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Animal welfare has a very important significance for breeders and is gaining
attention from consumers. The aim of the master thesis was to evaluate the welfare
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reference stables. However, they had fewer integument alterations throughout the
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In this thesis, we also present the results of the welfare quality results for dairy
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achieve the best production results and the quality of dairy cows' well-being, it
would be necessary to combine several different systems, while increasing the
attention to the bedding and size of cubicles for dairy cows.
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SEZNAM GESEL
Dobrobit živali – Dobrobit živali je pojem, ki se v zadnjem času vse bolj uporablja v
povezavi z odnosom med človekom in živaljo, z zaščito živali pred mučenjem in z
varovanjem zdravja živali (predvsem tistih živali, ki jih človek goji v svojem okolju za svoje
dobro). Dobrobit živali vključuje zdravje, dobro počutje, naravno vedenje in tudi psihološko
dimenzijo, da živali ne trpijo zaradi bolečin, strahu ali tesnobe. Takšna reja povečuje dodano
vrednost končnim izdelkom.
Amsterdamska pogodba ‒ Amsterdamska pogodba je leta 1997 definirala živali kot čuteča
bitja in ne več kot kmetijske dobrine, s čimer smo začeli bolj poudarjati dobro počutje rejnih
živali. Glavni namen te pogodbe je zagotoviti, da pogoji bivanja in prevoza rejnih živali ne
vključujejo slabega ravnanja, mučenja, bolečine ali trpljenja.
Indeks ustreznosti reje živali – Indeks ustreznosti reje živali je sistem na osnovi
točkovanja, ki daje grobo oceno primernosti sistema reje in velja za vse govedorejske
sisteme, pri čemer je izključena vzreja telet.
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1

UVOD

Počutje živali je zelo pomembna vrednota za rejce in je deležno vedno večje pozornosti pri
potrošnikih. V zadnjih letih vse več ljudi skrbi tudi etično ravnanje z živalmi. Amsterdamska
pogodba je že leta 1997 priznala živali kot čuteča bitja, kar pomeni, da živali čutijo ugodje,
bolečino in strah. Ob priznavanju tega je Evropska komisija sprejela nove strategije za
izboljšanje pogojev dobrega počutja živali na kmetijah in v živalskih vrtovih ter živali, na
katerih se izvajajo poskusi. Glavni namen strategije je zagotoviti, da pogoji bivanja in
prevoza rejnih živali ne vključujejo slabega ravnanja, mučenja, bolečine ali trpljenja (EU
animal …, 2012).
Dobrobit živali je zelo pomemben dejavnik pri konceptu kakovosti hrane, saj potrošniki
pričakujejo, da bo njihova hrana živalskega izvora pridelana na karseda živalim prijazen
način. Številne raziskave v zadnjih letih so pokazale, da potrošniki vse bolj poudarjajo dobro
počutje živali, saj menijo, da to vpliva na kakovost končnega produkta, ki ga zaužijejo
(Welfare Quality, 2009).
Zdravje in počutje krav molznic kmetijah ocenjujemo s številom intervencij veterinarja, s
številom zdravljenj in mlečnostjo, ki je najpomembnejši pokazatelj dobrega ali slabega
počutja krav molznic. Na evropski ravni že obstajajo različni načini ocenjevanja počutja
živali, ki vključujejo tudi samo obnašanje živali, medtem ko v Sloveniji še vedno
uporabljamo le 'Indeks ustreznosti reje živali (IURŽ)', ki počutje živali ocenjuje glede na
način uhlevitve in ne upošteva dejanskega počutja živali.
Cilj magistrske naloge je oceniti počutje krav molznic v različnih sistemih reje. Primerjati
želimo počutje krav molznic v prosti reji z ležalnimi boksi (referenčni hlevi) s počutjem krav
v kompostnih hlevih brez ležalnih boksov (pilotni hlevi). Ugotoviti želimo, kakšne so razlike
med različnimi sistemi reje in kateri dejavniki najbolj vplivajo na razlike med rejami.
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2
2.1

2

PREGLED OBJAV
ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija spodbuja članice Evropske unije (EU) k zagotavljanju dobrega počutja
rejnih živali že več kot 40 let. Pomemben korak v tej smeri je bila leta 1998 izdana Direktiva
Sveta 98/58/ES o zaščiti rejnih živali, ki je postavila pravila za zaščito vseh živali, ki se
vzrejajo za hrano, volno, kože, krzno ali druge kmetijske namene, vključno s plazilci in
dvoživkami. Ta pravila temeljijo na Evropski konvenciji za zaščito živali v vzrejne namene
kmetijstva (Animal Welfare, 2018) in določajo t. i. pet pravic živali (Štuhec, 2010).
•

Zaščita živali pred žejo in lakoto: živali morajo imeti dostop do sveže krme in pitne
vode za vzdrževanje zdravja in vitalnosti.

•

Zaščita živali pred neugodjem: zagotoviti je treba primerno okolje z zavetjem in
ležiščem.

•

Zaščita živali pred bolečino, poškodbami in boleznimi: zagotoviti je treba
preventivo s hitro diagnozo in zdravljenjem.

•

Pravica živali do izražanja normalnega obnašanja: zagotoviti je treba dovolj
prostora, primerno namestitev živali, primerno hlevsko opremo in družbo
sovrstnikov.

•

Zaščita živali pred strahom in stisko: zagotoviti je treba oskrbo, ki ne povzroča
mentalnega trpljenja živali.

Amsterdamska pogodba je leta 1997 definirala živali kot čuteča bitja in ne več kot kmetijske
dobrine, s čimer se je začelo bolj poudarjati dobro počutje rejnih živali. Glavni cilj EU na
področju dobrega počutja rejnih živali je zmanjšanje oz. opuščanje industrijskega načina reje
živali in zamenjava z bolj humanimi in trajnostnimi načini kmetovanja (Ornik in sod., 2009).
2.2

ZAKONODAJA SLOVENIJE

V Sloveniji rejne živali ščitita dva zakona ter pravilnik:
•

Zakon o zaščiti živali, ki je bil sprejet leta 1999 (Zakon o zaščiti …, 2018),
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•

Zakon o živinoreji, ki je bil sprejet leta 2002 (Zakon o živinoreji, 2018) in

•

Pravilnik o zaščiti rejnih živali, ki je bil sprejet leta 2010 (Pravilnik o zaščiti …, 2018).

2.2.1

Zakon o zaščiti živali

Zakon o zaščiti živali je bil sprejet leta 1999 in velja za vse fizične in pravne osebe, ki so v
kakršnem koli odnosu z živalmi (Zakon o zaščiti …, 2018).
»Ta zakon ureja odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja
in dobrega počutja; določa pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se šteje za
mučenje živali in katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani; določa pogoje,
ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozu, izvajanju določenih posegov
in poskusov na živalih, zakolu in usmrtitvi živali; ureja postopek, pravice in obveznosti v
primerih, ko gre za zapuščene živali; določa pogoje za društva, ki na področju zaščite živali
delujejo v javnem interesu; določa nagrade in priznanja na področju zaščite živali; ureja
nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelje določb tega
zakona« (Zakon o zaščiti …, 2018).
2.2.2

Zakon o živinoreji

Zakon o živinoreji je bil sprejet leta 2002. Namen zakona je urediti živinorejo, kar je
povezano s prirejo kakovostnih živalskih proizvodov. Med drugimi cilji zakona je tudi
zagotavljanje dobrega počutja domačih živali, za živali značilne prehrane in krmljenja ter
izvajanje zoohigienskih in etoloških normativov v reji (Zakon o živinoreji, 2018).
»Ta zakon določa cilje živinoreje, pogoje in način reje ter nemoteno rejo, ureja načine reje
živali in krmno bazo, rejske programe, spreminjanje in ohranjanje lastnosti domačih živali,
prenos selekcijskih dosežkov v rejo, ohranjanje genetske variabilnosti, genetske rezerve in
avtohtone pasme, strokovne naloge in službe na področju reje živali ter genske banke v reji
živali, organizacije v reji živali, izobraževalno in raziskovalno delo na področju reje živali,
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promet in trg s plemenskim materialom, načine zagotavljanja sredstev za uresničevanje tega
zakona ter nadzor nad izvajanjem tega zakona« (Zakon o živinoreji, 2018).
2.2.3

Pravilnik o zaščiti rejnih živali

Pravilnik o zaščiti rejnih živali je bil objavljen leta 2010 in je v skladu s splošnimi določbami
Direktive Sveta 98/58/ES, ki pokrivajo več področij, predstavljenih v preglednici 1.
Preglednica 1: Splošne določbe Direktive Sveta 98/58/ES (Direktiva Sveta …, 1998)
Dovolj številčno osebje, ki je za skrb živali primerno strokovno
Osebje na kmetiji
usposobljeno in ima potrebna znanja.
Evidence o zdravljenju, o številu smrtnih primerov in vzrokih izločitev.
Vodenje evidence
Takšni podatki se hranijo vsaj tri leta in so na voljo pristojnemu organu
med izvajanjem inšpekcijskega pregleda
Svobode gibanja se ne sme omejevati na način, ki bi živalim povzročil
Svoboda gibanja
trpljenje ali poškodbe. Če je žival stalno ali redno privezana, ji je treba
zagotoviti dovolj prostora v skladu z njenimi fiziološkimi in etološkimi
potrebami.
Materiali za gradnjo hlevov in opreme ne smejo biti škodljivi za živali.
Objekti in prostori za
Morajo biti takšni, da se jih da temeljito očistiti in razkužiti. Pri
nastanitev
nastanitvi živali ne sme biti prisotnih nobenih ostrih robov ali izobčenih
delov, kjer bi se lahko živali poškodovale. Zračenje, pretok zraka,
temperatura, vlažnost, koncentracija prahu in plinov morajo biti
vzdrževani v mejah, ki ne škodijo živalim. Živali v stavbah ne smejo
biti niti v stalni temi niti pod stalno umetno razsvetljavo, brez
prekinitve. Če naravna svetloba v objektih ne zadošča fiziološkim in
etološkim potrebam živali, je treba zagotoviti dodatno umetno
razsvetljavo.
Živali, ki niso nastanjene v zgradbah, je treba zavarovati pred
Živali, nastanjene
neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi tveganji.
izven objektov
Vso avtomatsko in mehansko opremo, ki je nujna za zdravje in dobro
Avtomatska in
počutje živali, je treba pregledati najmanj enkrat dnevno. Če se
mehanska oprema
ugotovijo kakšne napake, jih je treba takoj odpraviti ali sprejeti ustrezne
ukrepe za varovanje zdravja in dobrega počutja živali. Če je zračenje v
hlevih umetno, je treba v primeru izpada glavnega prezračevanja
zagotoviti ustrezen rezervni sistem. Alarmni sistem za opozarjanje na
okvaro je treba redno preizkušati.
Živali morajo imeti kakovostno krmo, ki ustreza njihovim potrebam, in
Krma, voda in druge
v zadostnih količinah, ki ohranjajo zdravje. Živali morajo imeti stalen
snovi
dostop do krme v časovnih intervalih, ki ustrezajo njihovim fiziološkim
potrebam. Živali morajo imeti vedno dostop do pitne vode oz. jim mora
biti omogočeno, da svoje potrebe po tekočini zadovoljijo na druge
načine. Oprema za krmljenje in napajanje mora biti takšna, da je
možnost kontaminacije vode oz. krme med prerivanjem živali pri
napajalnikih in krmilnikih čim manjša. Živalim ni dovoljeno dajati
nobenih drugih snovi, samo tiste za terapevtske, preventivne namene
ali za zdravljenje.
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DEJAVNIKI ZA DOLOČANJE POČUTJA KRAV MOLZNIC
Šepavost in ocenjevanje gibanja živali

