakovinami, primanjkuje pa ji energije, zato je potrebno kozam na paši dodajati
predvsem energijo (Ţenko, 2018).
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Preglednica 17 : Sistem paše koz v mlečnih tropih koz

Sistem paše
n
Čredinke
6
Povprek
2
Kombinacija čredink in povprek
2
Kombinirana paša (z drugimi vrstami domačih 1
ţivali)
Pašno- kosna raba
2
Ne pasem
9
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
27,26
9,09
9,09
4,55
9,09
40,92
100

Čeprav literatura priporoča pašno rejo, v zadnjih letih tudi zaradi dobrobita ţivali rezultati
iz preglednice 17 kaţejo, da kar 40,92 % rejcev koz ne pase. Opazili smo, da imajo rejci, ki
koz ne pasejo večje trope (30 naprej). Le en rejec, ki ima več kot 51 ţivali pase. Izjeme so
trije vprašani rejci, ki redijo od 5-10 ţivali. Sklepamo lahko, da rejci ne pasejo zaradi
premajhnih kmetijskih površin. Velik dejavnik, da koz ne pasejo je verjetno tudi vpliv na
mlečnost koz zaradi porabe energije na pašniku.
Največ rejcev (27,26 %), ki koze pasejo uporablja čredinke. Rejci, ki kot pašni sistem
uporabljajo čredinke v 81,82 % zagotovijo več kot tri čredinke. Od 2 do 3 čredinke
uporablja 9,09 % rejcev in prav toliko rejcev (9,09 %) uporablja natančno tri čredinke.
Kot navajamo v preglednici 18 največ zdravstvenih teţav več kot polovici rejcem
(59,09 %) povzročajo zajedavci. Le to lahko poveţemo z vprašanjem o številu čredink. Ker
rejci pri paši uporabljajo premalo čredink, ali pa ob zadostnem številu čredink ne preselijo
ţivali dovolj zgodaj, pride do kontaminacije pašnika z zajedavci (Jeţek in sod., 2016).
Pri mlečnih pasmah koz samo paša ne more zagotoviti dovolj hranilnih snovi, da bi
zadovoljili potrebe za proizvodnjo. Iz odgovorov vprašanih rejcev smo ugotovili, da
dvanajst rejcev (92,3 %) koz na pašniku ne dokrmljuje, to počne samo eden od vprašanih
rejcev (7,7 %) in sicer polaga koruzo in ječmen. Dokrmljevanje koz mlečnih pasem je po
literaturi priporočljivo, še posebej za koze v zadnji tretjini brejosti in v začetku laktacije,
ko mlečnost narašča (Ţenko, 2018). Ugotovili smo, da tega priporočila večina vprašanih
rejcev mlečnih pasem koz ne izvaja.
4.3.5 Zdravstveno varstvo
Ker skrb za zdravstveno varstvo ţivali predstavlja pomemben del znotraj tehnologije reje,
smo rejce mlečnih pasem koz povprašali s katerimi boleznimi se najpogosteje srečujejo v
svojih tropih. V intenzivnih rejah so koze zdravstveno bolj ogroţene, kot tiste v
ekstenzivnih rejah, še posebej visoko proizvodne ţivali.
Odgovori na to vprašanje so bili različni (preglednica 18). Na to vprašanje so nekateri rejci
obkroţili več odgovorov, zato je skupno število obravnavanih odgovorov večje od
skupnega števila vprašanih rejcev. V mlečnih tropih koz vprašanih rejcev predstavljajo
zajedavske bolezni (48 %) najpogostejšo zdravstveno teţavo, sledita jim mastitis (18,5 %)
in CAE (15,18 %).
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Preglednica 18 : Najpogostejše bolezni v tropih mlečnih pasem koz

Bolezni
n
Mastitis
5
CAE (kozji artritis)
4
Presnovne bolezni
1
Razne kuţne bolezni
2
Zajedavci
13
Drugo
2
Skupaj
27
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
18,5
15
3,7
7,4
48
7,4
100

