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1

UVOD

Rast je gospodarsko pomemben proces, zato je bilo in je razumevanje njegove
zapletenosti cilj številnih laikov in znanstvenikov. Rast živali se začne z oplojeno jajčno
celico, nato pa se skozi delitve in diferenciacije razvije kompleksen organizem,
sposoben opravljanja vseh življenjskih funkcij – iskanja in izkoriščanja hrane/krme,
preživetja ter reprodukcije in s tem nadaljevanje vrste. Človek je najprej kot lovec in
pozneje pastir uporabljal živali kot vir hrane. Bolj specializirano, kot rejec pa je stremel
k vzreji domačih živali, s katerimi bi priredil bolj zaželene prehranske produkte. Tako je
moral poseči v lastnosti, pridobljene skozi stoletja naravne selekcije (Berg in
Butterfield, 1976).
Diferencialna rast posameznih telesnih tkiv, kosti mišic in tudi maščobnih depojev je
bila vedno v funkciji najprej preživetja posamezne živali in nato tudi posamezne vrste.
Zato je vrstni red rasti posameznih kosti, mišic in maščobnih depojev genetsko določen.
S selekcijo je človek močno spremenil posamezne proizvodne lastnosti, kot je prireja
mleka, pa tudi hitrost rasti in sestava telesa. Mlečne pasme nalagajo več maščobnega
tkiva v telesne votline kot mesne pasme, posebej angleške mesne pasme so poznane po
večjem deležu podkožnega maščobnega tkiva v primerjavi z drugimi pasmami (Berg in
Butterfield, 1976).
Maščobno tkivo predstavlja v telesu zalogo energije, prispeva k izolaciji telesa, blaži
udarce in trke ter pomaga ohranjati notranje organe v pravilnem položaju. Po zakolu
predstavlja delež maščobnega tkiva eno najpomembnejših lastnosti, ki določa klavno
kakovost govejih klavnih polovic (Pravilnik …, 2010). Prekomerno zamaščene in
polovice brez maščobnega tkiva niso zaželene. Enakomerna pokritost klavnih polovic,
namreč, zmanjša izgube mase v času hlajenja in upočasni ohlajanje, kar zmanjša
možnosti za nastanek hladnega skrčenja, vse to pa vpliva na kakovost mesa (Fiems in
sod., 2000; Jeremiah, 1996). Količina intramuskularnega maščobnega tkiva prav tako
vpliva na senzorične lastnosti mesa, predvsem na mehkobo, sočnost in aromo (Wood in
sod., 1999). Zato si pri spitanih živalih ob zakolu želimo čim več intramuskularnega
maščobnega tkiva, ki daje mesu mehkobo, sočnost in aromo in podkožnega maščobnega
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tkiva, ki ščiti klavne polovice ter čim manj ostalega maščobnega tkiva. Cikasta pasma je
v osnovi mlečna pasma, lisasta pa kombinirana pasma, zato nas je zanimalo, ali med
njima obstajajo razlike v deležu ledvičnega in podkožnega maščobnega tkiva tako v
klavni polovici kot v posameznih kosih. Pričakujemo, da bodo cikasti biki imeli manj
podkožnega in več ledvičnega in ostalega (medmišičnega) loja, kot lisasti.

2

Kuhar K. Razporeditev maščobnega tkiva pri bikih cikaste in lisaste pasme.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020

2
2.1

PREGLED OBJAV
RAST

Rast živali je definirana kot nalaganje beljakovin, maščob, mineralov in vode. Običajno
se meri kot sprememba v telesni masi živali (Slika 1). Mnogi avtorji nakazujejo, da je
delež in sestava naloženih tkiv pogojena s kronološko starostjo, pasmo, fiziološkim in
hormonalnim statusom, zauživanjem energije ter aktivnostjo živali (Owens in sod.,
1995). Razumevanje naštetih faktorjev je pomembno za interpretiranje vzorcev rasti
posameznih tkiv, saj se le ti kažejo v sestavi in konformaciji klavnih trupov. Sestava
predstavlja razmerja glavnih tkiv (mišic, maščobnega tkiva in kosti), konformacija pa
obliko in s tem deleže posameznih kosov trupa (Berg in Butterfield, 1968). Ravno to
vpliva na zaželenost za porabnika in s tem na ekonomsko vrednost klavnih polovic.
Glavni cilj poskusov vplivanja na sestavo trupov je čim večji delež mišičnega tkiva v
kombinaciji z zaželenim maščobnim tkivom in minimalni delež kosti (Berg in
Butterfield, 1976).

Slika 1: Rastna krivulja (prirejeno po Berg in Butterfield, 1976)

2.1.1 Razvoj in rast mišic
Razvoj skeletnih mišic je v grobem razdeljen na tri obdobja: embrionalno, fetalno in
postnatalno (Du in sod., 2010a, cit. po Du in sod., 2013). Embrionalno in fetalno
obdobje lahko združimo v prenatalno obdobje, le to pa ima zelo velik vpliv na kasnejšo
3
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postnatalno rast (Dauncey in Harrison, 1996, cit. po Du in sod., 2013). Razvoj skeletnih
mišic v prenatalnem obdobju zajema oblikovanje mišičnih celic, vlaken (miogeneza),
maščobnih celic (adipogeneza) in celic vezivnega tkiva (fibrogeneza) (Du in sod.,
2013). Miogenezo lahko razdelimo na primarno, v zgodnjem obdobju brejosti in
sekundarno – pri govedu od 180 dneva do konca brejosti (Bonnet in sod., 2010, cit. po
Du in sod., 2013). Sekundarna miogeneza predstavlja glavnino oblikovanja mišičnih
vlaken, zato je srednje obdobje brejosti ključno za razvoj skeletne mišičnine
(Greenwood in sod., 2000, cit. po Du in sod., 2013; Du in sod., 2010b, cit. po Du in
sod., 2013). Hranilne snovi in hormonska regulacija v povezavi s prehrano in fiziološko
kondicijo krave, močno vplivajo na oblikovanje mišičnih celic in posledično na njihovo
število. Število mišičnih celic uravnava tudi miostatin – v kolikor pride do sprememb v
njegovem izražanju, se pri govedu razvije dvojna omišičenost (McPherron in Lee, 1997,
cit. po Du in sod., 2013).
Pri domačih živalih so mišična vlakna formirana v prenatalnem obdobju in se njihovo
število po rojstvu ne povečuje več. Postnatalna rast je tako posledica povečevanja
velikosti vlaken (premera in dolžine), kar je odvisno tudi od mišičnih satelitnih celic
(Brameld in sod., 2000, cit. po Du in sod., 2013). Dellavalle in sod. (2011, cit. po Du in
sod., 2013) navajajo, da gre za celice, ki so sposobne delitve in prispevajo nova celična
jedra v obstoječe mišične celice in tako omogočajo njihovo rast. Torej, če je razvoj
mišic v prenatalnem obdobju nezadosten, ne nastane dovolj mišičnih celic, zaradi tega
je kasnejša postnatalna rast mladiča močno omejena, saj samo povečanje velikosti
vlaken ne more nadoknaditi njihovega manjšega števila (Aberle, 1984, cit. po Du in
sod., 2013; Handel in Stickland, 1987, cit. po Du in sod., 2013).
Kot glavna vpliva na rast mišic in razvoj mišične mase, lahko upoštevamo še pasmo in
spol živali. Če primerjamo bike, telice in vole, so biki edini, ki lahko zaradi vpliva
androgenov popolnoma izrazijo diferencialno rast mišičnine. Biki imajo zato običajno
večji delež mišičnine v trupu, kar pa lahko razlagamo tudi z dejstvom, da so manj
zamaščeni od ostalih kategorij. Razlike se z rastjo povečujejo, biki priraščajo hitreje,
boljše izkoriščajo krmo, se pozneje zamastijo, priredijo težje trupe z manj odvečne
maščobe, in v primerjavi s telicami in voli zelo povečajo mišice prednje četrti trupa. Vse
4
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to je potrebno upoštevati za doseganje najugodnejše kombinacije telesne mase ob
zakolu in sestave trupa (Berg in Butterfield, 1976). Nalaganje beljakovin je zaključeno,
ko govedo doseže odraslo velikost, po tem se nalaga le še maščobno tkivo (Owens in
sod., 1995).
Sama pasma živali ima manjši vpliv na relativno rast posameznih mišic. Obsežna
študija o konvencionalnih mesnih in mlečnih pasmah ter križancih s primitivnimi
pasmami ni pokazala relativnih razlik v rasti posameznih mišic v takšnem obsegu, ki bi
bil komercialno pomemben (Berg in Butterfield, 1976).