Šepavost je vedno večji problem v čredah krav molznic, saj je krav, ki šepajo, v povprečju
več kot 30 %. Z določenimi postopki lahko zmanjšamo šepavost v čredi tudi do 70 %. Krave,
ki šepajo, se počutijo nelagodno, poleg tega pa se lahko zaradi šepavosti razvijejo še druge
bolezni (mastitis, oteklost skočnih sklepov …), poslabšajo se plodnost, ješčnost ter mlečnost.
Primarno je to problem ene živali, vendar lahko na dolgi rok postane problem celotne črede
in finančno vpliva na prihodek kmetije (Dairy cattle welfare …, 2014).
Zgodnje odkrivanje šepavosti krav in hitro zdravljenje je zelo pomembno, saj s tem
zmanjšamo nadaljnje zaplete. Zato je ocenjevanje gibanja in hoje živali zelo pomemben
dejavnik pri reševanju težav s šepavostjo. Šepavost, ki nastane zaradi poškodb nog, je lahko
infekcijska ali neinfekcijska, kar je treba ugotoviti že na začetku, da lahko določimo način
zdravljenja in odpravimo vzroki poškodb (Dairy cattle welfare …, 2014).
Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo šepavosti v čredi (Sprecher in sod., 1997), so:
•

udobje: izogibati se moramo prenatrpanosti z živalmi v hlevu (zmanjšati gostoto
naselitve živali v hlevu), hlevi in ležalni boksi morajo biti primerno načrtovani,
ležalni boksi morajo biti dovolj veliki, udobni in redno vzdrževani (čisti), tla nedrseča
(z minimalno obrabo parkljev), mikroklima v hlevu mora biti taka, da ne prihaja do
pojava vročinskega stresa;

•

oskrba parkljev: redna in strokovno opravljena korekcija parkljev (dvakrat letno),
kopeli za noge, suho in čisto okolje;

•

prehrana: zagotavljanje uravnotežene prehrane (prave količine in vrste krmnih
mešanic, ki pokrijejo mikro in makro potrebe živali);

•

čim manjše nenadne spremembe dnevnih obrokov za zmanjšanje prebavnih težav,
prizadevanje za čim boljše zdravje živali.

Koncilja N. Ocena počutja molznic v različnih sistemih reje.
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2018

6

Ocenjevanje gibanja krav molznic temelji na opazovanju stoječih živali in živali v gibanju,
s posebnim poudarkom na hrbtni liniji. Sistem ocenjevanja gibanja je dokaj preprost.
Ocenjevanje gibanja je zelo učinkovit sistem za zgodnje odkrivanje problemov z nogami
(parklji), za ugotavljanje prisotnosti in razširjenost šepavosti v čredi ter ugotavljanje potrebe
po korekciji parkljev pri posameznih živalih (Sprecher in sod., 1997).
2.3.1.1 Individualno ocenjevanje gibanja živali
Poznamo več načinov in različnih skal za ocenjevanje gibanja živali. Najpogosteje
uporabljamo skalo od 1 do 5, ki jo navajamo v Prilogi A (Sprecher in sod., 1997). Živali
opazujemo na ravni podlagi, ki jim nudi dobro oporo. Tiste živali, ki jih ocenimo z oceno 2
ali 3, pregledamo in opravimo korekcijo parkljev, da se izognemo nadaljnjim težavam z
nogami (Sprecher in sod., 1997). Opazujemo vsako žival posebej (20 naključno izbranih
živali) toliko časa, da naredi 6 do 10 neprekinjenih korakov. Žival opazujemo od strani in
od zadaj (Dairy cattle assessment …, 2014).
2.3.2

Ocena telesne kondicije živali

Ocena telesne kondicije živali je preprost, poceni in dovolj zanesljiv način ovrednotenja
prehranskega statusa krav molznic, ki bistveno vpliva na zdravje živali, mlečnost,
ekonomičnost reje, reprodukcijske motnje in tudi na počutje krav molznic. Telesna kondicija
živali ter spremembe kondicije med laktacijo in v času presušitve nam pomagajo pri
odločitvah o vodenju prehrane, reprodukcije, zdravja črede ter posamezne živali (Klopčič in
sod., 2011b; Ocenjevanje telesne …, 2016).
Krave imajo najslabšo kondicijo v času vrha laktacije in najboljšo ob presušitvi. Telesna
kondicija živali naj se ne bi nikoli znižala pod oceno 2 oz. presegla oceno 3,5 na 5-točkovni
skali. Krava, ki ima oceno telesne kondicije manj kot 2, je ekstremno suha (koščena) in ne
dobiva dovolj hranil, da bi zadostila osnovnim potrebam za vzdrževanje. To je lahko
posledica slabe kakovosti oz. nezadostne količine zaužite krme, dostopa do krme ali
posledica bolezni. Presuhe živali lahko trpijo zaradi kroničnega stradanja in nelagodja ter so
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nagnjene k zdravstvenim težavam (presnovnim, infekcijskim ali psihičnim), zato obstaja
večja verjetnost, da se jim bo poslabšala plodnost. Krave z oceno telesne kondicije 4 ali 5 so
preveč zamaščene (predebele). Preveč zamaščene krave in telice imajo lahko težave pri
telitvah (težke telitve), so nagnjene k pojavu presnovnih bolezni, kot so ketoza, zamaščenost
jeter, poporodna mrzlica, mastitis, šepavost in slabša plodnost (Klopčič in sod., 2011b;
Ocenjevanje telesne …, 2016). Slikovni prikaz ocen telesne kondicije živali prikazujemo
Prilogi B.
2.3.3

Umazanost/čistost živali

Umazanost posameznih telesnih delov krave je posledica več vzrokov in lahko vpliva na
slabše počutje krav molznic na različne načine. Če imajo krave možnost, bodo za ležanje
vedno izbrale suh in čist prostor. Umazanija na koži lahko draži kožo, ustvarijo se idealni
pogoji za pojav ektoparazitov in živali zaradi tega bolj zebe. Umazane živali so pokazatelj
tega, da so nekateri deli hleva umazani in da je v hlevu premalo možnosti in pripomočkov
(npr. negovalne krtače), kjer bi se lahko krave očistile. Te težave vodijo v razvoj različnih
bolezni, poleg tega pa povzročajo težave tudi pri molži in drugih opravilih (Dairy cattle
welfare …, 2014). V preglednici 2 prikazujemo način ocenjevanja čistosti na posameznih
delih telesa krav molznic.
Preglednica 2: Ocenjevanje čistosti na posameznih delih telesa (Dairy cattle assessment…, 2014)
Zadovoljivo
Umazano
Del telesa
Ocena 0
Ocena 1
Ocena 2
Spodnji del zadnjih
ločeni ali neprekinjeni
malo ali nič
manjše lise umazanije
nog (koronarni pas do
deli umazanije nad
(2‒10 %)
umazanije
skočnega sklepa)
koronarnim pasom
Zadnji del telesa
(zgornji del (nad
skočnim sklepom),
manjše lise umazanije ločeni ali neprekinjeni
ni umazanije
bočna stran in zadnji
(2‒10 %)
deli umazanije
del telesa brez
vimena)
vidne plasti
manjše lise umazanije umazanije na vimenu
ali kakršne koli
Vime
ni umazanije
(2‒10 %), vendar ne
umazanije na seskih
na seskih
in okoli njih
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Čistost spodnjega dela nog: če je umazan ta del, so živali nagnjene k šepanju, dermatitisu
in mastitisu. Prav tako lahko umazanija na nogah prikrije poškodbe, ki bi jih sicer lahko
zgodaj odkrili ali celo preprečili. Umazanija na nogah je lahko tudi posledica neustreznih
načinov za odstranjevanje gnojnice oz. gnojevke, pomanjkanja nastilja, prevelike naselitve
živali in napačno speljanih ograd v hlevu (Dairy cattle welfare …, 2014).
Čistost zadnjega dela telesa: umazanija na tem delu je posledica nepravilnega krmljenja,
prehitrih sprememb v krmnem obroku, prevelikem deležu paše v obrokih, prisotnosti
endoparazitov, infekcijskih bolezni ali umazanega okolja (premalo nastilja, slabo oskrbovani
hlevi, pregosta naselitev v hlevih) (Dairy cattle welfare …, 2014).
Umazano vime in seski: umazanijo na vimenu lahko povzročijo vsi zgoraj našteti dejavniki
in je močno povezana s pojavnostjo mastitisa, povečanim številom somatskih celic; podaljša
se čas čiščenja seskov in vimena pred molžo, poveča se možnost slabše kakovosti mleka
(Dairy cattle welfare …, 2014).
Umazanost oz. čistost črede ugotovimo tako, da naključno izberemo 30 do 40 živali v čredi
in opazujemo boke ter zadnje dele živali in vime (Dairy cattle assessment …, 2014).
2.3.4

Izguba dlake, poškodbe in otekline

Deli kože brez dlake pri živalih kažejo na ponavljajoče se drgnjenje oz. draženje ter
prisotnost ektoparazitov in brazgotin od prejšnjih poškodb. Poškodbe kože so lahko
posledica slabega ravnanja z živalmi, slabega vzdrževanja/gradnje hlevov, pokvarjenih ograj
ali interakcije med živalmi v hlevu. Otekline na telesu krav molznic so lahko posledica slabo
vzdrževanega hleva, ovir pri koritu za napajanje, premajhnega prostora pri krmilni mizi,
gnojnih ran, cist ali vbodov (Dairy cattle welfare …, 2014).
Poškodbe, otekline ali izguba dlake na skočnih sklepih kažejo na to, da ležalni boksi oz.
prostor, ki je namenjen za počivanje živali, ni udoben, ima ostre dele, premalo nastilja ali pa
so ležišča pretrda. Poškodbe skočnih sklepov in kolen povzroča živali neudobje in so močno
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povezane s šepavostjo, kar lahko skrajša čas za počitek. Vse to vodi v slabše počutje živali,
zmanjšano količino mleka in posledično slabši prihodek v takšni čredi (Dairy cattle welfare
…, 2014).
Poškodbe, otekline ali izguba dlake na vratu običajno kažejo na težave s pregradami na
krmilni mizi. Če je prostor, ki je namenjen za krmljenje, neprimerno zasnovan, si bodo krave
ves čas drgnile vrat ob pregrado, kar bo povzročalo poškodbe in bolečine ter zmanjševalo
dnevno konzumacijo krme. Krmilna miza mora biti na primerni višini in dovolj široka. Če
nimamo krmilnega korita, je treba krmo večkrat na dan potisniti na kup, da jo dosežejo vse
krave in se jim ni treba za njo stegovati (Dairy cattle welfare …, 2014). Ocenjevanje
prisotnosti in velikosti oteklin na telesu je opisano v Prilogi C.
Poškodbe drugje po telesu nakazujejo, da živali živijo v neprimernem okolju (ležišče,
območje napajalnikov, avtomatska čohala …) in da se ves čas zaletavajo v ostre predmete,
nizke zidove, bodečo žico … ali da je v čredi prisotno agresivno obnašanje krav. Takšne
poškodbe so za živali boleče in kažejo na dolgotrajen problem, ki lahko vodi v poslabšanje
počutja ter zmanjšanje proizvodnosti krav, zato j treba takšne težave rešiti takoj (Dairy cattle
welfare …, 2014).
Slika 1 prikazuje dele telesa, ocenjujemo prisotnost poškodb, oteklin in izgube dlake po
protokolu za ocenjevanje kakovosti počutja živali. V ocenjevanje počutja se vključimo vrat,
pleče in hrbet, zadnji del telesa, obe zadnji nogi, bok, vime in trup ter leva sprednja noga
(Welfare Quality, 2009).
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Slika 1: Deli telesa, na katerih ocenjujemo prisotnost poškodb, oteklin in izgube dlake (Welfare
Quality, 2009)