V raziskavi, ki so jo izvedli Jeţek in sod. (2016) so ugotovili, da rejci v veliki večini pasejo
na suhih pašnikih (82 %), ostali pa imajo pašnike locirane v bliţine voda ali pa je na
pašniku stoječa voda. Do okuţbe z zajedavci se pogosto pride zaradi prenaseljenosti ţivali
na pašniku, preveč popasenih pašnikov in slabe prehrane. Glede na to, da so kmetijska
zemljišča vprašanih rejcev majhna, sklepamo, da do okuţb prihaja zaradi preveč popasenih
pašnikov. Večina uporablja premalo čredink in vsako leto pase na istih površinah, ki so
posledično preveč obremenjene. Za uspešno zatiranje zajedavcev moramo vedeti, s katerim
vrstam zajedavcev so ţivali invadirane, zato je priporočljivo blato okuţenih koz analizirati
(Jeţek in Vergles Rataj, 2017).
Priporočajo, da koze preventivno zdravimo z antiparazitiki večkrat letno, vendar najmanj
spomladi in jeseni (Slatnar, 2018).
Preglednica 19 : Pogostost tretiranja koz proti notranjim zajedavcem

Frekvenca tretiranja
n
1x letno, pred pašo
8
2x letno, pred in po paši v jeseni
9
Več kot 2x
2
Sploh ne tretiram
3
Skupaj
22
n=število obravnavanih odgovorov; %=deleţ obravnavanih odgovorov

