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1 UVOD 
 
Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma govedi. Gospodarna prireja 
mleka zahteva delovno intenzivno rejo, istočasno pa tudi genotip živali z veliko 
zmogljivostjo prireje. Prireja mleka je v zadnjem obdobju v Sloveniji v primerjavi s 
prirejo mesa v dohodkovnem smislu v prednostnem položaju, kar vpliva tako na 
usmeritve rejcev kot posredno tudi na učinkovitost selekcijskega dela. 
 
Črnobela pasma govedi izhaja iz Nizozemske in severozahodne Nemčije (Frizija) 
in se je hitro razširila po sosednjih pokrajinah. Leta 1873 so na Nizozemskem 
ustanovili prvo rodovniško društvo, in je bilo prvo organizirano društvo vseh pasem 
govedi (NRS). Leta 1879 pa so ustanovili še frizijsko rodovniško društvo (FRS). Do 
prve svetovne vojne so bili tip, konformacija in velikost črnobelega goveda v 
Evropi konstantni, po vojni pa je bil v Evropi zaželen manjši in lažji tip krav, 
predvsem zaradi pomanjkanja krme. Zaradi povečevanja stroškov reje in 
neugodnim razmerjem med ceno mleka in koncentratov je v šestdesetih letih 
ponovno prišlo do uveljavitve krav večjega okvirja z večjo zmogljivostjo prireje. 
 
Obdobje od 1874 –1887 leta je bilo poznano pod imenom zlata doba uvažanja 
črnobelega goveda v Severno Ameriko, kjer so iz kombiniranega evropskega 
črnobelega goveda selekcionirali izrazito mlečni tip tega goveda. To govedo so 
poimenovali po deželi njenega nastanka, torej holstein-frizijsko govedo. Leta 1885 
je v Severni Ameriki nastalo Ameriško združenje Holstein frizijskega goveda, 
ustanovljena je bila tudi rodovniška knjiga. 
 
Zaradi tega in zaradi že navedenega dejstva, da je v Evropi v šestdesetih letih 
ponovno prišlo do uveljavitve krav večjega okvirja z večjo zmogljivostjo prireje, so 
v Evropo med leti 1960 in 1980 uvozili iz ZDA in Kanade več kot 30.000 živali in 
preko 300.000 doz semena. Podobni trendi se nadaljujejo tudi danes. 
 
Širjenje črnobele pasme v Sloveniji je bilo povezano z izgradnjo družbenih farm za 
prirejo mleka sredi 50-ih let preteklega stoletja. Tip govedi črnobele pasme je bil v 
začetku, ker je prihajal iz nakupov iz različnih dežel, neizenačen. Od nekoliko 
lažjega danskega tipa do težjega kombiniranega nemškega tipa. Uspehi križanj 
evropske črnobele pasme z ameriško holstein-frizijsko pasmo so spodbudili tudi 
naše rejce, da začno delati v tej smeri. Prvi rezultati so bili iz osemenitev s 
semenom holstein bikov uvoženim iz Italije. Seme je bilo uporabljeno na farmah v 
Postojni in Poljčah. Rezultati so bili zelo dobri, zato se je pristopilo h križanju 
črnobele pasme s holstein pasmo. Uvoženih je bilo tudi več krav holstein pasme iz 
Amerike in Izraela. Za osemenjevanje so se začeli uvažati biki holstein pasme, 
odbrani so bili tudi biki od najboljših uvoženih krav. S tem je bila podana osnovna 
smer reje črnobele pasme oziroma pretapljanje s holsteinskimi biki iz Amerike. 
Temu namenu je podrejen tudi rejski cilj. 
 
V Sloveniji združuje rejce črnobelega goveda »Društvo rejcev govedi črnobele 
pasme v Sloveniji«, ki je prostovoljno združenje rejcev, strokovnjakov s področja 
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govedoreje in ljubiteljev te pasme v Sloveniji. Društvo sodeluje tudi z drugimi 
gospodarstvi, ki redijo črnobelo pasmo. 
 
Društvo je pravna oseba in samostojno odgovarja za svoje obveznosti do tretjih 
oseb. 
 