V Prilogi D podajamo slikovni prikaz ocenjevanja poraščenost z dlako in poškodb po
protokolu za ocenjevanje počutja živali. Izgubo dlake in poškodbe ocenjujemo z ocenami 0,
1 in 2, kjer pri oceni 0 ni vidne izgube dlake in ni poškodb, pri oceni 1 je eden ali več delov
telesa (točk na telesu) brez dlake, poškodbe so lahko prisotne. Pri oceni 2 so poškodbe
številne in večje od 2 cm (Welfare Quality, 2009).
2.3.5

Poškodbe repa

Rep si živali lahko zlomijo, poškodujejo ali skrajšajo zaradi mehaničnih poškodb (zaradi
čohalnikov, vrat, ograj …), neprimernega ravnanja z živalmi ali drugih razlogov. Poškodba
repa je za kravo zelo boleča, saj krave ves čas uporabljajo rep in to močno vpliva na njihovo
počutje. Zlomljen rep kaže na nepravilnosti v načinu reje. Treba je opozoriti, da se zlomljen
rep pri kravah nikoli popolnoma ne pozdravi, zato ni nujno, da se je rep zlomil nedavno.
Možno je, da si ga je krava zlomila že pred časom. Pomembno je, da določimo, kdaj in zakaj
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je prišlo do poškodbe repa, da v prihodnosti ne bi prišlo do podobne poškodbe pri drugih
živalih (Dairy cattle welfare …, 2014).
Pri ocenjevanju črede v zvezi s poškodbami repa je treba opazovati celotno čredo in
zabeležiti, koliko krav iz črede kaže poškodbe, zvine, skrajšanje ali zlome repa. Poleg tega
je treba ugotoviti, kje bi si krave repe lahko poškodovale (Dairy cattle assessment …, 2014).
2.3.6

Korekcija parkljev

Lastnosti nog imajo zelo pomemben vpliv na mlečnost in ostale proizvodne lastnosti. Pri
kravah lisaste pasme se je izkazalo, da so imele po obrezovanju parkljev boljšo
konzumacijsko sposobnost in bolj stabilno fermentacijo krme v vampu, povečala pa se je
tudi vsebnost beljakovin in maščob v mleku (Gašparac, 2012).
Korekcijo parkljev opravimo glede na vrsto in obliko tal v hlevu, higieno, gostoto živali v
hlevu, proizvodnjo in dolžino ter udobnost pohodnih poti na pašo. Opravimo jo tako, da je
razporeditev teže na podplatu enakomerna in enakomerno razdeljena med vse štiri parklje
(Trojner, 2016; Zemljič, 2009).
V naravnem okolju sta rast in obraba roževine v ravnotežju (roževina zraste 1 do 2 mm na
mesec, takšna pa je tudi obraba), v hlevu pa se to ravnotežje poruši. Lahko se zgodi, da je
rast roževine veliko hitrejša (prirast roževine 5 mm na mesec), zato lahko pride do
postopnega preraščanja parklja, kar vodi v preobremenjevanje parkljev (Trojner, 2016).
Strokovna korekcija parkljev je priporočljiva 2- do 3-krat letno, in sicer spomladi ter jeseni.
Korekcija parkljev je priporočljiva tudi 6 do 8 tednov pred telitvijo (Gašparac, 2012;
Zemljič, 2009).
2.3.7

Mastitis in število somatskih celic

Vnetje vimena (mastitis) povzroča v reji krav molznic veliko gospodarsko škodo. Če v čredi
več kot 15 % krav od celotnega staleža krav molznic na leto zboli za mastitisom, so te izgube
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nesprejemljive. Mastitis ni samo problem posamezne obolele živali, temveč vse črede
(Orešnik in Lavrenčič, 2013).
Vnetja vimena povzročajo različne bakterije, lahko pa tudi glivice in virusi. Mikrobni
povzročitelji so predvsem streptokok kužne presušitve in druge vrste streptokokov.
Stafilokoki povzročajo gnojna vnetja, bacili (E. coli, Aerobacter aeruginosa) pa povzročajo
izredna huda akutna vnetja, medtem ko korine bakterije povzročajo t.i. poletni mastitis
(Jazbec in Skušek, 1990; Klinkon in sod., 2000).
Poglavitna vira okužbe sta prisotnost kužnine v okolju, predvsem v hlevu, v katerem
molznice bivajo, ter naprave za molžo. Bakterije vdrejo v vime največkrat skozi seskov kanal
(Jazbec in Skušek, 1990). Mastitis se pojavlja pri molznicah v laktaciji, lahko pa se pojavi
tudi pri telicah pred telitvijo. Vzrok za to je neustrezna higiena hleva ali krmljenje telic s
higiensko oporečno krmo (Klinkon in sod., 2000; Orešnik in Lavrenčič, 2013).
Za ugotavljanje vnetja mlečne žleze je ena najbolj zanesljivih in preprostih metod štetje
somatskih celic, s katerim lahko bolj ali manj zanesljivo ugotovimo prisotnost mastitisa in
njegovo obliko (Pengov, 2010). Tiste krave, ki imajo vnetje vimena, imajo v mleku
povečano število levkocitov (Jazbec in Skušek, 1990).
Če je v bazenskih vzorcih manj kot 200.000 somatskih celic/ml mleka, mastitis v čredi ni
izrazit problem. Po vsaki mlečni kontroli je treba klinično pregledati vime krav, pri katerih
je bilo število somatskih celic v mleku večje od 400.000/ml mleka (Orešnik in Lavrenčič,
2013).
2.3.8

Odziv živali na prisotnost rejca v hlevu

Ocena odziva živali na prisotnost rejca v hlevu je zelo pomembna. Vloga rejca je ključna pri
počutju živali in pomembno je, da se vzpostavi pozitivna vez med živaljo in rejcem. Številne
študije kažejo, da se obnašanje rejca do živali in rokovanje z živalmi odraža na počutju živali.
Krave, ki kažejo strah (previdnost) pred rejcem, imajo manjšo prirejo mleka. Uhlevljene
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živali, ki se bojijo ljudi, so bolj pod stresom in obstaja večja možnost, da se poškodujejo
med samim rokovanjem (nalaganjem na transportne tovornjake, med molžo, v času
krmljenja, pri različnih posegih, pri osemenjevanju …). Če pa se rejec do živali obnaša
pozitivno, so živali pod manjšim stresom in so njihovi proizvodni rezultati boljši (Dairy
cattle welfare …, 2014).
Pri ocenjevanju odziva živali na človeka ocenjujemo odnos med živaljo in rejcem, ki
vsakodnevno skrbi za živali. Pri tem opazujemo, kakšen je odziv krav na prisotnost rejca, ko
se živalim približa (Dairy cattle assessment …, 2014).
2.3.9

Vročinski stres

Krave molznice in govedo nasploh slabo prenašajo visoke temperature, se ne znojijo veliko,
težko oddajajo svojo telesno toploto, zato prihaja do pregrevanja živali. Takšnemu stanju
organizma pravimo vročinski stres (Ratiznojnik, 2016).
Kdaj pride do vročinskega stresa, je odvisno od temperature in vlažnosti zraka. Za lažjo
oceno vročinskega stresa pa sta oba parametra združena v temperaturno-vlažnostni indeks
(TVI), ki ga izračunamo po naslednji enačbi (Verbič in sod., 2011):
TVI = (1,8×T + 32) ‒ (0,55 ‒ 0,0055×H)×(1,8×T ‒ 26)

…(1)

TVI – temperaturno-vlažnostni indeks
T – temperatura zraka v °C
H – relativna vlažnost zraka v %
Pri tem uporabljamo 4 stopnje tveganja za vročinski stres glede na mednarodno uveljavljene
standarde (Verbič in sod., 2011):
•

ni tveganj za vročinski stres: TVI nižji od 72 (pri visoko produktivnih kravah nižji
od 65);

•

zmerno tveganje za vročinski stres: TVI med 72 in 77 (pojavljajo se težave s
plodnostjo);
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veliko tveganje za vročinski stres: TVI med 78 in 88 (večja frekvenca dihanja,
manjša prireja mleka, živali se slinijo);

•

zelo veliko tveganje za vročinski stres: TVI nad 99 (močno zmanjšana prireja mleka,
izrazit pojav zdravstvenih težav, ki lahko povzročijo pogin živali).

V preglednici 4 so prikazana ta štiri področja prikazana v različnih barvah.
Preglednica 3: Temperaturno-vlažnostni indeks in vpliv na živali (Jenko in Perpar, 2011)

Največji negativni učinki vročinskega stresa so manjša mlečnost krav zaradi manjšega
zauživanja krme. Delovanje vampa in resorpcija hranljivih snovi ob vročinskem stresu sta
poslabšana, kar vodi v pomanjkanje hranil za optimalno proizvodnjo. Med vročinskim
stresom pride tudi do hormonskega neravnovesja, ki vodi v reprodukcijske težave, te pa
prizadenejo tudi presušene krave, saj vročinski stres slabo vpliva na razvoj mlečne žleze pred
telitvijo, kar povzroči zmanjšanje količine mleka v naslednji laktaciji (Ratiznojnik, 2016).
Z vročinskim stresom se v Sloveniji srečujemo zlasti v poletnih mesecih v tradicionalnih
hlevih, ki imajo nizke strope in so brez prisilne ventilacije (prisotno je samo naravno
zračenje). Med razlogi so tudi reja zahtevnejših pasem goved (neprilagojena ustrezna reja),
slabša kakovost voluminozne krme ter premajhna količina močne krme v obrokih krav
molznic (Verbič in sod., 2011).
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METODE OCENJEVANJA POČUTJA ŽIVALI

V praksi ocenjujemo počutje živali z dveh vidikov: z vidika živali in z vidika okolja. Z vidika
okolja opisujemo lastnosti okolja, v katerem živali bivajo (dolžina boksov, vrsta nastilja,
lastnosti napajalnikov ter krmilnikov, gostota naselitve, možnost izpusta ipd.) ter
menedžmenta. Te parametre ocenjujemo zelo hitro in preprosto, njihova ponovljivost je
visoka. Na drugi strani pa vidik živali opisujejo parametri, kot so zdravje, fiziološki kazalci,
agresija, strah, odziv na človeka … Te metode bolj neposredno ocenjujejo počutje živali, ker
ocenjujejo dejansko stanje živali in ne samo okolja, v katerem živali živijo (Ornik in sod.,
2009).
V nadaljevanju sta opisani dve metodi ocenjevanja. Indeks ustreznosti reje živali (IURŽ), ki
predstavlja metodo za ocenjevanje počutja živali z vidika okolja, in opis protokola za
ocenjevanje kakovosti počutja živali (Welfare Quality, 2009), ki se osredotoča na počutje
samih živali. V Sloveniji za ocenjevanje dobrega počutja krav molznic uporabljamo le
IURŽ.
2.4.1