2.1.2 Razvoj in rast maščobnega tkiva
Maščobno tkivo ni le zaloga energije v telesu, temveč tudi organ, ki izloča adipokine –
beljakovine, prek katerih je regulirano ravnovesje energije v celotnem telesu (Kahn in
Flier, 2000, cit. po Du in sod., 2013; Trujillo in Scherer, 2006, cit. po Du in sod., 2013).
Pri domačih živalih so glavni štirje tipi maščobnega tkiva: visceralno (obdaja notranje
organe), podkožno, medmišično in intramuskularno maščobno tkivo (Du in sod., 2013).
Formiranje vidnih maščobnih celic in tkiv se pri govedu začne pred obdobjem srednje
brejosti (Bonnet in sod., 2010, cit. po Du in sod., 2013), najprej okrog notranjih
organov, sledijo podkožni, medmišični in nazadnje intramuskularni depoji. Večina
adipocit se oblikuje v fetalnem in zgodnjem postnatalnem obdobju razvoja (takrat se v
veliki meri preneha hiperplazija celic), končno število pa je doseženo v obdobju spolne
zrelosti (Goessling in sod., 2009, cit. po Du in sod., 2013). Ker so domače živali
običajno zaklane razmeroma mlade, hiperplazija maščobnih celic poteka skoraj skozi
celotno obdobje pitanja, vendar se s staranjem živali zmanjšuje (Robelin, 1981, cit. po
Du in sod., 2013; Cianzio in sod., 1985, cit. po Du in sod., 2013). Na adipogenezo in
končno število maščobnih celic v živalih zato vplivajo prehranske in fiziološke razmere
skozi prenatalno in postnatalno, predvsem zgodnje poodstavitveno obdobje (Du in sod.,
2013). Razvoj maščobnega tkiva pri rastočih živalih močno zaznamuje tudi hipertrofija,
to je povečanje velikosti maščobnih celic, ki s starostjo pridobiva na pomenu (Robelin,
1981, cit. po Du in sod., 2013; Cianzio in sod., 1985, cit. po Du in sod., 2013).
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Maščobno tkivo predstavlja eno izmed komponent prirasta telesne mase živali. Dokler
žival ne doseže polovice fiziološke zrelosti, se nalaga le malo maščobnega tkiva,
pozneje pa se nalaganje močno poveča, v kolikor razpoložljivost hranil preseže
zmožnosti rasti skeleta in mišic (Trenkle in Marple, 1983, cit. po Fiems in sod., 2000).
Zmanjšanje količine maščobnega tkiva v klavnih trupih je zaželeno iz ekonomskih
razlogov, saj naloženo maščobno tkivo zahteva več energije kot mišično tkivo (v
mišicah je shranjene približno 78% vode, zato je priraščanje pustega mišičnega tkiva
veliko ugodnejše kot nalaganje maščobnega tkiva, ki vsebujejo le 10 % vode) (Owens
in sod., 1995), poleg tega pa se odvečno maščobno tkivo v klavnici tudi odstrani.
Razlogi so še zdravstvene narave, saj lahko presežek maščob v prehrani ljudi vodi do
srčno-žilnih bolezni (Reckless, 1987, cit. po Fiems in sod., 2000; Ulbricht in Southgate,
1991, cit. po Fiems in sod., 2000). Vsekakor je minimalna vsebnost maščobe zaželena,
saj izboljša okus mesa (Farmer, 1994, cit. po Fiems in sod., 2000). Priporočena vsebnost
v mesu je vsaj 3% (Savell in Cross, 1988, cit. po Fiems in sod., 2000). Pomembne so
količina, lokacija in sestava maščobnega tkiva. Na večvrednih telesnih delih ima višjo
ceno, kot na manjvrednih delih (na primer maščobno tkivo hrbta je prodano po ceni
hrbta, maščobno tkivo potrebušine po ceni potrebušine itd.). Podkožno in medmišično
maščobno tkivo je slabše cenjeno in označeno kot odvečno, istočasno pa je
intramuskularna maščoba oziroma marmoriranost mesa zelo zaželena in cenjena (Aldai
in sod., 2007). Pri nas se sicer ocenjuje zamaščenost klavnih trupov na splošno, denimo
na Japonskem pa dosega meso z velikim deležem intramuskularne maščobe zelo visoko
ceno (Sithyphone in sod., 2011). Zaradi marmoriranosti je meso bolj sočno, ob
dolgotrajnem ali prehitrem kuhanju se ne izsuši, zmanjšana je tudi gostota in trdnost
vezivnega tkiva, posledica česar je mehkejše meso. Na mehkobo vpliva tudi podkožni
loj, saj upočasni ohlajanje klavnih trupov in s tem preprečuje nastanek hladnega
skrčenja (Fiems in sod., 2000).
Na zamaščenost trupov vpliva tudi spol živali. Na primer, telice so bolj zamaščene od
volov, voli pa od bikov. Gre za posledico razlik v začetku faze zamaščevanja – pri
telicah nastopi prej (pri manjši telesni masi) kot pri volih. Na porazdelitev maščobe v
posamezne depoje pa spol nima značilnega vpliva (Berg in sod., 1979).
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2.1.2.1 Vpliv pasme
Pasma ima pomemben vpliv na razvoj maščobnega tkiva in razporejanje le-tega v
posamezne depoje. Mesne pasme imajo, na primer, več podkožne in manj maščobe v
telesnih votlinah pri enaki stopnji zamaščenosti, kot mlečne pasme. Nadalje, pri enaki
telesni masi, imajo pozno zrele pasme manjši delež maščobnega tkiva v trupu kot
zgodaj zrele (Aldai in sod., 2006, cit. po Aldai in sod., 2007; Martinez in sod., 2003, cit.
po Aldai in sod., 2007). Zelo malo maščobnega tkiva pa naložijo dvojno omišičene
živali (Boccard, 1981, cit. po Albrecht in sod., 2006). Pfuhl in sod. (2007) so proučevali
razlike med biki črno-bele (mlečne) in šarole (mesne) pasme. Šarole biki so več energije
naložili v mišično tkivo in s tem za kilogram prirasta potrebovali manj energije kot
črno-beli biki. Prav tako so bili trupi težji in klavni izplen je bil večji pri šarole pasmi.
Črno-beli biki so v obdobju rasti naložili več podkožne, intramuskularne in maščobe v
telesnih votlinah, kar kaže na sposobnost pasme za shranjevanje maščobe kot vir
energije za prirejo mleka in hkrati poudarja zmožnost pasme šarole za povečano
nalaganje mišičnega tkiva. Ob enaki količini hranil so biki mlečne pasme priredili manj
telesne mase kot biki namenjeni prireji mesa, kar lahko ponovno razložimo kot
posledico razlike v vsebnosti energije v maščobnem ali pustem mišičnem tkivu.
Pasme se med seboj razlikujejo v začetku zamaščevanja (glede na telesno maso) in po
hitrosti nalaganja maščobnega tkiva v času pitanja. Pasme, ki začnejo nalagati
maščobno tkivo pozneje ali ga nalagajo počasi, zahtevajo kakovostno prehrano, ki
omogoča doseganje velike telesne mase, preden je dosežena prekomerna zamaščenost.
Tiste, ki se zamastijo zgodaj, pa je potrebno krmiti restriktivno ter zaklati pri manjši
telesni masi. Za raziskovanje variabilnosti med trupi različnih pasem je tako pomemben
standardiziran čas zakola, bodisi kot enaka starost, telesna masa ali stopnja
zamaščenosti živali (Berg in sod., 1978a).
Eden od glavnih selekcijskih kriterijev pri mesnih pasmah govedi je hitra rast. Živali, ki
učinkovito izkoriščajo krmo in začnejo pozneje nalagati maščobno tkivo, prispevajo k
ekonomični reji. Selekcijski cilj je lahko tudi vrstni red razporejanja maščobnega tkiva v
posamezne depoje. Kot že prej omenjeno, pasme, selekcionirane za različen namen,
nalagajo maščobno tkivo različno (Berg in Butterfield, 1976).
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2.1.2.2 Vpliv starosti in telesne mase
Skozi obdobje rasti se izrazito spreminja tako skupna količina maščobnega tkiva v
telesu živali, kot razporeditev po posameznih depojih (Berg in Butterfield, 1976). V
splošnem, shranjevanje maščobe pri govedu nastopi v treh fazah. Najprej se največ
maščobnega tkiva naloži okrog notranjih organov. Sledi povečano nalaganje v
medmišično in podkožno maščobno tkivo ter nazadnje v intramuskularno maščobno
tkivo (Hood, 1982, cit. po Aldai in sod., 2007). Univerzalne kronološke razdelitve
omenjenih faz ni mogoče določiti, saj so odvisne od različnih faktorjev, kot so pasma
živali in vsebnost zaužitih hranilnih snovi (predvsem vsebnost energije) (Callow, 1962,
cit. po Aldai in sod., 2007).
Na diferencialno rast maščobnega tkiva v obdobju pitanja, kažejo tudi znatne razlike v
deležih maščobnega tkiva v posameznih kosih klavnega trupa. Najmanj maščobnega
tkiva se naloži v zadnje okončine, vrat in križ, največ pa v potrebušino, rebra ter prsa.
Delež maščobnega tkiva v prednjih okončinah je sorazmeren skupni količini
maščobnega tkiva v trupu (Berg in sod., 1978b). Rast maščobnega tkiva je tako
povezana z anatomsko lokacijo in s starostjo živali. Od rojstva do dosežene odrasle
velikosti se spreminja tako skupni delež maščobnega tkiva v telesu, kot razporeditev v
posamezne depoje in njegova kemijska sestava. Z rastjo živali se povečuje količina
maščobnega tkiva in tudi sama velikost maščobnih celic. Prav tako se zaradi zmanjšane
vsebnosti vode poveča delež maščob v maščobnem tkivu (Robelin, 1986).