Namen Društva je združevanje rejce v skupnem načrtnem delu za izboljševanje 
kakovosti govedi črnobele pasme, izboljševanje gospodarnosti reje ter 
popularizacija pasme. S svojim delom se Društvo vključuje v načrt razvoja 
govedoreje v Sloveniji. 
 
Društvo uresničuje svoje cilje in programe z naslednjimi dejavnostmi: 

- s strokovnim izobraževanjem in obveščanjem svojih članov, 
- s spodbujanjem članov, da aktivno sodelujejo s strokovnimi službami na 

področju govedoreje in drugimi kmetijskimi službami ter organizacijami, ki 
pomagajo pri gospodarjenju v reji in na kmetiji, 

- z organiziranjem prometa s plemenskimi živalmi in reprodukcijskim 
materialom iz čred svojih članov in za njihove potrebe, 

- s spodbujanjem drugih dejavnosti, ki doprinašajo k napredku gospodarstev 
svojih članov, 

- s seznanjanjem javnosti o problemih in napredku govedoreje svojih članov, 
- s sodelovanjem s sorodnimi organizacijami v državi in v tujini. 
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2 REJSKI CILJI ZA ČRNOBELO PASMO 

2.1 OPIS PASME 
 
Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma velikega okvirja primarno 
selekcionirana na lastnosti, ki omogočajo gospodarno prirejo mleka. Omišičenost 
živali te pasme govedi je v primerjavi z drugimi pasmami skromna, kar je posledica 
fiziološkega in tudi genetskega antagonizma med lastnostmi mlečnosti na eni in 
lastnostmi mesnatosti na drugi strani. Pasma je poznana po veliki prireji mleka, 
veliki konzumacijski sposobnosti in razmeroma veliki zmogljivosti rasti. Je dobro 
prilagodljiva pasma, saj jo redijo dejansko v vseh klimatskih razmerah in na vseh 
kontinentih. Odlično ima izražene večino telesnih lastnosti, ki so pomembne in 
potrebne za veliko prirejo mleka. 
 
 
Barva in pigmentacija: 
 
Pri pasmi so možne številne variacije črne in bele barve in sicer od čisto črnih 
živali do skoraj čisto belih. Navadno se po telesu izmenjujejo črne in bele lise. V 
primeru pojava homozigotov recesivnega gena za rdečo barvo so možne tudi 
kombinacije v rdeče - beli barvi. 
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Ženske živali so v poudarjenem mlečnem tipu, hitre rasti, velikega okvirja in z 
veliko sposobnostjo zauživanja krme. Odrasle živali imajo višino vihra navadno 
145 cm in več in dosegajo telesno maso preko 700 kg. Prevladujejo živali z dobro 
pripetimi vimeni in korektno stojo. Odlikuje jih sposobnost prilagajanja na različne 
klimatske pogoje. 
 

 
 
 
Moške živali imajo višino vihra navadno 155 cm in več in dosegajo telesno maso 
preko 1.100 kg. So hitro rastne z dobrimi dnevnimi prirasti telesne mase. Tudi 
moške živali izražajo pripadnost leptosomnemu tipu govedi in so skromno 
omišičene. 
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2.2 REJSKI CILJI 
 
Osnova rejskega cilja za črnobelo pasmo je velika in gospodarna prireja mleka. To 
omogoča reja velikih (140 - 150 cm visokih), dolgih in obsežnih živali z veliko 
konzumacijsko sposobnostjo za voluminozno krmo. Vime naj bo obsežno, 
izenačeno, dobro pripeto in od tal čimbolj dvignjeno, z izraženo centralno vezjo ter 
pravilno razporejenimi in oblikovanimi seski. Noge naj bodo tanke, s pravilno stojo, 
čvrstimi in trdimi parklji. Živali naj bodo sposobne velike prireje mleka in sposobne 
prilagajanju različnim načinom reje ter različnemu okolju. Želimo veliko odpornost 
proti boleznim, dolgo življenjsko dobo, dobro plodnost, lahke telitve, hiter iztok 
mleka in veliko zmogljivost rasti. Mlečnost naj presega 10.000 kg mleka s 4,2 % 
mlečne masti in 3,6 % skupnih mlečnih beljakovin. Telice naj odlikuje hitra rast in 
zgodnja zrelost tako, da ob ustrezni oskrbi telijo v starosti 24 do 28 mesecev. 
 