%
36,36
40,91
9,09
13,64
100

Iz preglednice 19 lahko razberemo, da največ rejcev (40,91 %) koze tretira proti
zajedavcem 2x letno, pred pašo spomladi in jeseni ob koncu pašne sezone. Samo dva rejca
tretirata koze večrat letno. Veliko rejcev (36,36 %) pa koze tretira samo spomladi pred
pašo. Podobno kot na Slovaškem dve tretjini vprašanih rejcev ob sumu na zajedavce
zdravijo vse ţivali v tropu, polovica rejcev pa ţivali zdravi dvakrat letno (Jeţek in sod.,
2016). Naši rezultati kaţejo, da se vprašani rejci večinoma zavedajo pomembnosti
tretiranja.
Več kot polovica rejcev je potrdilo (68,18 %), da je tretiranje proti zajedavcem uspešno,
4,55 % pravi, da tretiranje ni uspešno, 22,73 % rejcev pa pravi, da je tretiranje uspešno ob
ponovitvah. Ta odgovor sovpada tudi z odgovori rejcev na vprašanje o moţnosti
analiziranja blata koz za prepoznavanje okuţenosti z notranjimi zajedavci. Večina
vprašanih rejcev (77,27 %) mlečnih koz namreč ob sumu na notranje zajedavce vzame
vzorec kozjega blata in ga pošlje v analizo, 22,73 % rejcev se tega ne posluţuje. V
raziskavi, ki so jo opravili Jeţek in sod. (2016) so pri rejcih, ki so poslali vzorce iztrebkov
v analizo, po zdravljenju z antiparazitiki ugotovili 90 % zmanjšanje števila jajčec v blatu,
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pri ostali rejcih je bilo zdravljenje manj uspešno. Jeţek in sod (2016) so sklepali, da je bilo
zdravljenje pri teh rejcih uspešnejše zaradi uporabe pravega antiparazitika in njegovega
usmerjenega delovanja na prepoznane zajedavcev v analiziranem blatu okuţenih koz.
Vprašani rejci za tretiranje ţivali proti notranjim zajedavcem najpogosteje uporabljajo
zdravilo Monil (68,18 % rejcev), sledi mu Eprinex.
Kar nekaj rejcev (15 %) se v tropu srečuje tudi z kozjim artritisom (CAE). Grom in sod.
(2013) so naredili raziskavo, v kateri so pregledali 21 tropov koz in v njih ugotovili
prisotnost CAE. Prisotnost protiteles CAE so našli v 16 tropih koz. Povzamemo lahko, da
je torej bolezen prisotna v Sloveniji, vendar nanjo opozorijo šele izraziti klinični znaki. Če
upoštevamo Groma in sod. (2013), torej ni presenetljivo, da bolezen najdemo tudi v tropih
vprašanih rejcev.
Pri 68,18 % rejcev je pogin mladičev večji od 5 %, pri 31,82 % rejcev pa manjši od 5 %.
Najpogostejši vzrok za pogin so rejci navedli kot drugo (prevelika gnezda...), v 27,27 % je
vzrok za pogin nevitalnost mladičev, pri 13,64 % rejcev pa kozliči poginejo zaradi
prisotnosti notranjih zajedalcev.
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5 SKLEPI
V rejah, ki redijo slovensko sansko in slovensko srnasto pasmo koz opaţamo rabo dveh
različnih tehnologij reje, ki se razlikujeta v velikosti tropa, starosti ob prvem pripustu,
tehnologiji odstavitve kozličev in prehrani koz v visoki brejosti in laktaciji ter posledično
količini namolzenega mleka. Prva je usmerjena srednje intenzivno, druga pa ekstenzivno.
1. Značilnosti srednje intenzivne tehnologije reje:
 Uporabljajo jo rejci, ki redijo več kot 30 koz (45,45 %).
 Starost mladic ob prvem pripustu je od 10 do 12 mesecev. Nekateri pripuščajo
tudi prej, vendar nihče po enem letu starosti.
 Uporaba kozla za sinhronizacijo estrusa.
 V tem sistemu uporabljajo tudi umetno osemenjevanje ali pa ga bodo v
prihodnje.
 Tehnologija odstavitve je ''zreja brez matere'' ali ''zgodnja odstavitev'' pri
starosti 30 do 45 dni.
 Prehrani koz v tem sistemu posvečajo več pozornosti, saj prilagajajo obrok
glede na prehranske potrebe v različnih proizvodnih fazah koze. V času visoke
brejosti in v času laktacije so koze krmljene obilneje.
 Laktacija pri večini rejcev traja 280 dni, namolzejo pa od 300 pa tudi več kot
400 kg mleka.
 Večina rejcev koz ne pase.
 Teţave zaradi notranjih zajedavcev so prisotne, vendar manj pogosto. Trije
rejci, ki imajo tudi največje trope ne pasejo in tudi nimajo problemov z
zajedavci imajo pa probleme z mastitisom in kozjim artritisom (CAE).
 Pogini kozličev so manjši od 5 %.
2. Značilnosti ekstenzivne tehnologije reje:
 Uporabljajo jo rejci, ki redijo manj kot 30 koz (54,54 %).
 Starost mladic ob prvem pripustu je od 10 do 12 mesecev ali po dopolnjenem
letu starosti.
 Uporaba kozla za sinhronizacijo estrusa ni pogosta.
 Umetnega osemenjevanja večinoma ne uporabljajo (z izjemo enega rejca).
 Tehnologija odstavitve je ''pozna odstavitev'' pri starosti od 60 do 90 dni.
 Prehrana koz je v celotnem proizvodnem obdobju enaka, le posamezni rejci
povečajo vnos energije v obrok kozam v visoki brejosti in kozam v laktaciji.
 Laktacija traja manj kot 280 dni, namolzejo pa manj kot 300 kg mleka, nekateri
pa od 300 do 400 kg.
 Koze se pasejo, večinoma na čredinskih pašnikih.
 Pogoste so bolezni notranjih zajedavcev.
 Pogin kozličev je večji od 5 %.
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Kljub omenjenim razlikam v tehnologiji reje opaţamo določene skupne značilnosti v
starostni in velikostni strukturi ter tehnologiji reje mlečnih pasem koz:












Večina vprašanih rejcev je starejših od 50 let.
Večina vprašanih rejcev se ukvarja s kovencionalno rejo mlečnih koz.
Kmetijske površine vprašanih rejcev so majhne, v povprečju od 5 - 10 ha.
Veliko rejcev (81,82 %) obdeluje tudi površine v najemu.
Glavni proizvodi na kmetijah so mleko, mlečni izdelki in sesni kozliči za zakol.
Tehnologija pripustov je sezonska, od avgusta do novembra.
Umetno osemenjevanje ni pogosto.
Najbolj pogosta osnovna voluminozna krma za koze je seno.
Večina rejcev (86,36 %) koze dokrmljuje (večinoma s komercialnimi krmili).
Povprečna količina namolzenega mleka znaša od 300 do 400 kg, osem rejcev
namolze tudi več kot 400 kg v laktaciji, ki traja od 250 do 280 dni.
Najpogostejše zdravstvene teţave v tropih so posledica notranjih zajedavcev.