2.1.3 Razvoj in rast kosti
Če primerjamo kosti, mišice in maščobno tkivo, se kosti razvijejo zgodaj, maščobno
tkivo pozno in mišice nekje vmes. To pomeni, da je delež kosti v trupu največji pri zelo
mladih teletih, nato pa se zmanjšuje, kar je ravno obratno kot pri deležu maščobnega
tkiva (Slika 2). Sledi, da imajo od rojstva do odraslosti mišice sorazmerno večjo
sposobnost za rast kot skelet, ob doseženi določeni zrelosti pa nalaganje maščobnega
tkiva preseže rast mišičnine (Berg in Butterfield, 1968).
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Slika 2: Delež mišičnega in maščobnega tkiva ter kosti v trupu skozi obdobje rasti (prirejeno po Berg in
Butterfield, 1976)

Hranila se v telesu razporejajo po določenem zaporedju. Najprej se porabljajo za
delovanje vitalnih organov in vzdrževanje telesnih funkcij, nato pa za rast kosti, mišic in
maščobnega tkiva. Ob pozitivni energijski bilanci, kosti in mišice rastejo v genetsko
določenem razmerju. Delež naloženega maščobnega tkiva pa je odvisen od presežka
energije, ki ostane, ko so zadoščene potrebe za rast oziroma vzdrževanje kosti in mišic.
Obratno se zgodi v primeru stradanja (negativna energijska bilanca). V tem primeru se
za pokrivanje potreb delovanja vitalnih organov v največjem obsegu porabijo zaloge iz
maščobnega tkiva in mišic ter najmanj iz skeleta (Berg in Butterfield, 1976).

2.2

ZNAČILNOSTI KLAVNIH TRUPOV

S selekcijo, načinom reje in prehrano, lahko vplivamo na rast in razporejanje
maščobnega ter mišičnega tkiva ter na strukturo skeleta pri rejnih živalih. Diferencialna
rast glavnih tkiv pri govedu je prikazana na sliki 3. Kot že prej omenjeno, največjo rast
doseže najprej skelet, nato mišično in nazadnje maščobno tkivo. Vse to pa vpliva na
sestavo in konformacijo trupov ter s tem na klavni izplen. Ob normalnih pogojih rasti,
se deleža mišic in kosti s povečevanjem telesne mase zmanjšujeta, delež maščobnega
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tkiva pa se povečuje. Večja zamaščenost vodi do večjega deleža tistih kosov trupa, ki
vsebujejo veliko maščobnega tkiva (Berg in Butterfield, 1968).
Razmerja tkiv v različnih fazah razvoja so zanimiva za rejca, mesarja, prodajalca in ne
nazadnje za porabnika. Pomembno je, da so metode in kriteriji za ocenjevanje klavnih
trupov ter posameznih kosov sprejemljivi tako za rejce kot mesno industrijo (Hankins in
Howe, 1946).