Rejski cilj: 
mlečnost    nad 10.000 kg 
% maščobe    nad 4,2 % 
% beljakovin    nad 3,6 % 
telesna masa   700 kg (650 -750 kg) 
višina vihra    140 - 150 cm  
noge     tanke, s čvrstimi in trdimi ter dovolj visokimi parklji 
 
vime     obsežno, izenačeno, dobro pripeto in od tal dvignjeno, 
molznost    med 2,5 in 3,0 l/min 

 
ostale lastnosti majhno število somatskih celic,  

zdrave in prilagodljive živali z dolgo življenjsko dobo,  
zdravo vime 
življenjska mlečnost 30.000 kg mleka in več 
dobra plodnost 
lahke telitve 
miren temperament 
odlična persistenca 
velika zmogljivost rasti 

 
Glede na dejstvo, da je rejski cilj ekonomska kategorija ter glede na strukturo 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji, bo v bodoče zelo pomembno povečevati količino 
prirejenega mleka iz voluminozne krme. To bomo lažje dosegli s povečevanjem 
konzumacijske sposobnosti živali, ki ima običajno za posledico tudi povečevanje 
okvirja živali. Med povečevanjem okvirja in mlečnostjo pa pri črnobeli pasmi prav 
tako ostaja pozitivna povezava. 
 
Povečevanje količine prirejenega mleka iz voluminozne krme je pomembno tako z 
ekološkega vidika prireje kot tudi z vidika za humano prehrano varnejšega 
pridobivanja živalskih proizvodov čim boljše kakovosti. 
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V preglednici 1 prikazujemo število zaključenih laktacij ter povprečno mlečnost in 
vsebnost mleka v standardni laktaciji v obdobju 1970 do 2009. Iz podatkov je 
razvidno, da se je fenotipska mlečnost pri kontroliranih kravah črnobele pasme v 
tem obdobju povečala za 3.237 kg mleka oziroma v povprečju za 80 kg mleka 
letno.  
 
Preglednica 1: Povprečna mlečnost krav črnobele pasme v standardni laktaciji v letih 

1970 - 2009 
Leto Št. lakt. zaklj. Mleko (kg) Ml. mašč., % Beljakovine, % 
1970 3.017 4.010 3,79  
1975 4.825 4.359 3,69  
1980 7.560 4.862 3,79  
1985 10.768 4.705 3,65  
1990 11.623 5.489 3,66 - 
1995 14.358 5.930 3,92 3,14 
2000 17.164 6.633 4,05 3,28 
2001 18.484 6.860 4,07 3,28 
2002 21.970 6.914 4,11 3,28 
2003 22.014 6.858 4,09 3,26 
2004 26.275 6.976 4,11 3,27 
2005 28.183 6.857 4,07 3,22 
2006 28.737 6.978 4,02 3,20 
2007 29.439 7.204 3,98 3,20 
2008 30.048 7.247 3,98 3,21 
2009 30.575 7.188 3,93 3,25 

 

2.3 VELIKOST POPULACIJE 
 
Ocenjena velikost populacije črnobele pasme v Sloveniji je okrog 75.000 živali. V 
zadnjih letih je očiten trend povečevanja velikosti populacije črnobele pasme. V 
letu 2009 je bilo že preko 38.000 prvih osemenitev krav in telic črnobele pasme. V 
kontrolo proizvodnih in drugih lastnosti je vključenih 31.000 krav. Struktura 
populacije črnobele pasme govedi v Sloveniji je pričakovana, saj v rejsko delo 
razen redkih izjem ne posegamo z uporabo semena in zarodkov ločenih po spolu. 
Delež krav črnobele pasme v celotni populaciji krav molznic je 37,5 %. 
 
V preglednici 2 prikazujemo število aktivnih živali črnobele pasme po kategorijah in 
spolu. Skupno število živali črnobele pasme se v zadnjih treh letih giblje med 
72.500 in 74.500. Delež živali črnobele pasme v celotni populaciji govedi v 
Sloveniji predstavlja okoli 16 %. Delež krav črnobele pasme v celotni populaciji 
krav (krave molznice in dojilje) predstavlja 20 %.  
 