Ugotovili smo, srednje intezivna reja posveča več pozornosti prehrani v visoki brejosti in
laktaciji. To se odraţa v manjšem poginu kozličev in večji mlečnosti v laktaciji. Rejcem iz
te skupine priporočamo, da začnejo posvečati pozornost prehrani še v času pripusta koz.
Rejci s tem načinom reje povečujejo gospodarnost reje na svojih kmetijah. Rejci, ki smo
jih uvrstili v ekstenzivno rejo ne posvečajo dovolj pozornosti prehrani, kar se kaţe v
povečanem poginu kozličev in zmanjšani mlečnosti koz. Priporočamo, da začnejo
sestavljati krmne obroke glede na proizvodni stadij koz, saj bodo s tem povečali
gospodarnost reje na kmetijah.
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Priloga A
Vprašalnik

A) PODATKI O NOSILCU KMG
Ime in priimek :
Naslov:
A1) Starost:
1) < 20 let
2) 20-30 let
3) 31-40 let
4) 41-50 let
5) nad 50 let
A2) Ali ste vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje?
1) DA
2) NE
A3) Reja je:
1) Ekološka reja: od leta ___________________
2) Konvencionalna reja
A4) Usmeritev:
1) Mlečna
2) Mleko- meso

B.) PODATKI O ŽIVALIH
B1) Koze so:
1) Sanske pasme
2) Srnaste pasme
3) Drugo:
B2) Zakaj ste se odločili za rejo te pasme koz? (obkrožite samo 1 odgovor)
1) Dobra plodnost
2) Visoka mlečnost
3) Odpornost na bolezni
4) Dolgoživost
5) Drugo:____________________________
B3) Število plemenskih koz v tropu:
1) 5-10
2) 11-20 3) 21-30

4) 31-50

5) 51-100

6) nad 100
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B4) Kako se je velikost vašega tropa spreminjala od leta 2000?
1) Naraščajoče
2) Padajoče
3) Stabilno
B5) Imate v načrtu povečati število živali v tropu? 1) DA

2) NE

C) PODATKI O KMETIJI
C1) Koliko ha kmetijskih površin obsega vaša kmetija?
1) Manj kot 5
2) 5-10
3) 10-20
4) 20-30
5) 30-40
6) Več kot 40
C2) Tip kmetije oz. težavnostni razred KMG:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gorsko višinske
Planine
Gričevnato hribovite
Kraške
Strme
Druge
Osnovna KMG

C3) Ali obdelujete tudi površine v najemu? 1) DA

2) NE

D) PODATKI O PROIZVODNJI
D1) Vaša glavna proizvodnja je? ( obkrožite samo 1 odgovor)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Surovo mleko
Mlečni izdelki
Mleko in mlečni izdelki
Mleko in mlečni izdelki + sesni kozliči za zakol
Sesni kozliči za zakol
Odstavljeni kozliči za zakol
Plemenski material

D2) Kakšen sistem molže imate?
1) Molža v vrč
2) Mlekovod
3) Drugo:____________________________________________
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E) TEHNOLOGIJA REJE
E1) Kdaj prvič pripuščate koze? (obkrožite samo 1 odgovor)
1) Pri starosti 7-9 mesecev
2) Pri starosti 10-12 mesecev
3) Po dopolnjenem 1 letu starosti
4) Drugo:______________________________________________________
E2) Kako so naravnani pripusti? (obkrožite samo 1 odgovor ali obrazložite pod drugo)
1) Sezonsko: vedno pripuščam v jesenskem obdobju; vpišite
mesec___________________
2) Sezonsko: Vedno pripuščam glede na veliko noč v prihodnjem letu
3) Izven sezone; vpišite
mesec:_____________________________________________
4) Imam deljen trop; eno polovico pripuščam v sezoni, drugo izven sezone, tako, da
proizvajam in tržim mleko skozi celo leto
5) Drugo:_________________________________________________________
E3) Plemenski kozel je:
1) V individualnem boksu
2) V skupinskem boksu poleg molznic
3) V skupinskem boksu poleg brejih koz
E4) Ali se poslužujete tudi umetnega osemenjevanja?
1) DA
2) NE
E5) Ali nameravate v prihodnje koristiti umetno osemenjevanje?
1) DA
2) NE
E6) Ali kozo pred porodom preselite v ločen boks?
1) Da
2) Ne
E7) Kolikšna je vaša željena velikost gnezda?
1) 1 mladič
2) 2 mladiča
3) Več kot 2 mladiča
E8) Ali kozliče dokrmljujete v času sesanja: 1) DA