Slika 3: Masa klavnega trupa in posameznih tkiv v odvisnosti od telesne mase (Berg in Butterfield, 1976)

Zaradi povezave med količino intramuskularnega maščobnega tkiva (marmoriranostjo)
in kakovostjo mesa, si želimo primerno količino intramuskularnega maščobnega tkiva
ob čim manjši količini maščobnega tkiva v telesnih votlinah in medmišičnega
maščobnega tkiva ter ob optimalni količini podkožnega maščobnega tkiva. Ponekod si
kupci želijo čim bolj marmorirano meso. To pa pomeni, da bodo te živali imele ob
povečani količini intramuskularne maščobe tudi večjo količino vseh ostalih maščobnih
depojev (Pethick in Dunshea, 1996). Zato bi bilo zelo zaželeno povečati količino
intramuskularnega maščobnega tkiva, brez povečanja ostalih maščobnih depojev (Du in
sod., 2013). Intramuskularna adipogeneza se začne v poznem prenatalnem obdobju in
traja do 250 dneva starosti živali. Ravno takrat bi jo s posebno krmo ali dodajanjem
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bioaktivnih snovi lahko izboljšali. Študije kažejo, da krmljenje zgodaj odstavljenih telet
s krmo na osnovi žit, še posebej koruze, izboljša marmoriranost (Wertz in sod., 2001,
2002, cit. po Du in sod., 2013; Pyatt in sod., 2005, cit. po Du in sod., 2013).
Po zakolu lahko klavne trupe razvrščamo in obravnavamo na več načinov. Sem spada
ocenjevanje konformacije – po sistemu ocenjevanja Evropske Unije jih razvrščamo v
razrede E-U-R-O-P, prav tako pa jih lahko kategoriziramo tudi glede na zamaščenost, in
sicer z ocenami od 1 do 5. Klavno polovico lahko nato razkosamo, vsak kos razdelimo
še na posamezna tkiva – meso, kosti, maščobno tkivo in kite, in določimo njihove
deleže tako v posameznem kosu kot skupno v celotnem trupu (Du in sod., 2013).
Slednje predstavlja najboljšo oceno kakovosti klavnih polovic.

2.3

CIKA

Cika je edina slovenska avtohtona pasma goveda (Slika 4). Izvira iz Bohinja, kjer je že
od nekdaj močno povezana s prirejo mleka, ki je zaradi pomanjkanja njivskih površin
na tem območju najpomembnejša panoga kmetijstva. Zelo dobro je prilagojena na
gorske pašnike in je nezahtevna kar se tiče krme. Ravno ti dve značilnosti in skromne
zahteve za rejo, so ciki omogočile preživetje (Žan Lotrič in sod., 2012).

Slika 4: Cikasto govedo (Cikasto govedo, 2019)
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Kot navajajo Rezultati kontrole prireje mleka in mesa za Slovenijo v letu 2019, pri nas
redimo 4.065 živali cikaste pasme, kar predstavlja 0,9 % vseh govedi. Osnovni rejski
cilj cike je ohranjanje pasme v izvornem tipu, proizvodna usmeritev pa je kombinirana
pasma z večjim poudarkom na prireji mleka. Cikasto pasmo odlikuje relativno velika
mlečnost, velika konzumacijska sposobnost, zelo dobra konverzija, odlične pašne
lastnosti, odpornost, dolga življenjska doba, dobra plodnost, lahke telitve in močno
izražen materinski čut (Žan Lotrič in sod., 2010). V manjšem obsegu se pasmo še vedno
tradicionalno redi za prirejo mleka, več pa v sistemu krav dojilj za prirejo mesa, kar
sicer ni v skladu z rejskim ciljem. Na lastnosti klavnih trupov je vplival način reje. Na
primer, biki rejeni na paši, so bili ob zakolu starejši, imeli so manjšo telesno maso,
dosegali manjše dnevne priraste, slabšo konformacijo in manjšo stopnjo zamaščenosti
trupov kot intenzivno pitani biki. Delež pustega mesa je bil med skupinama podoben,
delež maščobnega tkiva manjši, delež kosti pa večji pri živalih rejenih na paši (Simčič
in sod., 2010).
Narejena je bila tudi primerjava cike z rjavo (kombinirano) pasmo. Trupi živali cikaste
pasme so bili lažji, kar je posledica manjšega telesnega okvirja. Konformacija trupov je
bila pri vseh kategorijah zaklanih živali (mladi biki, biki, voli, krave, telice, teleta
mlajša od 8 mesecev, teleta starejša od 8 mesecev do enega leta) podobna, zamaščenost
pa je bila večja pri rjavi pasmi (Simčič in sod., 2011).

2.4

LISASTA PASMA

Lisasta pasma govedi (Slika 5) je danes razširjena praktično po vsem svetu, v Sloveniji
pa izvira iz populacije švicarskega simentalskega goveda. Gre za kombinirano pasmo,
torej se jo redi bodisi za prirejo mleka in/ali mesa. Rezultati kontrole prireje mleka in
mesa v Sloveniji, za leto 2019 navajajo, da lisasta pasma pri nas predstavlja 26,1 %
vsega goveda. Rejski cilji pri nas stremijo h gospodarni prireji mleka in ohranjanju
najpomembnejših pitovnih in klavnih lastnosti. Odbira se dobro omišičene živali
velikega okvirja, z veliko konzumacijsko sposobnostjo, dobrimi klavnimi lastnostmi in
sposobnostjo za rast. Ravno velik okvir in s tem večja sposobnost za zauživanje krme
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sta pozitivno povezana z mlečnostjo in s količino prirejenega mesa. Poleg tega morajo
biti živali dolgožive, dobro plodne, z dobrimi lastnostmi vimena in s korektno stojo,
zaželen pa je tudi miren temperament (Kotnik, 2010).

Slika 5: Lisasto govedo (Lisasta pasma, 2019)

Na lastnosti trupov vpliva intenzivnost in trajanje pitanja. Meso ekstenzivno rejenih
živali je bolj pusto, manjši pa je tudi delež ledvične maščobe. V splošnem, bi največ
govedine z dobrimi lastnostmi mesa (marmoriranost, tekstura) priredili z intenzivno
pitanimi lisastimi biki (Sami in sod., 2004).
V primerjavi s črno-belimi biki, lisasti rastejo hitreje. Vrsta krme (močna krmila/paša)
ne vpliva na samo maso trupov, ima pa vpliv na delež posameznih kosov. Pri obeh
pasmah so imele živali rejene na paši manjši delež potrebušine, reber in prsi v
primerjavi z biki krmljenimi z močnimi krmili. Vpliv na marmoriranost mesa je bil
opažen le pri lisasti pasmi, in sicer je bila večja ob močnih krmilih, rezna trdota pa je
bila pri obeh pasmah večja v primeru reje na paši (Dannenberger in sod., 2006).
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3
3.1