Moški del populacije predstavljajo moška teleta v starosti do 12 mesecev. Delež 
teh v celotni populaciji predstavlja dobrih 10 %. Biki črnobele pasme v starosti 12 
do 24 mesecev, ki se pitajo na kmetijah predstavljajo dobrih 7 % celotne 
populacije črnobele pasme. Število bikov v starosti nad 2 leti je zanemarljivo.  
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Plemenski biki:  
Glede na to, da vsako leto odberemo okoli 120 bikovskih mater, ki jih načrtno 
semenimo z elitnimi biki, vsako leto vhlevimo na Testno postajo v Novi Gorici okoli 
25 bikcev črnobele pasme, ki so plod načrtnega osemenjevanja bikovskih mater. 
Na Osemenjevalnem centru v Preski imamo letno 15 do 20 mladih bikov in 
čakajočih oz. testiranih bikov. Okoli 40 plemenskih bikov črnobele pasme pa se 
letno uporablja za naravni pripust. 
 
Preglednica 2: Število aktivnih živali črnobele pasme po kategorijah in spolu v letih 2007 

do 2009 
 

Štev. telic Štev. bikov Štev. telet  

Leto Štev. 
krav 12-24* >24* 12-24* >24* 

Plem. 
biki 

♂ 
(<12*) 

♀ 
(<12*) 

Skupaj 

% ČB pasme 
od celotne 
populacije 

govedi 
2007 33.189 10.579 4.368 5.163 557 55 7.797 10.820 72.528 15,76 
2008 33.306 10.776 4.455 4.520 468 49 7.572 11.351 72.497 15,83 
2009 33.610 11.337 4.878 4.427 483 55 8.045 11.451 74.286 16,04 
Vir: Rezultati kontrole mleka in mesa – Slovenija: 2007, 2008, 2009 (KIS) 
 
Predvidevamo, da se bo v prihodnje nekoliko povečala tudi poraba semena bikov 
mesnih pasem za gospodarsko križanje. To porabo ocenjujemo na 3.000 do 5.000 
doz semena letno. 
 

3 REJSKE METODE ZA ČRNOBELO PASMO 

3.1 NAČIN REJE 
 
Glede na to, da je črnobela pasma govedi specializirana mlečna pasma z zelo 
veliko zmogljivostjo za prirejo mleka, je z vidika večje gospodarnosti reje 
pričakovana razmeroma intenzivna reja živali te pasme. Z vidika intenzivnosti reje 
rejski program ne postavlja omejitev. Pri reji pa je potrebno upoštevati in 
spoštovati osnovne (veljavne) ekološke in etološke zahteve, ki so določene v 
kmetijskem pravnem redu. Prav tako morajo načini reje zagotavljati prirejo varnih 
živalskih proizvodov, ki morajo biti varni za humano prehrano in čim boljše 
kakovosti. 
 
Pri reji črnobele pasme govedi v Sloveniji so dovoljeni vsi konvencionalni načini 
reje, za morebitne ostale načine reje si mora rejec pridobiti dovoljenje priznane 
rejske organizacije za črnobelo pasmo govedi v Sloveniji. Med konvencionalne 
načine reje sodijo hlevska reja (vezana in prosta) ter okolju, času vegetacije ter 
pedološkim pogojem prilagojeni načini proste reje na kmetijskih zemljiščih. 
 
Na splošno morebitna reja čistopasemskega črnobelega goveda v sistemih reje 
krav dojilj ni prepovedana, vendar je v tem primeru vprašljiva smiselnost vključitve 
takih rej v ta rejski program, kajti morebitni taki rejci ne morejo izpolnjevati vseh 
določil tega rejskega programa. 
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3.2 REJSKE METODE V PODPORO SELEKCIJSKEMU 
PROGRAMU 

Pri črnobeli pasmi se uporabljajo rejske metode, ki poleg že navedenega 
omogočajo čimbolj gospodarno prirejo in čim večji genetski napredek za tiste 
proizvodne in druge lastnosti, ki so pomembne tudi za okolju čimbolj prilagojeno 
rejo. Osnova rejskega dela je pravilen izbor živali za oblikovanje naslednjih 
generacij. Rejsko delo je določeno s selekcijskim programom, ki poteka po štirih 
poteh. 
 
Z odbiro staršev za oblikovanje nove generacije vplivajo rejci po dveh poteh: 

- oče  →  hči  in  
- mati  →  hči, 

kar teoretično predstavlja 15 – 20 % skupnega genetskega napredka. 
 