2) NE

E9) Če da, kakšna krmila uporabljate za dokrmljevanje kozličev:
1) Močna krmila (komercialna, dostopna na slovenskem trgu)
2) Doma pridelana žita
3) Komercialno dostopna žita
4) Drugo:___________________________________________________________
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E10) Kozliče odstavljam:
1) Zreja brez matere; kozliče odstavim takoj (zaradi sanacije CAE)
2) Kozliče odstavim pri starosti 3-4 dni (nato mlečni nadomestek)
3) Zgodaj, pri starosti 30-45 dni
4) Pozno, pri starosti 60-90 dni
5) Pozno, pri starosti nad 90 dni
E11) Kdaj ločite kozličke glede na to ali bodo za pleme ali za prodajo/zakol?
1) V obdobju do odstavitve
2) V obdobju po odstavitvi
3) Drugo:_______________________________________________________
E12) Kako označujete živali, ki so odbrane za pleme?
1) Z rodovniško ušesno znamko v desno uho
2) Z rodovniško ušesno znamko v desno uho in tetoviranjem v levo uho
3) Z rodovniško ušesno znamko v desno uho in tetoviranjem v repno gubo
4) Z rodovniško ušesno znamko v obe ušesi
E13) Katero osnovno voluminozno krmo uporabljate za krmljenje koz v zimskem času?
1) Seno
2) Travno silažo
3) Koruzno silažo
4) Seno in travno silažo
5) Seno in koruzno silažo
6) Drugo:_____________________________________
E14) Ali koze dokrmljujete?