MATERIAL IN METODE
MATERIAL

V raziskavo je bilo vključenih 97 živali in sicer 50 bikov cikaste in 47 bikov lisaste
pasme, ki so bili vključeni v dva različna poskusa. V prvem poskusu je bilo po 10 bikov
vsake pasme spitanih v hlevu pol-intenzivno s koruzno silažo (66,0 %), travno silažo
(16,5 %), koruzo (9,5 %), sončničnimi tropinami (7,1 %) in mineralno vitaminskim
premiksom (0,9 %) in po 10 bikov vsake pasme ekstenzivno s travno silažo (80,4 %),
koruzo (17,9 %) in mineralno vitaminskim premiksom (1,8 %). V drugem poskusu pa
so bile spitane po tri skupine cikastih in lisastih bikov. Prva skupina (10 cikastih in 8
lisastih bikov) je bila spitana pol-intenzivno, kot v prvem poskusu skozi celotno
obdobje pitanja. Druga skupina (10 cikastih in 9 lisastih bikov) je bila najprej pitana v
hlevu s travno silažo in mineralno vitaminskim premiksom od maja do oktobra in nato
dopitana do zakola z enakim obrokom kot prva skupina. Tretja skupina (10 cikastih in
10 lisastih bikov) je bila najprej na celodnevni paši od maja do oktobra, nato pa
dopitana z enakim obrokom kot prva skupina bikov. V hlevu so bili biki nameščeni v
boksih na rešetkah, z dvema napajalnikoma in tako z dostopom do vode po volji. Biki
so bili zaklani v komercialni klavnici, ko so dosegli optimalno zamaščenost, ki je bila
subjektivno ocenjena na rebrih, prsih, ledjih, križu in korenu repa. Po zakolu in
izkrvavitvi so bili klavni trupi pripravljeni tako kot to definira Pravilnik o kakovosti
mesa klavne živine in divjadi (2016). Odstranjena je bila koža, vsi notranji organi,
glava, noge, ledvično in medenično maščobno tkivo, spolni organi, trebušna prepona ter
hrbtenjača. Glava je bila ločena od trupa pred prvim vratnim vretencem, spodnji deli
nog v skočnem (tarzalnem) in zapestnem (karpalnem) sklepu, rep pa med petim križnim
in prvim repnim vretencem. Ob odstranitvi ledvičnega in medeničnega loja smo le tega
stehtali. Trup je bil razpolovljen po sredini hrbtenice, prsnice in trebušne muskulature
na dve polovici, z razrezom med šestim in sedmim prsnim vretencem pa smo polovice
razdelili še na četrtine. Po 24 urnem hlajenju so bile klavne polovice prepeljane v šolsko
klavnico in razsekovalnico na Biotehniško fakulteto, kjer je sledil razsek na posamezne
makrokonfekcijske kose, in sicer na stegno, zadnji bočnik, hrbet, ledja, pljučno
pečenko, potrebušino (flam), zadnja rebra, prednja rebra s prsmi, pleče, podplečje, vrat
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in prednji bočnik (Slika 6). Vsak posamezen kos smo nato še ločili na mišično tkivo,
podkožno maščobno tkivo, medmišično maščobno tkivo, kosti in kite. Vsa posamezna
tkiva smo stehtali, na osnovi tega smo izračunali njihove deleže bodisi v posameznih
kosih ali v klavnem trupu. Bolj podrobno smo se osredotočili na maščobno tkivo, zato
smo znotraj kosov trupa ločili podkožno in medmišično. Izračunali smo skupno količino
maščobnega tkiva v telesu (ledvično-medenični, podkožni, medmišični loj), v klavnih
polovicah (podkožni in medmišični loj) in v posameznih kosih, nato pa še deleže
depojev bodisi glede na telesno maso, maso klavne polovice oziroma maso kosa ter
deleže depojev od mase vsega loja v telesu, polovici ali kosu.

Slika 6: Shema razseka goveje klavne polovice na makrokonfekcijske kose (Žgur in sod., 2006)

3.2

METODE

Najprej smo izračunali osnovno statistiko posameznih lastnosti cikastih in lisastih bikov
vključenih v raziskavo (Preglednica 1). Cikasti biki so bili zaklani pri povprečni starosti
728 dni in telesni masi 620 kilogramov, lisasti pa pri 679 dneh in 650 kilogramih. Masa
toplih klavnih trupov in razsekanih polovic je bila večja pri lisasti pasmi. Klavne
polovice cikastih bikov so imele večji delež loja (10,49 %) ter manjši delež mesa
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(73,02 %), kosti (14,93 %) in kit (1,55 %) kot trupi lisastih bikov (8,34 % loja, 73,31 %
mesa, 16,56 % kosti, 1,79 % kit).
Preglednica 1: Osnovna statistika posameznih lastnosti cikastih in lisastih bikov vključenih v raziskavo
PASMA BIKOV

CIKASTA

LISASTA

Srednja
vrednost ±
standardni
Lastnost

Srednja
Min.

Max.

odklon

vrednost ±
standardni

Min.

Max.

odklon

Starost (dni)

728 ± 48

637

838

679 ± 72

567

819

Telesna masa (kg)

620 ± 46

498

721

650 ± 51

513

758

Masa toplih polovic (kg)

345,0 ± 28,1

264

398

358,5 ± 36,1

276,5

452,5

Masa razsekane polovice (kg)

166,6 ± 13,4

127,6

190,8

173,3 ± 17,4

134,9

204,9

Delež loja (%)

10,49 ± 1,78

6,31

13,88

8,34 ± 1,48

6,08

12,32

Delež mesa (%)

73,02 ± 1,71

69,83

76,67

73,31 ± 1,75

69,56

77,19

Delež kosti (%)

14,93 ± 0,97

13,42

17,04

16,56 ± 1,00

14,48

18,52

Delež kit (%)

1,55 ± 0,19

1,13

1,95

1,79 ± 0,21

1,37

2,24

Dolžina trupa (cm)

136,6 ± 3,8

127,8

146,8

138,4 ± 3,6

131,5

146,8

Prsna globina (cm)

44,2 ± 1,3

41,8

46,4

45,0 ± 1,6

40,0

48,7

Razlike v razporeditvi maščobnega tkiva smo zaradi pravilne interpretacije dobljenih
rezultatov iskali pri enaki stopnji zamaščenosti živali. Pomeni, da smo živali primerjali
pri enakem deležu maščobnega tkiva v klavni polovici. Podatke smo obdelali s
proceduro GLM v statističnem programu SAS. Nastavili smo model, ki je vključeval
pasmo, poskus ter obrok, ugnezden znotraj poskusa kot sistematske vplive in linearno
regresijo za delež maščobnega tkiva v klavni polovici.

µ = srednja vrednost
Pi = vpliv pasme
i1 = cikasta pasma
i2 = lisasta pasma
Rj = vpliv poskusa
j1 = poskus 1
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j2 = poskus 2
Kjk = vpliv obroka znotraj poskusa
j1k1 = poskus 1, ekstenzivna reja
j1k2 = poskus 1, intenzivna reja
j2k1 = poskus 2, ekstenzivna reja
j2k2 = poskus 2, intenzivna reja
j2k3 = poskus 2, pašna reja
b = linearni regresijski koeficient za delež maščobnega tkiva
xijkl = delež maščobnega tkiva v klavni polovici
= povprečen delež maščobnega tkiva v klavnih polovicah (9,45 %)
eijkl = ostanek
Kot že omenjeno, gre za primerjavo pasem pri enaki stopnji zamaščenosti klavnih
polovic, in sicer pri 9,45 %, kar je povprečna vrednosti vseh živali za delež loja v klavni
polovici. Ocene srednjih vrednosti ločeno po pasmah so izračunane po metodi
najmanjših kvadratov (LSmeans). Zanimala nas je razporeditev maščobnega tkiva pri
bikih cikaste in lisaste pasme, zato smo primerjali in iskali razlike tako v telesu živali,
kot v klavnem trupu in v posameznih kosih trupa. Razlike so statistično značilne, če je p
vrednost manjša ali enaka 0,05.
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

Z obdelavo podatkov smo dobili rezultate, ki smo jih predstavili v preglednicah. Najprej
nas je zanimalo, kako se ob upoštevanju enakega deleža maščobnega tkiva v klavnem
trupu pri obeh pasmah spremenijo vrednosti za lastnosti iz osnovne statistike,
predstavljene v Preglednici 1, nato pa še bolj podrobno, kakšne so razlike v razporeditvi
maščobnega tkiva v posamezne depoje in med posameznimi kosi trupa.
Preglednica 2: Ocenjene srednje vrednosti (LSmeans) posameznih lastnosti cikastih in lisastih bikov
vključenih v raziskavo pri enakem deležu loja v klavnih polovicah
PASMA BIKOV
Lastnost