Indeks ustreznosti reje živali

IURŽ je sistem na osnovi točkovanja, ki daje grobo oceno primernosti sistema reje in velja
za vse govedorejske sisteme, pri čemer je izključena vzreja telet. IURŽ preverjamo ločeno
po skupinah živali, ki se po tehnologiji razlikujejo (krave molznice, mlado govedo, govedo
za pitanje). Ocenjevanje opravljamo v neugodnem letnem času. Ugotavljamo stanje v slabši
četrtini črede. Kot merilo veljajo razmere za 25 % najbolj prizadetih živali.
V IURŽ je vključenih pet področij, ki so pomembna za počutje živali:
•

možnost gibanja,

•

socialni stiki,

•

stanje tal,

•

svetloba,

•

zračenje in hrup ter kakovost oskrbe.
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Ta področja ovrednotimo po preglednicah, vrednosti po stolpcih se seštejejo in čim višji je
seštevek, tem ustreznejši je neki sistem reje (Ornik, 2009).
Kot je razvidno v prilogi 1 Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov
oziroma živil (2018), IURŽ pogojuje (in ne nadomešča) določitve minimalnih prostorskih
zahtev za normalno gibanje, prehranjevanje, izločanje, počivanje, pitje ipd., zato je treba na
prvi stopnji vrednotenja preveriti izpolnjevanje minimalnih meril in zahtev skladno z dobro
živinorejsko prakso. Minimalne mere za dolžino in širino stojišča so določene za tri
najpogostejše pasme v Sloveniji (svetlo lisasta, rjava in črno-bela) in sicer ločeno za skupino
mlade živine in skupino krav.
2.4.1.1 Vplivno področje I »MOŽNOST GIBANJA«
V prilogi 1 Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
(2018) je navedeno, da pri vplivnem področju »MOŽNOST GIBANJA« upoštevamo, ali gre
za prosto ali vezano rejo. Pri prosti reji ugotavljamo skupno površino namenjeno gibanju
(celotna površina tal, ki jo lahko živali uporabljajo, v m2/glavo velike živine) in preverjamo
kakšno je uleganje in vstajanje živali (udobno, srednje, omejeno, zelo omejeno). Pri vezani
ocenjujemo mere stojišč in omejitev stojišč spredaj in zadaj (udobno, srednje, omejeno) ter
kakšno je gibanje v navezi (neovirana možnost gibanja vratu živali v smeri vzdolžne osi
stojišča in vzporedno z jaslimi (v cm)).
V prilogi 1 Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
(2018) je navedeno, da dodatne točke dodelimo za ločen izpust, in sicer ločeno za izpust
izven hleva, ki ustreza normativom za posamezne kategorije živali (Uredba Komisije …,
2008) in je na voljo vsem živalim, ter izpust na pašniku oz. planinskem pašniku. Pri tem
vplivnem področju je najmanjše možno število točk 0, največ pa 10,5 točke.
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2.4.1.2 Vplivno področje II »SOCIALNI STIKI«
Pri tem vplivnem področju prav tako upoštevamo skupna površina, namenjena gibanju v
prosti ali vezani reji. Kot je razvidno v prilogi 1 Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil (2018), ocenjujemo struktura črede (družinska struktura,
čreda brez bika, stabilne skupine, vezana reja, pogosto premeščanje/prestavljanje). Za
ustrezen socialni stik bi bila namreč optimalna naravna družinska struktura živali na prostem.
Določimo, kakšna je vzreja. Ali je lastna, ali živali dokupujemo in ali imajo živali stalen
vizualni kontakt z drugimi živalmi v čredi. Tudi pri tem vplivnem področju upoštevamo
izpust izven hleva oz. paša. Pri vplivnem področju »SOCIALNI STIKI« lahko ocenimo z
najmanj 1,0 točke in največ 10,0 točke.
2.4.1.3 Vplivno področje III »STANJE TAL«
V prilogi 1 Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
(2018) je navedeno, da pri stanju tal ocenjujemo ležalno površino, njeno mehkost, čistočo in
varnost pred drsenjem, kakšen je predel za aktivnosti ter kakšni so hodniki in poti za pregon
živine (oprijemljiva, drseča, zelo drseča). Pri tleh v izpustu in na pašniku ocenjujemo varnost
pred zdrsom in vpliv teh tal na zdravstveno stanje okončin in parkljev. Stanje tal lahko
ocenimo z najmanj -2,5 točke in največ 8,0 točke.
2.4.1.4 Vplivno področje IV »SVETLOBA, ZRAČENJE IN HRUP«
Kot je razvidno v prilogi 1 Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov
oziroma živil (2018) pri ocenjevanju svetlobe upoštevamo dnevno svetlobo v hlevu. Pri
zračenju ocenimo kakovost zraka v zaprtem hlevu. Kakovost zraka lahko določimo tudi z
merjenjem koncentracije NH3 in CO2 v hlevskem zraku. Določimo učinek prepiha, kadar je
trup živali izpostavljen gibanju zraka, ki je hladnejši od zraka v hlevu, oz. kadar so deli telesa
živali izpostavljeni prepihu. Ocenimo še hrup, ki nastaja pri prisilnem zračenju (zaradi
ventilatorja) ali zaradi delovanja drugih naprav (sistemi za napajanje, krmljenje …). Dodatne
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točke pridobimo ob izpustu, ki traja vse leto povprečno več kot 2 uri na dan. Najmanjše
število točk pri tem vplivnem področju je -2,0, največje pa 9,5.
2.4.1.5 Vplivno področje V »KAKOVOST OSKRBE«
V prilogi 1 Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
(2018) je navedeno, da imamo pri ocenjevanju kakovosti oskrbe 7 področij: čistoča boksov,
napajalnikov in krmilnega prostora, tehnično stanje hlevske opreme, stanje kože, čistoča
živali, stanje parkljev, tehnopatije (poškodbe ali bolezenske spremembe, ki nastanejo
neposredno ali posredno zaradi neustreznega bivališča, opreme ali sistema reje) (Zakon o
zaščiti živali, 2007) in zdravje živali. Pri zdravju živali upoštevamo vse z rejo pogojene
bolezni, okužbe ali poškodbe. Najmanjše število točk pri oceni tega vplivnega področja je 3,0, največje pa 8,0.
2.4.2

Protokol za ocenjevanje počutja živali

Protokol za ocenjevanje kakovosti počutja živali je zasnovala Evropska komisija leta 2004
za izboljšanje ocene počutja živali in samega standarda dobrega počutja živali. V okviru tega
protokola so razvili orodja za oceno dobrega počutja živali. Ocene dajejo povratno
informacijo kmetom o počutju živali v čredi v takšni obliki, da so razumljive tudi za širšo
skupnost (potrošnike in druge). Protokol za ocenjevanje počutja živali predstavlja tudi
praktično strategijo za izboljšanje počutja živali ob zakolu (Welfare Quality, 2009).
V to shemo ocenjevanja počutja je vključenih 12 kriterijev ocenjevanja. Ti so bolj
osredotočeni na dejansko počutje živali kot na okolje, v katerem bivajo, npr. na njihovo
vedenje, zdravje, fizično stanje ipd. Ta protokol opisuje postopke za oceno počutja pri
govedu in se osredotoča na proizvodne živali: krave molznice, pitovno govedo in teleta. V
našem primeru se bomo osredotočili na protokol za ocenjevanje počutja krav molznic
(Welfare Quality, 2009).
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Ti protokoli ocenjevanja počutja živali so bili razviti kot dodatno orodje za ocenjevanje
počutja živali. Priporočeno je, da jih uporabimo skupaj z drugimi sistemi za ocenjevanje
počutja živali. Za ocenjevanje počutja krav molznic so določena štiri področja (Welfare
Quality, 2009):
•

krmljenje,

•

uhlevitev,

•

zdravje živali,

•

obnašanje.

2.4.2.1 Ocena krmljenja
Pri krmljenju pri tej shemi ocenjujemo dva dejavnika: odsotnost daljšega obdobja lakote
(prehranski status živali) in odsotnost daljšega obdobja žeje. Prvi dejavnik ocenjujemo z
oceno telesne kondicije živali na 5-točkovni skali (1 – najbolj koščena, 5 – najbolj
zamaščena), pri odsotnosti žeje pa upoštevamo dostopnost vode, čistočo napajalnikov,
pretok vode in delovanje napajalnikov (Welfare Quality, 2009).
2.4.2.2 Ocena uhlevljenja
Tu ocenjujemo tri dejavnike, ki zajemajo udobje pri ležanju in oceno gibanja. Pri udobju
ocenjujemo, (1) koliko časa potrebuje krava, da se uleže, če pride v fizični stik z opremo, ki
je v hlevu, (2) ali je velikost ležišča primerna ter (3) čistost vimena in nog. Pri oceni gibanja
ocenimo hojo, šepavost in možnost izpusta živali (Welfare Quality, 2009).
2.4.2.3 Ocena zdravja
V oceno zdravja so vključene poškodbe, bolezni in tehnopatije (patološke spremembe, ki so
posledica nepravilnih pogojev reje, stresa in nepravilne manipulacije z živalmi). Pri
poškodbah upoštevamo šepavost pri vezani in prosti reji, izguba dlake in razne otekline ter
druge poškodbe. Pri boleznih so vključeni kašljanje, izcedek iz sluznic, izcedek iz oči, težave
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z dihanjem, pojav driske, mastitisa (število somatskih celic v mleku), smrtnost, težke telitve.
Med tehnopatije štejemo krajšanje repov in rogov (Welfare Quality, 2009).
2.4.2.4 Ocena obnašanja živali
Pri obnašanju živali ocenjujemo, ali so živali napadalne do drugih živali v čredi oz. do rejca,
kakšno je obnašanje živali v izpustu (na paši), če imajo to možnost. Prav tako ocenimo, kako
se živali obnašajo do rejca oz. neznanega človeka v hlevu. To ocenimo z razdaljo, ko se
začne žival umikati, ko se ji približamo (Welfare Quality, 2009).
2.5

NAČINI REJE KRAV MOLZNIC

V zadnjih dvajsetih letih so se na področju sistemov reje krav molznic in ureditve hlevov
dogajale velike spremembe. Reja krav molznic se je preselila iz hlevov z vezano rejo v hleve
s prosto rejo, kjer imajo živali možnost prostega gibanja in več možnosti socialne interakcije
z drugimi živalmi. Živali se lahko prosto gibljejo in poiščejo ustrezen prostor na krmilnem
prostoru, kjer jim je 24 ur na dan na voljo kakovostna voluminozna krma z dodatkom krmil
(bodisi v krmni mešanici in/ali na krmilnem avtomatu). Enako je tudi z dostopom do vode.
Obenem pa so hlevi urejeni tako, da imajo živali na voljo dovolj velik, udoben in čist prostor
za počivanje (Hoy in sod., 2006).
2.5.1

Prosta reja krav molznic

V primerjavi z rejo privezanih krav se v prosti reji krave lahko prosto gibljejo po celotnem
hlevu, ki ima več funkcionalnih območji, saj krmljenje, molža, ležanje in čiščenje gnoja
potekajo na območjih, ki so ločena. Zaradi tega ima takšna reja v primerjavi z vezano rejo
več prednosti: gibanje po hlevu ima pozitiven učinek na plodnost in zdravje živali, molža je
bolj higienična, ugodnejša in hitrejša, znake živali v pojatvi je v takšnem hlevu lažje opaziti
… Vse to je zelo pomembno za dobro počutje živali, saj je govedo socialna žival in prosto
gibanje po hlevu živalim omogoča boljši socialni stik v skupini (Hoy in sod., 2006).
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Pri prosti reji krav molznic so najpogostejši hlevi z ležalnimi boksi. To območje je eno
pomembnejših, saj naj bi žival dnevno počivala vsaj 12 ur, zato mora zadovoljiti naslednje
kriterije (Klopčič in sod., 2011a).:
•

ležalni boks mora biti dovolj velik (dovolj dolg in širok),

•

ne sme ovirati živali pri uleganju in vstajanju,

•

ležalna podlaga mora biti mehka in topla,

•

pregrade med boksi morajo omogočati čim bolj sproščeno ležanje.