Rejska organizacija s svojim delom preko selekcijskega programa pa po poteh: 

- mati  →   sin in  
- oče  →   sin, 

kar teoretično doprinese 80 – 85 % k skupnemu genetskemu napredku. 
 
Metode za zagotavljanje genetskega napredka, pri katerih v veliki meri sodelujejo 
rejci in doprinašajo k večjemu genetskemu napredku: 

� Biološki in genski testi; 
� Lastna preizkušnja na testni postaji, 
� Lastna preizkušnja v pogojih reje, 
� Preizkušnja sorodnikov na testni postaji, 
� Preizkušnja sorodnikov v pogojih reje, 
� Preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih v klavnicah, 
� Ocenjevanje zunanjosti, 
� Načrtovanje parjenja oz. osemenjevanja. 

 
Pri vseh navedenih rejskih metodah rejci priznane rejske organizacije za črnobelo 
pasmo govedi v Sloveniji tvorno sodelujejo v skladu z nadaljnjimi določili tega 
rejskega programa. Pri preizkušnjah na testnih postajah morajo zagotavljati 
vhlevljanje živali na testne postaje, pri preizkušnjah v pogojih reje pa morajo 
omogočati opravljanje preizkušanj priznanim organizacijam za opravljanje 
preizkušanj v pogojih reje. Enako velja tudi za testiranje mladih bikov. Pomeni, da 
so rejci priznane rejske organizacije za črnobelo pasmo govedi v Sloveniji dolžni 
vsem primernim bikcem, ki so rezultat načrtnega parjenja bikovskih mater in elitnih 
očetov, omogočiti izvedbo lastne preizkušnje v skladu s tem rejskim programom. 
Vsa ta določila veljajo v obsegu, kot ga v nadaljevanju določa ta rejski program. 
 
GOSPODARSKO KRIŽANJE 
Pri kravah, ki imajo slabše plemenske vrednosti ali probleme s plodnostjo, se 
lahko poslužimo gospodarskega križanja z namenom ohraniti krave v biološki 
funkciji reprodukcije. Gospodarsko križanje z mesnimi pasmami ali katerimi 
drugimi pasmami je smiselno tudi z vidika doseganja boljših ekonomskih 
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rezultatov na račun večjih prirastov in boljše kakovosti mesa (križanci z mesnimi 
pasmami) ali mleka (večja vsebnost beljakovin). 
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4 IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA 
 
Osnovo izvajanja selekcijskega programa predstavlja identifikacija in registracija 
živali, ki je prvo opravilo pri vsaki novo rojeni živali. 

ORGANIZACIJA 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije je pod svojim 
okriljem ustanovilo Službo za identifikacijo in registracijo živali (SIR), ki skrbi tudi 
za označevanje in registracijo govedi. To področje dela ureja Pravilnik o 
označevanju in registraciji goved (Ur. l. RS, št.16/2003). S tem je zagotovljen 
uradni nacionalni sistem identifikacije in registracije vseh govedi v Sloveniji. 
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5 SELEKCIJSKI PROGRAM ZA ČRNOBELO PASMO 

5.1 UVOD 
 
Selekcija temelji na aktivni populaciji krav, ki se redijo v čredah, ki so vključene v 
rejski program za črnobelo pasmo v Sloveniji. Izmed teh krav se na osnovi 
plemenskih vrednosti opravi izbor potencialnih bikovskih mater, ki se jih pregleda, 
oceni lastnosti zunanjosti in preveri iztok mleka.  
 
Potencialne bikovske matere, ki ustrezajo vsem kriterijem, so izbrane za 
bikovske matere (120 do 140 živali). Za njih se pripravi načrt parjenja z 
elitnimi biki. Moške potomce iz načrtnega parjena se vključi v lastno 
preizkušnjo na testni postaji ali v pogojih reje, kjer se spremlja dnevni prirast, 
ocenjuje se lastnosti zunanjosti, preverijo se plemenske vrednosti staršev in 
oploditvena sposobnost (25 do 30 bikcev na leto). Najboljši bikci dobijo status 
mladega bika in se preselijo na osemenjevalna središča ter se vključijo v 
osemenjevanje. Mladi biki, ki so rezultat embrio transfera, morajo poleg 
identifikacijske oznake dobiti tudi kratico »ET«. S semenom vsakega mladega 
bika, ki dobi pozitivno veterinarsko oceno, se naključno osemenjujejo krave 
po prvi telitvi do porabe 1.500 doz semena.  
 