CIKASTA

LISASTA

Ocenjena srednja vrednost ± standardna napaka

p-vrednost

Starost (dni)

718 ± 6

672 ± 6

< 0,0001

Telesna masa (kg)

610 ± 6

656 ± 7

< 0,0001

Masa toplih polovic (kg)

342,1 ± 4,1

358,5 ± 4,4

0,0149

Masa razsekane polovice (kg)

165,2 ± 2,0

173,2 ± 2,2

0,0161

Dolžina trupa (cm)

135,9 ± 0,5

138,9 ± 0,5

0,0002

Prsna globina (cm)

43,9 ± 0,2

45,2 ± 0,2

0,0004

Delež mesa (%)

73,95 ± 0,16

72,27 ± 0,17

< 0,0001

Delež kosti (%)

15,08 ± 0,14

16,46 ± 0,15

< 0,0001

Delež kit (%)

1,52 ± 0,03

1,81 ± 0,03

< 0,0001

Razlike med pasmama so statistično značilne, kadar je p ≤ 0,05

Ugotovimo lahko, da so bili cikasti biki pri dani stopnji zamaščenosti mlajši in lažji od
samega povprečja pasme, predstavljenega v Preglednici 1, lisasti pa starejši in težji, kar
je posledica razlik v nalaganju maščobnega tkiva pri dotičnih pasmah. Manjše pasme (v
našem primeru cika) začnejo maščobno tkivo nalagati bolj zgodaj, kar je povezano s
stopnjo zrelosti živali (Kempster, 1981). Enako navaja tudi Bartoň in sod. (2006), da so
zgodaj zrele pasme (aberdeen angus in hereford) pri enaki starosti in telesni masi bolj
zamaščene od pozno zrelih (šarole in lisasta).
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Pri enakem odstotku maščobnega tkiva v klavnem trupu so imeli lisasti biki manjši
delež mesa in večji delež kosti in kit kot cikasti (Preglednica 2). Rezultati primerjave
lisaste z rjavo pasmo (Žgur in Čepon, 2007) so prav tako pokazali večjo telesno maso
lisastih bikov, ravno obratno pa je bilo z deleži mesa in kosti v klavnih trupih, in sicer je
bil delež kosti manjši, delež mesa pa večji pri lisasti kot pri rjavi pasmi.
V Preglednici 3 so predstavljeni deleži posameznih depojev maščobnega tkiva glede na
maso klavnih polovic ali telesno maso ter deleži depojev znotraj klavne polovice ali
celotnega telesa, kamor za razliko od klavnega trupa, spada tudi ledvično-medenični loj.
V vseh pogledih, živali obeh pasem naložijo največ medmišičnega maščobnega tkiva.
Deleža podkožnega in medmišičnega loja v klavnih polovicah se med pasmama nista
statistično značilno razlikovala (p > 0,05), se je pa s povečanjem deleža loja v klavni
polovici bolj povečal delež medmišičnega maščobnega tkiva kot delež podkožnega loja,
na kar kaže večji regresijski koeficient medmišičnega maščobnega tkiva (0,78 ± 0,01),
kot podkožnega maščobnega tkiva (0,22 ± 0,02). Prav tako se nista razlikovala deleža
podkožnega in medmišičnega loja od vsega loja v polovici. S povečanjem zamaščenosti
in deležem loja v klavni polovici pa se delež podkožnega in medmišičnega loja od vsega
loja v polovici ni spreminjal, saj se regresijska koeficienta nista statistično značilno
razlikovala od 0. Če pa pogledamo delež posamezne vrste loja glede na telesno maso, pa
ugotovimo, da so bile statistično značilne razlike (p ≤ 0,05) med pasmama za delež
ledvično-medeničnega in podkožnega loja, ne pa tudi za medmišični loj. Prav tako so
bile statistično značilne razlike med pasmama za delež medmišičnega in ledvičnomedeničnega loja od vsega loja, ne pa za delež podkožnega loja od vsega loja. Cikasti
biki so imeli, glede na telesno maso, večji delež podkožnega in ledvično-medeničnega
loja, glede na ves loj v telesu pa manj medmišičnega (66,12 ± 0,47 vs 68,58 ± 0,50 %)
in več ledvično-medeničnega loja (15,55 ± 0,48 vs 13,63 ± 0,51 %) kot lisasti biki. Iz
tega lahko sklepamo, da cikasta pasma več rezerv energije skladišči v ledvičnomedeničnem maščobnem depoju. Tudi rezultati raziskave Kempster (1981), kažejo na
to, da specializirane mlečne pasme naložijo več maščobnega tkiva v telesne votline.
Večja zamaščenost klavnih polovic (večji delež maščobnega tkiva v klavnih polovicah),
je bila povezana tudi z večjim deležem podkožnega, medmišičnega in ledvičnomedeničnega loja glede na telesno maso, na kar kažejo pozitivni regresijski koeficienti z
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največjim pri medmišičnem loju, ki predstavlja tudi največji delež loja v telesu. Če pa
pogledamo povezanost med zamaščenostjo in deležem posameznih maščobnih depojev,
glede na skupno količino loja, vidimo, da so biki, ki so imeli večji delež loja v klavnih
polovicah imeli manjši delež medmišičnega loja (b = -0,52) in večji delež ledvičnomedeničnega loja (b = 0,65) od vsega loja.
Narejena je bila tudi primerjava mesnih pasem (hereford, angus, križanci s šarole
pasmo) s črno-belo (mlečno) pasmo. Razlike so se pokazale med deleži podkožne in
ledvično-medenične maščobe. Hereford je imel statistično značilno več podkožne in
manj ledvično-medenične maščobe kot ostale pasme. Črno-bela pasma in križanci s
šarole se med seboj niso razlikovali, so pa imeli manj podkožnega in več ledvičnomedeničnega loja kot hereford in angus (Charles in Johnson, 1976). Če navedeno
primerjamo z našimi rezultati, ugotovimo, da je imela cikasta – mlečna pasma, tako kot
črno-bela, večji delež ledvično-medeničnega loja kot bolj mesna, v našem primeru
kombinirana lisasta pasma. Enako pa ne velja tudi za delež podkožnega maščobnega
tkiva, saj je bil v naši primerjavi večji pri cikasti pasmi. So pa rezultati študije Pfuhl in
sod. (2007) prav tako pokazali večji delež podkožne maščobe in maščobe v telesnih
votlinah pri mlečni (črno-beli) kot pri mesni (šarole) pasmi. Podobno kot pri nas,
primerjava lisastih z rjavimi biki ni pokazala razlik v odstotkih podkožnega in
medmišičnega loja v klavnih polovicah, kot tudi v deležu podkožnega loja od skupnega
loja polovice (Žgur in Čepon, 2007).
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Preglednica 3: Ocenjene srednje vrednosti (LSmeans) za delež (%) maščobnih depojev pri cikastih in
lisastih bikih vključenih v raziskavo
PASMA BIKOV