Primer hleva z ležalnimi boksi je prikazan na sliki 2. Dimenzije boksov morajo biti
prilagojene kravam, njihovemu vstajanju, uleganju in počitku, živalim ne smejo povzročati
poškodb, bolečin ali strahu. Za načrtovanje velikosti ležalnega boksa je treba izmeriti
največjo predstavnico črede (Klopčič in sod., 2011a).
Med posameznimi boksi so pregrade, ki morajo biti pritrjene samo v sprednjem delu, saj je
tako zmanjšana možnost za poškodbe. Boksi so lahko nastlani z mivko, žagovino oziroma
oblanci ali s slamo. Najmanj časa so ležale živali v ležalnih boksih brez nastilja, največ pa v
ležalnih boksih z blazinami, ki so bile še dodatno nastlane z žagovino (Hoy in sod., 2006).
Hodniki v hlevu morajo biti urejeni tako, da lahko živali brez težav hodijo od ležalnih boksov
do krmilne mize, napajalnikov in molzišča, v njih pa ne sme biti ozkih prehodov ali »slepih
ulic«. Hodnik med dvema vrstama ležalnih boksov mora biti širok vsaj 240 cm, vzdolž
krmilne mize pa vsaj 320 cm. Tla hodnika morajo zagotoviti stabilen, nedrseč korak in
omogočati dobro čiščenje, zaradi tega morajo biti polna betonska tla dovolj hrapava ter
morajo imeti možnost obnavljanja (rezkanje, različni premazi ali asfaltiranje) (Hoy in sod.,
2006).
Širina krmilne mize za vsako posamezno kravo mora biti 70 do 80 cm oziroma 100 cm za
visoko breje krave. Površina mora biti gladka, da omogoča lahko čiščenje, in zaščitena z
umetnimi smolami ali keramičnimi ploščami, ki so odporne proti kislini ter slini. Ker krava
dnevno popije 80 do 150 litrov vode, mora biti v hlevu ves čas na voljo čista pitna voda. Na
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20 krav naj bo eno napajališče (zahtevana širina 240 cm), okrog njega pa mora biti dovolj
prostora (Hoy in sod., 2006).

Slika 2: Hlev za krave molznice ‒ prosta reja z ležalnimi boksi (Kancler sistemi pro, 2018)

2.5.2

Kompostni hlev za krave molznice

Kompostni hlev je sistem nastanitve, ki je zelo primeren za krave molznice v laktaciji. Pri
kompostnem hlevu ni ležalnih boksov, je pa zato celotna površina namenjena za gibanje in
počivanje živali (slika 3). Ta ležalna površina je običajno nastlana z žagovino ali suhimi,
drobnimi lesnimi ostružki, lesnimi sekanci ali drobno rezano slamo. Pri tem sistemu je zelo
pomembno to, da celotno ležalno površino redno vsaj enkrat ali dvakrat dnevno
prekultiviramo oz. prezračimo z mehanskim mešanjem nastilja, seča in blata.
Najpomembnejši dejavnik za uspeh pri upravljanju hleva s kompostno steljo je stalno
zagotavljanje udobne in suhe površine za počivanje krav molznic v laktaciji. Po navedbah
rejcev koristi teh hlevov vključujejo izboljšano udobje krav, izboljšano čistočo krav, malo
vzdrževanja, boljše stanje parkljev in nog, zmanjšano število somatskih celic, lažje
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odkrivanje pojatev, lažje rokovanje z gnojem, večjo prirejo mleka, daljšo življenjsko dobo,
večjim številom telet, nizke stroške investicije, manj nezaželenih vonjav, manj muh, manj
skrbi glede velikosti krav in izboljšano kakovost gnoja oz. komposta, ki je definirana s
količino organskih snovi in deležem trdnih/tekočih snovi v gnoju oz. kompostu (Galama,
2011; Bewley in sod., 2012).

Slika 3: Kompostni hlev za krave molznice (Rahmenbedingungen…, 2018)

Kompostni hlev je običajno sestavljen iz dveh delov. Ob krmilni mizi je hodnik, kjer so
betonske rešetke (sistem gnojevke), ali pa blatni hodnik, ki ga čistijo s strgalom. Drugi del
hleva je ležalna površina, ki jo nastiljamo z žagovino, oblanci ali lesnimi sekalci. Del nastilja
lahko nadomestimo tudi z zrezano slamo. Uporabiti je treba vsaj 0,8 m3 žaganja na kravo.
Debelina nastilja mora biti vsaj 50 cm. Pomembna sta tudi pH, ki mora biti od 6 do 7,8, in
vlažnost nastilja, ki naj bi bila od 46- do 64-odstotna. Vlažnost ležalne površine je
pomembna, saj se mora sprožiti proces trohnenja in ne gnitja, saj bi bile v primeru gnitja
živali umazane. Za proces trohnenja je potreben kisik, zato je treba nastilj rahljati na celotni
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površini hleva enkrat do dvakrat dnevno, saj s tem pospešimo aerobno razgradnjo organske
snovi. Kidanje iz kompostnih hlevov izvajamo enkrat do dvakrat letno. Nov nastilj dodajamo
vsaj enkrat tedensko. V času nizkih temperatur in visoke vlage nastilj dodajamo pogosteje.
Ležalna površina v kompostnih hlevih mora biti namenjena le hoji in počivanju živali, na
njej naj ne bi bilo napajalnikov. Glede stroškov gradnje so kompostni hlevi primerljivi s
hlevi z ležalnimi boksi. Kompostni hlevi nimajo ležalnih boksov, kar poceni gradnjo, vendar
so površine kompostnega hleva večje (vsaj 6 do 7 m2 ležalnih površin in 2,5 m2 krmilnega
hodnika na kravo molznico), kar pa podraži gradnjo. Zaradi večjega udobja v takšnih hlevih
naj bi imele krave večjo mlečnost in dosegale daljšo življenjsko dobo. Krave v takšnih hlevih
počivajo dlje časa, imajo manj problemov pri vstajanju in uleganju, zato so bolj zdrave
(Galama, 2011; Bewley in sod., 2012).
Osnovni koncept kompostiranja je mešanje izvora ogljika (nastilja) z organskim materialom
z visoko vsebnostjo dušika (gnoj/seč) ob zagotavljanju pogojev (poroznost), ki spodbujajo
infiltracijo zraka v kompostno steljo in vzdrževanje ravni vlažnosti, da dosežemo hiter
razkroj organskih snovi. Pomembno je upoštevati, da dobimo v hlevu, kjer se konstantno
dodajamo gnoj, seč in nastilj (žagovina, lesni sekanci, rezana slama …) ter vse to redno
mešamo (kultiviranje ležalne površine), kot končni produkt kakovosten kompost, ki je bolj
ali manj dodelan (Galama, 2011; Bewley in sod., 2012).
Kompostni hlevi so lahko primerna nastanitev za manjše ali večje črede krav molznic,
primerni pa bi bili tudi za krave dojilje. Pri upravljanju kompostnega hleva je
najpomembnejše ohranjanje suhosti zgornje plasti komposta. Pravilno kompostiranje zviša
temperaturo kompostne podlage in zmanjša njeno vlažnost, kar pospeši sušenje. Kompostno
ležalno površino premešamo z različnimi vrstami kultivatorjev ali rotokultivatorjev v času,
ko so krave na molži. Zasnova objekta, ventilacija, pravočasno dodajanje dovolj suhega
nastilja, pogosto in dovolj globoko mešanje (kultiviranje na globini 20 do 30 cm) in
izogibanje prenatrpanosti, vse to je ključno za dobro delujoč kompostni hlev. Slabo
upravljanje in slaba koordinacija lahko pripeljeta do zelo slabega stanja kompostne ležalne
površine, umazanih krav, povečanega števila somatskih celic in povečanja primerov
kliničnega vnetja vimena. Na sliki 4 je shematski prikaz potrebnega upravljanja dela v
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kompostnem hlevu, kjer v spodnjem delu ležalne površine potekajo anaerobni procesi, v
zgodnjem delu, ki se vsakodnevno kultivira, pa aerobni procesi (Galama, 2011; Bewley in
sod., 2012).

Slika 4: Shematični prikaz upravljanja z ležalno površino v kompostnem hlevu (prir. po Galama,
2011)

V preglednici 5 prikazujemo potrebno hlevsko površino in porabo nastilja pri različnih
sistemih hlevov za krave molznice (Bevc, 2013).
Preglednica 4: Ležalna površina in poraba nastilja pri različnih sistemih hlevov za krave molznice
(Bevc, 2013)

Sistem hleva
Vezana reja
Prosta reja – ležalni boksi
Prosta reja – kompostni
hlev

Ležalna površina
(m2 na žival)
2‒3
3‒4

Potreben nastilj
(m3/žival)
0‒0,5
0‒0,5

Vrsta nastilja

žagovina, slama
žagovina, slama

najmanj 8

15‒20

žagovina, sekanci
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MATERIAL IN METODE
MATERIAL

V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge smo uporabili podatke o počutju krav
molznic, ki smo jih pridobili letošnjo zimo na 40 kmetijah v 6 evropskih državah (slika 6).
V okviru mednarodnega projekta EraNet SusAn FreeWalk z naslovom “Razvoj ekonomsko
zanimivih sistemov proste reje govedi, ki bodo izboljšali dobro počutje in zdravje živali,
kakovost gnoja in bodo hkrati cenjeni s strani družbe” smo med drugim ocenili počutje krav
molznic na kmetijah, ki sodelujejo pri tem projektu. Na sliki 5 so lokacije teh 40 kmetij s
kravami molznicami, vključene v projekt FreeWalk, označene z

.

Slika 5: Lokacije 40 kmetij s kravami molznicami, vključenih v projekt FreeWalk
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Cilj projekta FreeWalk je razvoj ekonomsko zanimivih in primernih sistemov proste reje
živali, ki:
•

izboljšujejo zdravje in počutje živali;

•

povečajo njihovo ugodje;

•

izboljšajo dolgoživost živali in kakovost živalskih proizvodov (mleka, mesa,
organske mase);

•

zagotavljajo uporabo odpadnih snovi (npr. žaganje, lesni sekanci, slama …);

•

prek komposta iz teh sistemov izboljšujejo strukturo in zdravje tal ter kakovost
pridelka iz teh površin;

•

so dobro sprejeti pri rejcih in potrošnikih in

•

imajo tudi podporo javnosti.

Ena od raziskovalnih nalog v okviru projekta FreeWalk je bila preučiti počutje in zdravje
krav molznic ter stanje v t. i. inovativnih kompostnih hlevih, kjer ni ležalnih boksov. Celotna
ležalna površina je namenjena gibanju in počivanju živali, zato mora biti v takih sistemih
več prostora na kravo, kot je to običajno v hlevih za prosto rejo z ležalnimi boksi (glej
preglednico 4). V šestih evropskih državah (Švedska, Nizozemska, Nemčija, Avstrija, Italija
in Slovenija) smo izbrali 20 kmetij s kravami molznicami, kjer so te nastanjene v t. i.
kompostnih hlevih ‒ pilotne kmetije. Za primerjavo s temi hlevi in temi čredami smo
dodatno v raziskavo vključili 20 kmetij s hlevi za prosto rejo z ležalnimi boksi – referenčne
kmetije. Pogoj pri izbiri kmetij, vključenih v raziskavo FreeWalk, je bil, da sta tako pilotna
kot tudi referenčna kmetija na istem območju (podobna mikro klima), s čim bolj podobnim
sistemom upravljanja (prehrane, molže, vzreje …), z isto pasmo in podobno ravnijo
mlečnosti. V Sloveniji sta bili v to raziskavo vključeni 2 kmetiji s kravami molznicami in 2
kmetiji s kravami dojiljami (slika 6). Za namen te magistrske naloge smo uporabili samo
podatke o kazalnikih počutja za obe kmetiji s kravami molznicami (pilotna in referenčna
kmetija), zbranih letošnjo zimo s strani istega eksperta z Univerze Uppsala na Švedskem.
Kazalnike za oceno počutja krav na vseh 40 kmetijah bomo zbirali skozi 3 letno obdobje
projekta s šestimi ponovitvami.
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Za namen te naloge smo pridobili podatke iz letošnje zime (2017/2918), o:
•

čistosti krav molznic na štirih delih telesa:
o zadnja zgornja četrtina telesa,
o vime,
o seski,
o spodnji del nog;

•

spremembah na koži;

•

pojavu šepavosti krav in stanju parkljev;

•

načinu vstajanje in uleganja živali;

•

kondiciji krav.