Biki, ki nimajo vrhunskega genetskega potenciala ter na osnovi drugih kriterijev, se 
vključijo v naravni pripust. Bike, ki ne izpolnjujejo pogojev za plemenske bike se 
izloči. Mladim bikom, od katerih se 1.500 doz semena porabi za umetno 
osemenjevanje v populaciji, se spremni status v čakajoče bike.  
 
Čakajočim bikom se jemlje seme, katerega se shranjuje v dozah. Ko se po 
posameznemu biku ustvari zaloga 10.000 doz, se ga lahko izloči iz 
osemenjevalnega centra. Zaloga semena čaka, da se na potomcih opravi biološki 
test in potomke pričnejo s proizvodnjo. Za vse lastnosti, ki jih predpisuje ta rejski 
program, se izračunajo plemenske vrednosti in na podlagi teh vrednosti, se bike 
razvrsti v kategorije: pozitivno testiran plemenski bik za umetno osemenjevanje 
in biki, ki niso primerni za umetno osemenjevanje v slovenski populaciji črnobele 
pasme. Med pozitivno testiranimi plemenskimi biki dobijo najboljši izmed njih 
status elitnih bikov, katerih seme se uporablja za oplojevanje bikovskih mater. 
 
Načini preizkušanja, ocenjevanja ter odbiranja in priznavanja živali so opisani v 
nadaljevanju tega rejskega programa in v prilogah k temu rejskemu programu. 
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Slika 1: Shema selekcijskega programa za črnobelo pasmo govedi v Sloveniji 
 
Osnova za izvajanje selekcijskega programa predstavljajo različne preizkušnje 
identificiranih in registriranih živali, na osnovi katerih lahko živalim ocenimo 
genetske vrednosti za lastnosti, kot jih predpisuje ta rejski program. Izvedba 
selekcijskega programa se konča z načrtnim parjenjem in pričakovanim genetskim 
napredkom ter s pričakovano večjo gospodarnostjo reje. 
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5.2 NAČINI PREIZKUŠANJA 
 
Navedeni so načini preizkušanj, s katerimi spremljamo lastnosti mlečnosti, 
plodnosti, zunanjosti in rastnosti. Pri spremljanju proizvodnih in drugih lastnosti ter 
podatkov različnih preizkušanj se srečujemo z zelo različnimi informacijami. Prvo 
skupino podatkov tvorijo stalni (nespremenljivi) podatki o živali, drugo skupino 
tvorijo podatki o celotni kronologiji žive živali (npr. premiki, odstavitev, zakol, …), 
tretjo podatki o prireji in drugih preizkušnjah ter četrto informacije o izračunanih 
vrednostih.  
 
Zaradi zelo različnih vrst podatkov v PRILOGI 2 prilagamo Strokovna pravila in 
opis metod za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter 
metod za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko 
govedo v Sloveniji - Pravila in metode za merjenje in ocenjevanje 
proizvodnih in drugih lastnosti v govedoreji (avtorji: Čepon M. in sod., 2006) 
ter Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih 
programov pri govedu (avtorji: Perpar T. in sod., 2010). 
 
V strokovnih pravilih so podrobneje opisani preizkusi po katerih izvajamo 
rejska opravila. 
 
Biološki test 
 
Osnovni cilj izvajanja biološkega testa je predvsem preprečevanje širjenja 
genetskih napak oz. nezaželenih lastnosti zunanjosti v populaciji in pri oblikovanju 
naslednjih generacij. Zato pri biološkem testu posvečamo posebno pozornost 
morebitnim prirojenim napakam in lastnostim zunanjosti. 
 
V ocenjevanje mora biti vključeno čim večje število živali, saj se običajno pojavljajo 
prirojene napake, katerih nosilci so recesivni geni z zelo majhno frekvenco v 
populaciji. 
 