CIKASTA

Regresijski

LISASTA

koeficient za
Ocenjena srednja vrednost ±

p-vrednost

standardna napaka

polovici
Delež medmišičnega loja v
polovici
Delež podkožnega loja od
vsega loja v polovici
Delež medmišičnega loja od
vsega loja v polovici
Delež podkožnega loja glede
na telesno maso
Delež medmišičnega loja
glede na telesno maso
Delež ledvično-medeničnega
loja glede na telesno maso
Delež vsega loja glede na
telesno maso
Delež podkožnega loja od
vsega loja
Delež medmišičnega loja od
vsega loja
Delež ledvično-medeničnega
loja od vsega loja

klavni
polovici

Lastnost
Delež podkožnega loja v

delež loja v

(b ± SE)
2,06 ± 0,04

1,95 ± 0,04

0,0606

0,22 ± 0,02*

7,39 ± 0,04

7,50 ± 0,04

0,0606

0,78 ± 0,01*

21,69 ± 0,41

20,59 ± 0,44

0,1014

0,02 ± 0,18

78,31 ± 0,41

79,41 ± 0,44

0,1014

-0,02 ± 0,18

1,11 ± 0,02

1,03 ± 0,02

0,0064

0,11 ± 0,01*

3,99 ± 0,03

3,96 ± 0,03

0,4768

0,39 ± 0,01*

0,97 ± 0,04

0,82 ± 0,04

0,0138

0,13 ± 0,02*

6,08 ± 0,05

5,81 ± 0,05

0,0004

0,63 ± 0,02*

18,34 ± 0,39

17,79 ± 0,42

0,3814

-0,13 ± 0,17

66,12 ± 0,47

68,58 ± 0,50

0,0015

-0,52 ± 0,21*

15,55 ± 0,48

13,63 ± 0,51

0,0144

0,65 ± 0,21*

Razlike med pasmama so statistično značilne, kadar je p ≤ 0,05
*regresijski koeficient se statistično razlikuje od 0 (p ≤ 0,05)

Lawes in Gilbert (cit. po Williams, 1978) sta že pred več kot sto leti ugotovila, da imajo
pasme ki so nagnjene k nalaganju maščobnega tkiva na zunanji del klavnega trupa,
manjšo sposobnost za skladiščenje maščobnega tkiva okrog notranjih organov. V

21

Kuhar K. Razporeditev maščobnega tkiva pri bikih cikaste in lisaste pasme.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2020

splošnem, govedo, ki je selekcionirano za prirejo mesa (aberdeen angus, hereford)
prednostno skladišči loj pod kožo, ravno nasprotno pa pasme, namenjene prireji mleka
(ayrshire, jersey, črno-bela) skladiščijo maščobno tkivo bolj v telesnih votlinah. Tudi
rezultati raziskave so pri danem odstotku medmišične maščobe pokazali večji delež
podkožne in manjši delež ledvične maščobe pri pasmi hereford kot pri črno-beli pasmi
(Williams, 1978).
V nadaljevanju nas je zanimala razporeditev maščobnega tkiva po posameznih kosih in
razporeditev le-tega znotraj njih. V Preglednici 4 so navedene srednje vrednosti za delež
loja, ki se nahaja v posameznem kosu pri bikih vključenih v raziskavo (vsota vseh
deležev po posameznih kosih je tako 100 %). Regresijski koeficient za delež loja je bil
pozitiven in se statistično razlikuje od 0 pri ledjih, hrbtu, zadnjih rebrih in potrebušini,
kar pomeni, da se s povečanjem deleža loja v klavnem trupu poveča tudi delež
maščobnega tkiva, ki se nahaja v teh kosih. Ravno obratno velja za pleče, prednji in
zadnji bočnik ter pljučno pečenko, kjer je regresijski koeficient negativen. Raziskave
kažejo na to, da se najmanjši delež maščobnega tkiva nalaga v distalne dele okončin,
povečuje pa se proti prsnemu košu in hrbtnemu delu (Belk in sod., 1991), kar velja tudi
v našem primeru – najmanjša regresijska koeficienta za delež loja sta pri prednjem in
zadnjem bočniku, največja pa pri zadnjih rebrih in hrbtu. Razlike med pasmama so
statistično značilne pri prednjem in zadnjem bočniku, stegnu ter zadnjih rebrih. Lisasti
biki so imeli manjši delež loja v zadnjih rebrih in večji delež v vseh preostalih kosih.
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Preglednica 4: Ocenjene srednje vrednosti (LSmeans) za delež (%) loja v posameznih kosih trupa pri
cikastih in lisastih bikih vključenih v raziskavo
PASMA BIKOV

CIKASTA

Regresijski

LISASTA

koeficient za
Ocenjena srednja vrednost ±

p-vrednost

standardna napaka

delež loja v
klavni
polovici

Kos

(b ± SE)

Pleče

17,44 ± 0,42

17,44 ± 0,45

0,9956

-0,42 ± 0,19*

Prednji bočnik

0,99 ± 0,04

1,22 ± 0,04

0,0005

-0,05 ± 0,02*

Vrat

5,87 ± 0,17

6,01 ± 0,19

0,6171

-0,10 ± 0,08

Podplečje

4,57 ± 0,14

4,36 ± 0,15

0,3606

0,11 ± 0,06

Prednja rebra

16,45 ± 0,28

16,23 ± 0,30

0,6181

0,00 ± 0,12

Stegno

22,08 ± 0,33

23,28 ± 0,35

0,0250

-0,22 ± 0,15

Zadnji bočnik

1,90 ± 0,09

2,29 ± 0,10

0,0088

-0,11 ± 0,04*

Ledja

1,96 ± 0,06

1,89 ± 0,07

0,5059

0,08 ± 0,03*

Hrbet

5,88 ± 0,14

5,76 ± 0,15

0,6089

0,26 ± 0,06*

Zadnja rebra

8,19 ± 0,18

7,44 ± 0,20

0,0126

0,33 ± 0,08*

Potrebušina

11,48 ± 0,21

11,03 ± 0,22

0,1761

0,22 ± 0,09*

Pljučna pečenka

3,20 ± 0,09

3,04 ± 0,10

0,2823

-0,10 ± 0,04*

Razlike med pasmama so statistično značilne, kadar je p ≤ 0,05
*regresijski koeficient se statistično razlikuje od 0 (p ≤ 0,05)

V Preglednici 5 so predstavljene srednje vrednosti za delež podkožnega maščobnega
tkiva od vsega maščobnega tkiva v posameznem kosu – delež medmišičnega
maščobnega tkiva, torej, predstavlja razlika do sto. Največja razlika med pasmama je
opazna pri zadnjem bočniku in ledjih. V obeh kosih imajo več podkožnega maščobnega
tkiva biki cikaste pasme, kar se sicer ne ujema z našo predpostavko, da naj bi bolj
mlečna pasma nalagala več maščobnega tkiva v medmišični depo. Enako velja tudi za
vrat in stegno, v podplečju pa je imela več podkožnega loja lisasta pasma. Regresijski
koeficient za delež loja se statistično razlikuje od 0 le pri zadnjem bočniku. Je
negativen, kar pomeni, da se s povečanjem zamaščenosti klavnega trupa delež
podkožnega maščobnega tkiva v dotičnem kosu zmanjša, le to pa se ujema s trditvijo
Berg in sod. (1978b), da se najmanj maščobnega tkiva skozi obdobje pitanja naloži v
zadnje okončine.
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V primerjavi z rjavimi biki (Žgur in Čepon, 2007), so imeli lisasti biki manjši delež
podkožnega maščobnega tkiva v plečetu, večji pa v potrebušini in prsih, same vrednosti
za delež podkožnega loja v posameznih kosih z izjemo prednjega bočnika pa so bile v
omenjeni raziskavi pri lisasti pasmi večje kot v našem primeru.
Preglednica 5: Ocenjene srednje vrednosti (LSmeans) za delež (%) podkožnega maščobnega tkiva od
vsega maščobnega tkiva v posameznih kosih trupa cikastih in lisastih bikov vključenih v raziskavo
PASMA BIKOV