Slika 6: Primer hleva za prosto rejo z ležalnimi boksi (referenčna kmetija) in pilotna kmetija s
kompostnim hlevom za krave molznice, vključene v projekt FreeWalk

3.2

METODE DELA

Za izvedbo eksperimentalnega dela naloge smo uporabili “Protokol za ocenjevanje počutja
živali”. Od začetka decembra 2017 do začetka februarja 2018 smo po protokolu za
ocenjevanje počutja živali ocenili stanje na vseh 40 kmetijah: 20 pilotnih in 20 referenčnih
kmetij s kravami molznicami. Ocenjevanje počutja krav molznic in stanja v hlevu je v
povprečju trajalo 5 do 9 ur na kmetijo (odvisno od velikosti črede) (Welfare Quality, 2009).
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Slika 7: Protokol za ocenjevanje počutja živali

Za vse krave v čredi smo ocenili naslednje parametre oz. indikatorje počutja:
•

kondicijo krav z ocenami: 1 (zelo suha) – 0 (primerna) – 2 (predebela);

•

čistost oz. umazanost krav z ocenami 0 (čista) – 1 (manjša umazanost) – 2 (umazana
do zelo umazana) za:
o

spodnji del nog,

o zadnji del telesa (zgornja četrtina telesa),
o vime in
o seske;
•

spremembe na koži, kot so območja brez dlake, rane in otekline (pri tem nas je
zanimalo, kako pogosto se spremembe na koži pojavljajo); izgubo dlak in poškodb
smo ocenjevali s številom sprememb na posameznih delih telesa, kot so:
o spodnji del zadnjih nog,
o zadnja zgornja četrtina telesa,

o področje vratu, plečeta in hrbta,
o spodnji del sprednjih nog,
o bočna in trebušna stran ter vime;
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stanje parkljev (0 = ni potrebna korekcija (stanje primerno); 2 = potrebna korekcija
(predolgi, nekorektni parklji));

•

pojav šepavosti z ocenami 0 (ni šepava) – 1 (šepava) – 2 (močno šepava) (Welfare
Quality, 2009).

Na sliki 8 je prikaz zapisnika za oceno parametrov in indikatorjev dobrega počutja.

Slika 8: Primer zapisnika za ocenjevanje počutja živali po protokolu

Za vse parametre smo izračunali pogostnost in frekvence pojavov posameznih indikatorjev.
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REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1

INDIKATORJI POČUTJA NA REFERENČNIH IN PILOTNIH KMETIJAH V
EVROPI

4.1.1

Čistost živali – delež krav z oceno 2

Na sliki 9 je prikazan delež krav z oceno 2 (umazana do zelo umazana žival) v kompostnih
hlevih v primerjavi s hlevi z ležalnimi boksi. Iz slike je razvidno, da so imele živali v
kompostnih hlevih bolj umazan zadnji del telesa (55,6 %) kot pa tiste, ki so ležale v ležalnih
boksih (40,2 %). Pri umazanosti vimena in seskov razlike niso velike, se pa kaže še
precejšnja razlika v umazanosti spodnjih delov nog, in sicer je bilo v kompostnih hlevih 64,1
% umazanih krav, v hlevih z ležalnimi boksi pa je bil ta odstotek 47,2.

Slika 9: Shematični prikaz čistoče živali ‒ delež krav z oceno 2

Koncilja N. Ocena počutja molznic v različnih sistemih reje.
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2018

4.1.2

32

Spremembe na koži telesa

Večjo frekvenco (p < 0,05) sprememb na koži telesa je zaznati na referenčnih kmetijah z
ležalnimi boksi in manj na kmetijah s kompostnimi hlevi. V hlevih z ležalnimi boksi je bil
delež živali, ki so imele vsaj nekaj površine kože brez dlake 1,63 % v primerjavi z živalmi
iz kompostnega hleva, kjer je bil ta odstotek 0,98 (slika 10). V kompostnih hlevih je bilo
tudi manj oteklin na nogah in manj prevelikih parkljev.

Slika 10: Delež živali s površinami kože brez dlake, delov kože z ranami, oteklinami in delež krav
s prevelikimi parklji na kmetijah s kompostnim hlevi v primerjavi s kmetijami z
ležalnimi boksi
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Šepavost

Slika 11 prikazuje delež šepavih krav v čredi v kompostnem hlevu in v čredi z ležalnimi
boksi. Iz slike je razvidno, da ni posebnih razlik med obema rejama, saj je odstotek šepavih,
tistih, ki ne šepajo, in tistih, pri katerih je šepavost izrazita, podoben.

Slika 11: Primerjava pojavnosti šepavosti pri živalih, uhlevljenih v kompostnih hlevih in v hlevih z
ležalnimi boksi

4.1.4

Obnašanje, vezano na počivanje in vstajanje/uleganje živali

Kompostna površina ponuja veliko prostora za ležanje in vstajanje. Rezultat je, da imajo
lahko živali veliko časa za počitek, kar zmanjša obremenitev sklepov in nog. V idealnih
razmerah krave ležijo približno 14 ur na dan. Visoko produktivne krave morajo možnost
imeti čim daljšega trajanja počitka. Kroženje krvi skozi vime se poveča za 30 % pri kravah,
ki počivajo dlje časa.
Na sliki 12 lahko vidimo, da krave, ki počivajo v kompostnih hlevih, porabijo manj časa, da
se uležejo. Zelo izrazita razlika je pri deležu živali, ki pridejo v stik z ovirami, saj krave iz
kompostnih hlevov le v 4,7 % pri ležanju pridejo v stik z oviro, medtem ko krave v ležalnih
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boksih pridejo v stik z v oviro kar v 28,8 % primerov. Velika razlika je tudi pri ležanju izven
ležalnega prostora, saj krave v ležalnih boksih kar v 6 % primerov ležijo izven ležalnega
boksa.

Slika 12: Primerjava trajanja počivanja oz. ležanja krav v kompostnih hlevih in v hlevih z ležalnimi
boksi

Slika 13 prikazuje, kolikokrat imajo živali neposreden stik z oviro, medtem ko vstajajo.
Krave za vstajanje potrebujejo veliko prostora, saj se pri tem nagnejo tako naprej kot tudi
nazaj, zato je zelo pomembno, da jih pri tem ne ovira oprema v hlevu. Iz slike je razvidno,
da imajo krave v kompostnih hlevih s tem zelo malo težav, saj do neposrednega stika z oviro
pride le v 14,5 % primerov, medtem ko v hlevih z ležalnimi boksi do takšnih stikov pride v
71,2 % primerov.
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Slika 13: Primerjava neposrednega stika z ovirami hleva pri kravah v kompostnem hlevu in v hlevu
z ležalnimi boksi

4.2

POROČILO O POČUTJU KRAV MOLZNIC NA SLOVENSKI REFERENČNI
KMETIJI

4.2.1

Higiena krav

Slika 14 prikazuje delež živali z umazanijo (ocena 2) na obravnavani referenčni kmetiji v
primerjavi z deležem živali v podobnih referenčnih hlevih v Evropi. V primerjavi s
podobnimi referenčnimi hlevi imajo na obravnavani referenčni kmetiji izrazit problem s
čistočo živali, saj so vsi deli telesa (zadnji del telesa, vime, seski in spodnji deli nog) bolj
umazani kot v podobnih hlevih po Evropi. Glede na predhodno določene meje, ki so
navedene v nadaljevanju, je velik delež krav v zelo slabem stanju glede čistoče. Najslabši
rezultati so pri umazanosti spodnjih delov nog, saj je na referenčni kmetiji ta odstotek 60,4
v primerjavi z drugimi evropskimi hlevi, kjer je umazanih 22,9 %.
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Slika 14: Delež živali z umazanijo (ocena 2) na obravnavani referenčni kmetiji v primerjavi z
deležem živali v podobnih referenčnih hlevih v Evropi.

Mejne vrednosti dobrega počutja:
•

Odstotek živali z umazanimi spodnjimi nogami ≤ 20 %. Resen problem: > 50 %.

•

Odstotek živali z umazanim vimenom ≤ 10 %. Resen problem: > 19 %.

•

Odstotek živali z umazanim zadnjim delom telesa ≤ 10 %. Resen problem: > 19 %.

4.2.2

Ocena počutja krav na referenčni kmetiji

V preglednici 5 je predstavljena primerjava opisov počutja na referenčni kmetiji v primerjavi
z drugimi kmetijami v Evropi. Iz preglednice je razvidno, da je ocena kondicije v referenčni
kmetiji boljša kot pri drugih kmetijah v Evropi, prav tako je manj zelo suhih in predebelih
krav. Je pa zato več takšnih, ki imajo dele kože brez dlake (3,1 % v primerjavi z 1,5 %), kot
takšnih, ki imajo rane in otekline. Velik problem na referenčni kmetiji je tudi šepavost, saj
je 23,2 % krav s predolgimi praklji, le 32,5 % krav, ki ne šepajo, in kar 32,5 % takšnih, ki
kažejo znake hujše šepavosti.
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Preglednica 5: Ocena počutja živali na obravnavani referenčni kmetiji v primerjavi z drugimi
referenčnimi kmetijami v Evropi, ki je rezultat stanja v čredi (zima 2017/2018)

Indikatorji

Ocena kondicije ugodna
Zelo suhe

Referenčna
kmetija v Sloveniji
(v %)
76,7
4,6

Druge referenčne kmetije v
Evropi (v %)

13,9
3,14

42,4
1,49

0,399
0,160

0,156
0,13

23,2

9,49

32,5
34,8
32,5

74,34
18,4
7,2

Predebele
Delež krav s kožo brez
dlake
Delež krav z ranami
Delež krav z oteklinami
Delež krav s predolgimi
parklji
Delež krav, ki ne šepajo
Delna šepavost
Hujša šepavost

19,9
35,1

V preglednici 6 so prikazane značilnosti, vezane na oceno uleganja in vstajanja na slovenski
referenčni kmetiji v primerjavi z drugimi kmetijami po Evropi. V preglednici je razvidno,
da imajo krave na slovenski kmetiji več težav z vstajanjem, saj imajo v kar 52,9 %
neposreden stik z opremo za oskrbo, na ležišču pa ni nastilja, kar poslabša kakovost ležanja
krave in kakovost počutja živali med počivanjem. Kot je navedeno v mejnih vrednostih
(navedene v nadaljevanju), vezanih na oceno kakovosti počutja, je resen problem na
referenčni kmetiji tudi odstotek živali, ki ležijo izven ležalnega boksa, saj je ta odstotek kar
17,6.
Preglednica 6: Nekatere značilnosti, vezane na oceno počutja krav molznic na slovenski referenčni
kmetiji v primerjavi z drugimi referenčnimi kmetijami v Evropi

Značilnosti

Tip tal
Čas, potreben za uleganje
% stikov z opremo za oskrbo med
ležanjem
Ocena za vstajanje
% živali, ki ležijo delno ali povsem
zunaj ležalnega boksa
Suhost/čistoča nastilja

Referenčna kmetija
v Sloveniji
spolzka
6,47 sek.

Druge referenčne
kmetije v Evropi
n.p.
6,71 sek.

52,9

28,74

3,28

2,91 (med)

17,6

n.p.

suho/ni nastilja

n.p.
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Mejne vrednosti, vezane na oceno kakovosti dobrega počutja:
•

6,6 m2 prostora na kravo v ležalnem delu hleva.

•

Čas, potreben za uleganje ≤ 5,20 s (kadar je ta čas 6,30 ali več sekund, to kaže na
resne težave).

•

Odstotek neposrednih stikov s hlevsko opremo v času uleganja živali (običajno ≤ 20
%, resen problem > 30 %).

•

Odstotek živali, ki ležijo delno ali popolnoma zunaj predvidenega območja za
počivanje (zunaj ležalnega boksa) (običajno ≤ 3 %, > 5 % resna težava).