1) DA

2) NE

E15) Če da, s čim jih dokrmljujete?
1) Močna krma (komercialna krmila)
2) Koruza (celo zrnje)
3) Koruzni šrot
4) Ječmen
5) Pesni rezanci
6) Mešanica žit; napišite katera
žita________________________________________
7) Mešanica komercialnega krmila in žit; napišite katera_______________________
________________________________________________________________
8) Doma pridelana žita; napišite katera_____________________________________
E16) Ali koze krmite različno bogato glede na proizvodno fazo?
1) DA
2) NE
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E17) Ali imate koze v hlevu ločene po boksih glede na stadij laktacije?
1) Da, saj imajo koze tudi različen krmni obrok
2) Ne, koze so v skupinskem boksu, imajo isti krmni obrok
E18) Kako krmite koze v času pripusta?
1) Enako, kot v celotnem proizvodnem obdobju, krmnega obroka ne spreminjam
2) Posvečam večjo pozornost pri prehrani, povečam vnos energije v obrok (napišite
kaj dodajate v
obrok):__________________________________________________
3) Živali krmim manj bogato, na nivoju prehranskih potreb koze za vzdrževanje
E19) Kako krmite koze v času zgodnje brejosti?
1) Enako, kot v celotnem proizvodnem obdobju, krmnega obroka ne spreminjam
2) Posvečam večjo pozornost pri prehrani, povečam vnos energije v obrok (napišite
kaj dodajate v
obrok):____________________________________________________
3) Živali krmim manj bogato, na nivoju prehranskih potreb koze za vzdrževanje
E20) Kako krmite koze v času visoke brejosti?
1) Enako, kot v celotnem proizvodnem obdobju, krmnega obroka ne spreminjam
2) Posvečam večjo pozornost pri prehrani, povečam vnos energije v obrok (napišite
kaj dodajate v
obrok):____________________________________________________
3) Živali krmim manj bogato, na nivoju prehranskih potreb koze za vzdrževanje
E21) Kako krmite koze v času laktacije?
1) Enako, kot v celotnem proizvodnem obdobju, krmnega obroka ne spreminjam
2) Posvečam večjo pozornost pri prehrani, povečam vnos energije v obrok (napišite
kaj dodajate v
obrok):____________________________________________________
3) Živali krmim manj bogato, na nivoju prehranskih potreb koze za vzdrževanje
E22) Kako krmite koze v času presušitve?
1) Enako, kot v celotnem proizvodnem obdobju, krmnega obroka ne spreminjam
2) Posvečam večjo pozornost pri prehrani, povečam vnos energije v obrok (napišite
kaj dodajate v
obrok):____________________________________________________
3) Živali krmim manj bogato, na nivoju prehranskih potreb koze za vzdrževanje
E23) Kdaj koze presušite?
1) Najmanj 42 dni pred predvideno jaritvijo; vpišite koliko dni pred
jaritvijo:_________
2) Manj kot 42 dni pred predvideno jaritvijo; vpišite koliko dni pred
jaritvijo:________
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E24) Povprečna dolžina laktacije:
1) 150 dni
2) 250 dni
3) 280 dni
E25) Povprečna količina namolženega mleka v laktaciji na kozo:
1) manj kot 300 kg
2) 300-400 kg
3) več kot 400 kg
E26) Sistem paše:
1) Čredinke
2) Povprek
3) Kombinacija čredink in povprek
4) Kombinirana paša (z drugimi vrstami domačih živali)
5) Pašno-kosna raba
6) Ne pasem
E27) Če uporabljate čredinski sistem paše, koliko čredink imate?
1) 2-3 čredinke
2) 3 čredinke
3) Več kot 3 čredinke; napišite koliko:____________________
E28) Vrsta ograje za pašo:
1) Lesena
2) Električna žica
3) Električna mreža
4) Kombinacija mreže in električne žice
5) Drugo:__________________________________________________
E29) Ali imajo koze na paši na voljo mineralno-vitamiski dodatek (lizalni kamen)?
1) Da
2) Ne
3) Samo sol
E30) Kako je z vodo na pašniku?
1) Vodo imajo stalno na voljo
2) Vodo pripeljem 1x na dan
3) Vodo pripeljem 2x na dan
4) Drugo:__________________________________________________
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E31) Ali kozam na paši dodajate močno krmo?
1) Da, napišite kaj dodajate:_____________________________________________
2) Ne
E32) Ali mladice za nadaljno rejo pasete skupaj s čredo?
a) Da
b) Ne

G) BOLEZNI V TROPU
G1) S katerimi boleznimi se največkrat srečujete?
1) Mastitis
2) CAE (kozji artritis)
3) Presnovne bolezni
4) Razne kužne bolezni
5) Zajedavci
6) Drugo:__________________________________________________
G2) Kolikšen je delež poginov kozličev v vašem tropu?
1) < 5%
2) > 5%
G3) Kaj je najpogostejši vzrok za pogine kozličev?
1) Nevitalni kozliči
2) Notranji zajedavci
3) Drugo___________________________________________________________G4) Kako pogosto koze tretirate proti notranjim in zunanjim zajedavcem?
1) 1x letno, preden gredo na pašo
2) 2x letno, prvič preden gredo na pašo in drugič v jeseni, ko se vrnejo iz paše
3) Več kot 2x
4) Sploh ne tretiram
G5) Ali je tretiranje proti notranjim in zunanjim zajedavcem uspešno?
1) DA
2) NE
3) DA, vendar ob ponovitvah
G6) Ali v primeru suma na notranje zajedavce vzamete vzorec blata in ga pošljete na
analizo v pristojni laboratorij?
1) DA
2) NE
G7) S katerim antiparazitikom najpogosteje tretirate proti notranjim in zunanjim
parazitom? (na črto vpišite komercialno ime zdravila)
___________________________________________________________