CIKASTA

Regresijski

LISASTA

koeficient za
Ocenjena srednja vrednost ±

p-vrednost

standardna napaka

delež loja v
klavni
polovici

Kos

(b ± SE)

Pleče

18,44 ± 0,76

19,28 ± 0,82

0,4932

0,25 ± 0,34

Prednji bočnik

59,10 ± 2,35

58,90 ± 2,53

0,9588

-1,20 ± 1,04

Vrat

23,70 ± 1,49

17,50 ± 1,60

0,0111

-0,71 ± 0,66

Podplečje

17,36 ± 1,05

22,15 ± 1,13

0,0055

0,74 ± 0,46

Prednja rebra

13,08 ± 1,24

10,99 ± 1,33

0,2968

0,18 ± 0,55

Stegno

32,93 ± 0,80

30,36 ± 0,86

0,0472

-0,01 ± 0,35

Zadnji bočnik

53,07 ± 2,28

42,59 ± 2,45

0,0052

-3,14 ± 1,01*

Ledja

48,46 ± 1,89

39,43 ± 2,03

0,0037

-0,57 ± 0,83

Hrbet

25,39 ± 1,09

25,23 ± 1,18

0,9270

0,57 ± 0,49

Zadnja rebra

15,02 ± 0,71

15,84 ± 0,76

0,4688

0,08 ± 0,31

Potrebušina

14,96 ± 0,91

12,95 ± 0,98

0,1732

0,28 ± 0,40

Razlike med pasmama so statistično značilne, kadar je p ≤ 0,05
*regresijski koeficient se statistično razlikuje od 0 (p ≤ 0,05)
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5

SKLEPI


Pri enaki stopnji zamaščenosti (deležu maščobnega tkiva v klavnih polovicah)
so bili cikasti biki starejši in lažji od lisastih. V klavnem trupu so imeli večji
delež mesa in manjši delež kosti kot lisasti.



Razlike med pasmama v deležu podkožnega maščobnega tkiva v klavnih
polovicah pri enaki stopnji zamaščenosti niso bile statistično značilne, tako
glede na maso polovic, kot na skupno količino maščobnega tkiva v klavnih
polovicah.



Glede na telesno maso so imeli cikasti biki večji delež podkožne in ledvičnomedenične maščobe kot lisasti. Glede na skupno količino maščobnega tkiva v
telesu pa so imeli cikasti biki manjši delež medmišičnega in večji delež
ledvično-medeničnega loja, kot lisasti biki.



Lisasti biki so več maščobnega tkiva naložili v prednji in zadnji bočnik ter
stegno, cikasti pa v predel zadnjih reber. Pri ostalih kosih razlike za delež
maščobnega tkiva v posameznem kosu niso bile statistično značilne.



Cikasti biki so imeli več podkožnega maščobnega tkiva v predelu vratu, stegnu,
zadnjem bočniku in ledjih, lisasti pa v podplečju. Pri ostalih kosih v deležu
podkožnega loja ni bilo statistično značilnih razlik.
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6

POVZETEK

V raziskavo je bilo vključenih 50 bikov cikaste in 47 bikov lisaste pasme. Ob doseženi
optimalni stopnji zamaščenosti so bili zaklani v komercialni klavnici, kjer smo stehtali
ledvično-medenični loj, popoln razsek klavnih polovic pa smo opravili v šolski klavnici
in razsekovalnici. Vsak kos smo ločili na mišično in maščobno tkivo, kosti ter kite,
maščobno tkivo pa še na podkožno in medmišično. Izračunali smo deleže posameznih
tkiv v klavnih polovicah in kosih ter deleže posameznih maščobnih depojev glede na
maso klavnih polovic in telesno maso pred zakolom ter glede na skupno količino
maščobnega tkiva v klavnih polovicah in v telesu. Cikasti biki so ob zakolu v povprečju
tehtali 620 kg, lisasti pa 650 kg. V klavnih trupih so imeli cikasti biki 73,02 % mesa,
14,93 % kosti in 10,49 % maščobnega tkiva, lisasti pa 73,31 % mesa, 16,56 % kosti in
8,34 % loja. Podatke smo obdelali s statističnim programom SAS, s proceduro GLM.
Primerjavo med pasmama, razporeditev tako v posamezne depoje kot v posamezne kose
in znotraj njih, smo opravili pri enaki stopnji zamaščenosti klavnih polovic, in sicer pri
9,45 % maščobnega tkiva v klavnih polovicah. Ugotovili smo, da so 9,45 %
maščobnega tkiva v klavnem trupu lisasti biki dosegli pri manjši starosti in večji telesni
masi, ter so imeli ob danem pogoju v klavnem trupu manjši delež mesa (72,27 %) in
večji delež kosti (16,46 %) kot cikasti (73,95 % mesa, 15,08 % kosti). Delež
podkožnega in medmišičnega maščobnega tkiva glede na maso klavnih polovic in
skupno količino maščobnega tkiva v klavnih polovicah se ni razlikoval med pasmama.
Glede na telesno maso pa so imeli lisasti biki manjši delež ledvično-medeničnega (0,82
vs 0,97 %) in podkožnega loja (1,03 vs 1,11 %), glede na skupno količino maščobnega
tkiva v telesu pa več medmišičnega (68,58 vs 66,12 %) in manj ledvično-medeničnega
(13,63 vs 15,55 %) kot cikasti. Kar se tiče posameznih kosov klavnih polovic, sta obe
pasmi največ maščobnega tkiva naložili v stegno. Razlike med pasmama so se pojavile
pri prednjem in zadnjem bočniku, stegnu in zadnjih rebrih – v slednjega so naložili več
maščobnega tkiva cikasti biki, v ostale pa lisasti. Delež podkožnega maščobnega tkiva
od vsega maščobnega tkiva v kosu je bil večji v vratu, stegnu, zadnjem bočniku in ledjih
ter manjši v podplečju pri cikastih kot lisastih bikih. Našo hipotezo, da bodo cikasti biki
imeli manj podkožnega in več ledvično-medeničnega in medmišičnega loja kot lisasti
lahko deloma potrdimo, saj so cikasti biki pri enaki stopnji zamaščenosti klavnih
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polovic imeli tako glede na telesno maso kot na skupno količino maščobnega tkiva,
večji delež ledvično-medeničnega maščobnega tkiva. Razlike v razporeditvi
maščobnega tkiva med podkožni in medmišični depo pa niso bile tako očitne, saj glede
na maso klavnih polovic in skupno količino maščobnega tkiva v klavnih polovicah ni
bilo razlik med pasmama, glede na telesno maso pa so imeli cikasti biki večji delež
podkožnega maščobnega tkiva, glede na skupno količino maščobnega tkiva v telesu pa
manj medmišičnega maščobnega tkiva. Vse absolutne razlike pa so bile relativno
majhne.
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