Preglednica 7 prikazuje lastnosti, ki so vezane na oceno krmilnih miz in napajalnikov, ki so
namenjeni kravam molznicam. Glede na mejne vrednosti lahko opazimo, da imajo krave
dovolj prostora na krmilni mizi, tako da jim ni treba stati, medtem ko čakajo na krmo.
Premalo pa je prostora pri napajalnem koritu, saj je ta le 6,12 cm na kravo, ko bi moral biti
vsaj 8 cm.
Preglednica 7: Prostor na krmilni mizi in na napajalnikih, namenjen kravam molznicam na
referenčnih kmetijah

Kriteriji
Prostor na krmilni mizi (v m)
Število krmilnih mest za krave molznice
Prostor na kravo na krmilni mizi
Napajalna korita (v m)
Napajalno korito na kravo (v cm)
Število napajalnikov za skupino 15 do 20 krav

Referenčna kmetija v Sloveniji
0,80
68
0,79
3,978
6,12
0,15

Mejne vrednosti kakovosti dobrega počutja:
•

Krmljenje: 0,8‒1 m prostora za kravo.

•

Napajalniki: 1 napajalnik za 10 krav in/ali 6 cm korita na kravo.

•

Za zadostno količino vode mora biti vsaj en napajalnik za 15 krav in/ali 4 cm
napajalnega korita na kravo. Če je na kravo manj kot 60 cm krmilnega prostora ali
manj kot 10 cm prostora v napajalnem koritu, se lahko zgodi, da krave stojijo,
medtem ko čakajo na krmo ali vodo.

•

Napajalnik, ki ne deluje pravilno, se šteje za 0,5 napajalnika, ki deluje pravilno. Če
plovec v napajalniku ne deluje pravilno ali je pretok vode nezadosten (tj. manjši od
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20 l/min za napajalna korita ali manjši od 10 l/min za napajalnik), se priporočeno
število živali deli z dve (tj. 1 napajalno korito za 5 živali in 12 cm napajalnega korita
na žival zadostuje, 1 napajalnik za 7,5 živali in 8 cm napajalnega korita na žival bi
deloma zadostovalo).
4.2.3

Priporočila za referenčno kmetijo

Na sliki 15 prikazujemo priporočila za slovensko referenčno kmetijo. Priporočamo, da bi
spremenili (povečali) dimenzije ležalnih boksov tako, kot zahtevajo normativi (vsaj 6,6
m²/kravo), in da bi na ležalne bokse namestili nastilj, saj bi to izboljšalo počutje, s tem pa
tudi dolgoživost in boljše proizvodne lastnosti. V hlevu je zelo velika gostota živali, tako da
bi rejcu referenčne kmetije svetovali zmanjšanje gostote in podaljševanje ležalnih boksov.
Še en izziv za kmetijo pa je zmanjšanje šepavosti krav prvesnic po telitvi, saj te kažejo znake
hujših oblik šepanja.

Dimenzije
ležalnih
boksov in
nastilj

Velika
gostota
živali v
starem delu
hleva

Krave
prvesnice po
telitvi s hujšimi
oblikami
šepanja

Slika 15: Priporočila za referenčno kmetijo (prosta reja)
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POROČILO O POČUTJU KRAV MOLZNIC NA SLOVENSKI PILOTNI KMETIJI
Higiena krav

Slika 16 prikazuje delež živali z umazanijo na zadnjem delu živali (ocena 2) na obravnavani
pilotni kmetiji v primerjavi z deležem živali v podobnih referenčnih hlevih v Evropi. Pri tej
kmetiji je prav tako velik problem čistost živali, saj zelo odstopa od normativov oz. mejnih
vrednosti dobrega počutja. Najhujše je pri čistoči zadnje četrtine, saj je ta pri 86,6 %
umazana. V mejnih vrednostih je delež umazanih krav z umazanim vimenom, ki
predstavljajo resen problem postavljen pri 19 %. Tudi drugi deli telesa so v primerjavi z
drugimi referenčnimi kmetijami v Evropi zelo umazani.

Slika 16: Delež živali z umazanim zadnjim delom telesa (ocena 2) na obravnavani referenčni kmetiji v primerjavi z
deležem živali v podobnih referenčnih hlevih v Evropi
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4.3.2 Ocena počutja krav na pilotni kmetiji
Preglednica 8 prikazuje opis počutja živali v primerjavi z drugimi evropskimi pilotnimi
kmetijami. Vidimo lahko, da je ocena kondicije veliko boljša na slovenski pilotni kmetiji kot
na evropskih pilotnih kmetijah. Krav, ki imajo ustrezno kondicijo, je kar 89,5 %. Na tej
pilotni kmetiji ni bilo zelo suhih, zelo malo pa je bilo tudi predebelih (2,56 %) krav. Manj je
tudi krav z različnimi poškodbami, ranami in oteklinami. Na pilotni kmetiji imajo težave s
predolgimi parklji, saj je takšnih 12,8 % krav v primerjavi z drugimi evropskimi pilotnimi
kmetijami, kjer je ta odstotek zelo nizek (0,06 %). Posledično je več krav, ki šepajo, in
takšnih, pri katerih se pojavljajo znaki hujše šepavosti.
Preglednica 8: Opis počutja živali na obravnavani pilotni kmetiji v primerjavi z drugimi pilotnimi
kmetijami v Evropi (zima 2017/2018)

Indikatorji

Ocena kondicije ugodna
Zelo suhe
Predebele
Delež krav z deli kože brez dlake
Delež krav z ranami
Delež krav z oteklinami
Delež krav s predolgimi parklji
Delež krav, ki ne šepajo
Delna šepavost
Hujša šepavost

Pilotna kmetija
(v %)
89,5
0,0

Druge pilotne kmetije
v Evropi (v %)
19,7
30,3

2,56
0,251
0,051
0,051
12,8
65,7
28,9
5,26

48,7
0,98
0,115
0,013
0,06
76,6
18,9
4,5

V preglednici 9 lahko izpostavimo dober rezultat na slovenski pilotni kmetiji, kar se tiče
trkov pri vstajanju, saj nobena od živali med opazovanjem ni prisšla v neposredni stik z
opremo, medtem ko je vstajala. Razlog za to je odsotnost ležalnih boksov. Čas za uleganje
je sicer daljši od drugih kmetij, vendar pa je celoten prostor na kravo zelo velik (9,25 m²),
kar omogoča daljše in udobnejše ležanje živali. Težavo pri ležanju povzroča le nastilj, ki je
delno umazan.
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Preglednica 9: Nekatere značilnosti, vezane na oceno počutja krav molznic na slovenski pilotni
kmetiji, v primerjavi z drugimi pilotnimi kmetijami v Evropi

Značilnosti

Pilotna kmetija

Celoten prostor/kravo*
Ležalni del/kravo, v m2**
Tip tal
Čas, potreben za uleganje, v sek.
% neposrednih stikov z opremo za
oskrbo med ležanjem
Ocena za vstajanje
Suhost/čistoča nastilja

15,3
9,25
spolzka
6,27

Druge pilotne
kmetije v Europi
n.p.
n.p.
n.p.
5,78

0

4,74

2,0
vlažno/deloma

2,16 (med)
n.p.

*celoten prostor v hlevu, namenjen za gibanje in počivanje živali (ležalni del, prostor ob krmilni
mizi, čakalnica pred molziščem, ...)
**prostor, ki je namenjen za počivanje živali – ležalna površina/kompostni del hleva

Iz preglednice 10 je razvidno, da bi bilo treba na slovenski pilotni kmetiji več pozornosti
nameniti tudi napajalnim koritom. Krave imajo na krmilni mizi sicer dovolj prostora, vendar
pa so napajalna korita premajhna glede na postavljene mejne vrednosti dobrega počutja,
poleg tega je premalo napajalnikov za skupino.
Preglednica 10: Prostor na krmilni mizi in na napajalnikih, namenjen kravam molznicam na pilotnih
kmetijah

Kriteriji

Pilotna kmetija

Druge pilotne
kmetije v Evropi

Št. krmilnih mest za krave molznice
Prostor na kravo na krmilni mizi

48

92

0,877

0,82

6,50

9,63

0,60

1,44

Napajalna korita
(v cm na kravo)
Št. napajalnikov za skupino 15 do 20 krav
4.3.3 Priporočila za pilotno kmetijo
Na sliki 17 prikazujemo priporočila za pilotno kmetijo. Na obravnavani pilotni kmetiji je
treba posebno pozornost nameniti materialu za nastilj, saj je bil ta med meritvami delno čist
in vlažen, kar lahko poslabša počutje živali. Treba bi bilo tudi zmanjšati gostoto oziroma
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porazdeliti živali znotraj hleva, saj imajo živali premalo napajalnikov in premalo prostora
pri napajalnikih. Ena izmed že prej omenjenih težav pa je tudi korekcija parkljev, saj
neprimerna in nezadostna korekcija vodi v šepavost krav in posledično slabše počutje živali.

Material
za nastilj

Distribucija
živali
znotraj
hleva

Korekcija
parkljev

Slika 17: Priporočila za slovensko pilotno kmetijo (kompostni hlevi)
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SKLEPI

Na osnovi pregleda literature in ocene kakovosti počutja krav molznic na 20 referenčnih
(prosta reja z ležalnimi boksi) in 20 pilotnih kmetijah (kompostni hlevi) s kravami
molznicami v Evropi v okviru mednarodnega projekta EraNet SusAn FreeWalk smo
ugotovili:
•

za dobro počutje krav molznic je zelo pomembno, da so v čistem, zračnem in svetlem
prostoru z dovolj prostora pri krmilni mizi in napajalnikih;

•

ležalni boksi oz. površina za počivanje v kompostnih hlevih mora biti dovolj velika,
udobna in čista (suha);

•

površine in prostori, po katerih se gibljejo živali, morajo zagotavljati udoben korak,
dovolj prostora za izražanje normalnih vzorcev obnašanja in ureditev prostorov mora
biti takšna, da ne prihaja do poškodb na telesih živali, ki bi lahko povzročale bolečino
oz. neugodje;

•

upravljanje s čredami krav molznic mora biti takšno, da v čredi vzdržujemo primerno
kondicijo, zmanjšamo pojavnost šepavosti in pravočasno izvajamo strokovno
korekcijo parkljev.

Ocena kakovosti počutja krav na osnovi protokola za oceno počutja, ki je bila izvedena v
zimi 2017/2018 na 40 kmetijah s kravami molznicami v Evropi, je pokazala naslednje:
•

Čistost živali ni bila zadostna v nobenem sistemu, ne v hlevih s prosto rejo (z
ležalnimi boksi) in tudi ne na kmetijah s kompostnimi hlevi. Delež zelo umazanih
krav (ocena 2) je bilo zaznati v obeh sistemih reje.
o Najbolj umazana predela telesa sta bila spodnji del nog in zadnja zgornja
četrtina telesa. Področje vimena in predvsem seskov je bilo manj
problematično.

•

Spremembe na koži so se v večji meri pojavljale v čredah s prosto rejo (referenčni
hlevi) in manj na kmetijah s kompostnimi hlevi.
o Največji problem v obeh sistemih so predolgi in nekorektni parklji, ki vodijo
v šepavost.
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o Na kmetijah s prosto rejo se pogosto pojavljajo spremembe na koži v obliki
izgube dlake na posameznih delih telesa. Na nekaterih kmetijah se kaže tudi
problem oteklin in edemov na sklepih (predvsem na referenčnih kmetijah).
•

Kar se tiče šepavosti, ni posebnih razlik med obema sistemoma. Izrazito šepavih krav
je 5,1 % na pilotnih kmetijah in 7,6 % na referenčnih kmetijah. Manjša oz. zmerna
šepavost je bila prisotna pri 20,2 % krav na pilotnih kmetijah in 19,1 % krav na
referenčnih kmetijah.

•

Kar se tiče vstajanja in uleganja, je zadeva ugodnejša na pilotnih kmetijah, kjer imajo
živali na kompostni ležalni površini več prostora in udobnejši prostor za počivanje.

Ocena počutja na osnovi protokola na eni referenčni in eni pilotni kmetiji v Sloveniji je
pokazala naslednje:
•

Čistost posameznih delov telesa je bila boljša v čredi s kompostnim hlevom v
primerjavi s čredo na referenčni kmetiji (prosta reja z ležalnimi boksi).

•

Kar se tiče ocen čistosti v primerjavi s kmetijami znotraj pilotnih ali referenčnih
kmetij, se kaže, da so bile krave molznice na obeh kmetijah bolj umazane kot krave
v podobnih sistemih v drugih evropskih državah.

•

Ocena kondicije je bila precej podobna na obeh kmetijah. Delež krav s primerno
kondicijo je bil pri naših dveh čredah veliko večji kot pri drugih v študijo vključenih
čredah v Evropi.

•

Na referenčnih kmetijah je bilo opaziti veliko večji delež neposrednih stikov z
različnimi deli opreme (predvsem pri uleganju in vstajanju) kot na kmetijah s
kompostnimi hlevi. Slovenska referenčna kmetija ima delež neposrednih stikov pri
uleganju/vstajanju veliko večji (52,9 %), kot je povprečje za druge referenčne hleve
(28,7 %).

•

Na naši referenčni kmetiji se kaže tudi problem velikega deleža krav, ki deloma ali
v celoti ležijo zunaj ležalnega boksa (predvsem v starejšem delu hleva, kjer so ležalni
boksi manjši).

•

Na osnovi ocene počutja krav molznic je treba na referenčni kmetiji (prosta reja z
ležalnimi boksi) poskrbeti za spremembo dimenzij ležalnih boksov in kakovosten

Koncilja N. Ocena počutja molznic v različnih sistemih reje.
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2018

46

nastilj, zmanjšati je treba gostoto živali v prostoru in poskrbeti za spremembo vzreje
telic, saj je največji delež šepavih krav opaziti ravno pri prvesnicah po telitvi.
•

Na pilotni kmetiji je treba poskrbeti za kakovosten in dovolj suh material za nastilj
(povečati organsko maso za kompostno ležalno površino), poskrbeti za strokovno in
pravočasno korekcijo parkljev ter distribucijo živali znotraj hleva (živali se
zadržujejo v določenem delu hleva in ne po celotni ležalni površini).
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POVZETEK

Z magistrsko nalogo smo želeli oceniti, kakšne so razlike v počutju krav molznic v različnih
sistemih reje. Za primerjavo smo ocenili različne dejavnike pri kravah molznicah iz hleva z
ležalnimi boksi in pri kravah molznicah, ki so bile uhlevljene v kompostnih hlevih.
Kompostni hlevi naj bi izboljševali zdravje in dobro počutje živali, saj molznice v takšnih
sistemih reje nimajo ločenih ležalnih boksov, ampak imajo na voljo več ležalne površine,
kjer lahko v miru počivajo. To pozitivno vpliva na daljšo življenjsko dobo živali in tudi na
izboljšanje kakovosti živalskih proizvodov. Meritve so bile narejene v sklopu projekta
FreeWalk, ki vključuje 9 vodilnih raziskovalnih inštitucij na področju govedoreje iz Evrope
ter po eno iz Izraela in ZDA. Rezultati projekta so pokazali, da imajo krave, ki so uhlevljene
v kompostnih hlevih, manj površine kože brez dlake, imajo manj ran, oteklin in predolgih
parkljev. Kar se tiče šepavosti, nismo ugotovili pomembnih razlik med sistemoma
uhlevljenja. Veliko razliko pa smo ugotovili v času ležanja, predvsem pa pri neposrednem
stiku z ovirami pri vstajanju krav molznic. Kompostna površina ponuja veliko prostora za
vstajanje in ležanje, zato lahko živali veliko počivajo, kar zmanjša obremenitev sklepov in
parkljev. Pri vstajanju je bilo med kravami iz kompostnih hlevov 4,7 % primerov, ko so se
zaletele v kakšno oviro, v primerjavi s 28,8 % tistih iz ležalnih boksov. Naredili smo še
oceno počutja živali na obravnavani referenčni slovenski kmetiji z ležalnimi boksi in jo
primerjali z drugimi referenčnimi kmetijami v Evropi s prosto rejo. Rezultati so pokazali, da
je na referenčni slovenski kmetiji ocena kondicije ugodnejša, manj je zelo suhih krav in manj
predebelih. Več pa je krav z deli kože brez dlak, delež krav z ranami, predvsem pa je več
tistih krav, ki imajo težave s parklji in šepanjem. Ugotovili smo, da je več neposrednih stikov
z opremo med ležanjem in vstajanjem, na referenčni kmetiji pa ni bilo nastilja. Pri tej kmetiji
je bilo doseženih več mejnih vrednosti, povezanih s počutjem živali, saj so imele krave
premalo prostora na kravo v ležalnem delu hleva, odstotek neposrednih stikov z opremo je
bil visok, veliko pa je bilo živali, ki so ležale delno ali popolnoma zunaj predvidenega
območja za počivanje. V primerjavi s priporočili za zagotavljanje dobrega počutja živali je
imela ta kmetija premalo ležalnih boksov, ti so bili prekratki in preozki, temenska zapora je
bila prenizka. Na tej kmetiji bo treba nameniti več pozornosti dimenzijam ležalnih boksov
in nastilju, zmanjšati gostoto živali v starem delu hleva in zmanjšati šepavost krav.
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Kot drugi primer primerjave pa smo opravili oceno na pilotni kmetiji s kompostnim hlevom
v primerjavi z drugimi pilotnimi kmetijami v Evropi. Tu so bili rezultati še boljši, saj je bila
kondicija ugodna pri 79,5 % vseh krav, zelo suhih sploh ni bilo, predebelih pa le 2,6 %.
Manjši je bil delež krav z deli kože brez dlake in z ranami, kar lahko pripisujemo daljšemu
času ležanja. Delež krav, ki so imele težave s šepanjem, je bilo več kot pri drugih pilotnih
kmetijah v Evropi, kljub temu pa je bil ta odstotek manjši kot pri referenčni slovenski kmetiji
z ležalnimi boksi. Med vstajanjem in ležanjem krave niso imele neposrednih stikov z
opremo. Pri tej kmetiji bi bilo treba pozornost nameniti materialu za nastilj, saj je bil ta
umazan, porazdelitvi živali znotraj hleva in korekciji parkljev, da bi se zmanjšala šepavost
krav molznic. Kljub temu da kompostni hlevi v praksi omogočajo boljše počutje krav
molznic, pa so izziv v zimskih mesecih, saj se takrat poveča število živali z očesnim
izcedkom in izcedkom iz nosu ter kašljem, težje vstajajo in se ulegajo, krave manj časa ležijo,
saj jih zebe, zato prihaja do nemirnosti in težav s šepanjem. Za doseganje najboljših
proizvodnih rezultatov in kakovosti dobrega počutja krav molznic bi bilo treba kombinirati
več različnih sistemov, pri tem pa nameniti več pozornosti nastilju in velikosti ležišč za krave
molznice, poleg tega pa je treba ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na dobro počutje krav
molznic v vseh življenjskih obdobjih.
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PRILOGE
Priloga A
OCENJEVANJE ŠEPAVOSTI IN GIBLJIVOSTI
(Sprecher in sod., 1997; Welfare Quality, 2009)

NORMALNO (1) – drža hrbta ob hoji je ravna. Žival stoji in hodi brez težav z ravnim
hrbtom, dela dolge in odločne korake.

BLAGO ŠEPAVA (2) – drža hrbta ob hoji je rahlo ukrivljena. Žival stoji z ravnim
hrbtom, ko hodi, ima hrbet rahlo ukrivljen, hoja nekoliko neobičajna.

ZMERNO ŠEPAVA (3) – drža hrbta ob hoji je ukrivljena. Žival stoji in hodi z
ukrivljenim hrbtom, s skrajšanim korakom ene ali več nog. Možnost rahlega šepanja
okončin, ki so nasproti prizadetim okončinam.
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ŠEPAVA (4) – drža hrbta ob hoji je zelo ukrivljena. Hrbet ukrivljen ob mirovanju in
hoji. Prizadeta okončina še lahko nosi nekaj teže, vendar žival težo prenaša na neprizadete
okončine. Vidno izrazito šepanje okončin nasproti prizadete okončine.

HUDO ŠEPAVA (5) – drža hrbta ob hoji je izredno ukrivljena. Izrazito ukrivljen
hrbet, živali se nerade gibajo, vso težo prenašajo na neprizadete okončine, kar je dobro
vidno pri hoji.
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Priloga B
OCENJEVANJE TELESNE KONDICIJE
(Welfare Quality, 2009; Klopčič in sod., 2011b)

OCENA 1: Trnasti podaljški dobro vidni in dajejo ledvenemu delu hrbtenice videz žage.
Mednje lahko potisnemo prste, poševni podaljški ledvenih vretenc dajejo videz police.
Obe grči skromno pokriti s tkivom in ostri. Področje med obema kostema v obliki črke V.
Nasadišče repa ni zapolnjeno z maščobnim tkivom in daje videz vdolbine.

OCENA 2: Posamezni trnasti podaljški še dobro vidni, vendar bolj topi na otip, hrbtenica
nima več tako izrazitega videza žage, pol poševnih podaljškov se še vidi. Videz police je
še vedno prisoten. Obe grči še vedno zelo izraziti, področje med kostema nima več tipične
oblike črke V. Pri nasadišču repa manjša količina maščobnega tkiva.
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OCENA 3: Posamezni trnasti podaljški še vedno vidni, vendar dajejo videz zaokroženega
slemena, ob rahlem pritisku jih še vedno čutimo. Polica skoraj ni več vidna. Obe grči
vidni, vendar bolj zaobljeni in gladki. Prehod od trnastih do prečnih podaljškov je videti
kot gladka konkavna krivulja. Ob nasadišču repa plitva vdolbina.

OCENA 4: Trnasti podaljški so zaobljeni, gladki in niso več vidni. Trnaste in prečne
podaljške med seboj ločimo le z močnim pritiskom. Prehod od trnastih do prečnih
podaljškov skoraj raven, videz police izgine. Grči sta zaobljeni. Nasadišče repa zaobljeno.
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OCENA 5: Zgradba skeleta kolčne, sednične grče, prečnih ter trnastih podaljškov in
hrbtenice ni več opazna. Greben hrbtenice rahlo konveksen. V podkožju izraziti depoji
maščobe, tudi nasadišče repa zalito z maščobnim tkivom.
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Priloga C
OCENJEVANJE PRISOTNOSTI OTEKLIN NA TELESU
(Welfare Quality, 2009)

0 = BREZ OTEKLIN
Oteklin ni oz. so manjše od 2 cm v premeru (manjše od velikosti grozdja).

1 = RAHLE OTEKLINE
Rahlo povečan del telesa, ni jasno viden, zakrit. Okoli kolena in skočnega sklepa je to vidno
kot zmanjšana vidljivost kit in drugih struktur okoli sklepa. Videti je, kot da so izgubili
»pas« sklepa. Na drugih delih telesa je oteklina velika od 2 do 5 cm v premeru (velikost
žogice za golf).
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2 = PRECEJŠNJA OTEKLINA
Nenormalna oteklina, ki vidno odstopa od telesa. Okoli kolena in skočnega sklepa se to
kaže kot očitna oteklina okoli sklepa, ki je večja od 5 cm v premeru oz. velikosti mandarine.
Na drugih delih telesa so otekline lahko bolj dolge kot pa okrogle.
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Priloga D
OCENJEVANJE IZGUBE DLAKE IN POŠKODB
(Welfare Quality, 2009)

0 = KOŽA BREZ IZGUBE DLAK, NI POŠKODB
Ni poškodb oz. izgube dlak oz. so manjše od 2 cm v premeru.

1 = DELI KOŽE BREZ DLAK
Eden ali več delov kože je brez dlak, lahko so prisotne tudi brazgotine – te so večje od
2 cm v premeru.
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2 = POŠKODBE
Ena ali več poškodb (deli poškodovane kože), ki so večje od 2 cm v premeru. Če so ti
deli tudi brez dlak, se označi kot poškodba (in ne isto kot 1).