Podrobnejša pravila o izvedbi »biološkega testa« so opisana v Strokovnih 
pravilih (Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
 
Genski testi 
 
Genske metode za preverjanje porekla živali se uporabljajo v primeru suma, da 
žival ne ustreza podatkom, ki so zapisani na zootehniških dokumentih. Prav tako 
se ta metoda uporablja v primeru spora. V posebnih primerih se lahko uporablja 
kot način določanja enega ali obeh staršev. 
 
Za preverjanje in potrditev porekla čistopasemskih plemenjakov, ki se jih 
uporablja za oplojevanje krav in telic v skladu s potrjenim rejskim programom, se 
uporabljajo Strokovna pravila (Čepon in sod., 2006) opisanih genskih metod. 
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Genski metode se uporabljajo tudi za genotipizacijo lokusa za kappa–kazein. 
Genotipizacija lokusa za kappa–kazein je obvezna za vse čistopasemske 
plemenjake, ki se jih uporablja za osemenjevanje krav in telic, ki so vključene v ta 
rejski program. 
 
Z razmahom molekularne genetike hitro narašča količina genomskih informacij 
tudi za domače živali, ki jih uporabljamo za kmetijsko proizvodnjo. V Strokovnih 
pravilih (Čepon in sod., 2006) je opisana tudi uporaba genske diagnostike, ki je že 
uporabna v praksi in jo vključujemo v ta rejski program. 
 
Poleg v Strokovnih pravilih opisanih genskih testov, pri plemenskih bikih črnobele 
pasme izvajamo tudi genski test na CVM. S tem testom poskušamo preprečiti 
vnos genskih napak, ki povzročajo gospodarsko škodo v naših čredah.  
CVM je oznaka za Complex Vertebral Malformation, kar pomeni prirojeno 
kompleksno vretenčno anomalijo, ki se odraža pri novorojenih teletih črnobele 
pasme. Ta so nenormalno razvita, prednje in zadnje okončine so nezadostno 
razvite z nezmožnostjo raztezanja določenih sklepov kot posledica fibroze kit ter 
fascij. Anomalije hrbtenice, ki je izmaličena, se kažejo v degeneraciji hrbteničnega 
kanala v vratnem in prsnem delu. Zgodi se celo, da pride do anomalije srca. Taka 
teleta se rodijo v večini primerov mrtva ali poginejo kmalu po rojstvu, lahko so 
predčasno rojena ali pa pride do abortusa v katerem koli obdobju brejosti. Izvor te 
mutacije vodi do enega skupnega prednika, bika z imenom Ivanhoe Bell. Ker gre 
za recesivno dedno napako, velja previdnost pri osemenjevanju potencialnih nosilk 
napake CVM z biki nosilci te mutacije 
 

Lastna preizkušnja bikov na testni postaji (direktni ali performance test) 

Glavni namen je oceniti plemensko vrednost potencialnih plemenskih bikov z 
odstranitvijo vseh možnih virov ne-genetske variabilnosti. Cilj lastne preizkušnje na 
testni postaji je čim bolj objektivna ocena genetskih razlik med posameznimi 
živalmi v preizkušnji, ki prihajajo iz različnih čred. Ta cilj poskušamo doseči s 
preizkušnjo živali v čimbolj izenačenih in standardiziranih pogojih reje, ostale 
sistematske in naključne vplive pa poskušamo vključiti v model. 
 
Podrobnejša pravila o izvedbi Direktnega testa so opisana v Strokovnih pravilih 
(Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
 

Lastna preizkušnja bikov v pogojih reje (»alternativna vzreja«) 

Glavni namen je oceniti plemensko vrednost potencialnih plemenskih bikov z 
odstranitvijo vseh možnih virov ne-genetske variabilnosti. Cilj lastne preizkušnje v 
pogojih reje je enak kot za lastno preizkušnjo na testni postaji. Ta cilj poskušamo 
doseči s preizkušnjo živali v čimbolj izenačenih in standardiziranih pogojih reje, 
ostale sistematske in naključne vplive pa poskušamo vključiti v model. 
 
Podrobnejša pravila o izvedbi »alternativnega testa« so opisana v Strokovnih 
pravilih (Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
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Preizkušnja reprodukcijske sposobnosti bikov po končani lastni preizkušnji 
na testni postaji ali v pogojih reje 

 
Preizkušnja reprodukcijske sposobnosti se nanaša in opravlja pri vseh bikih po 
končani lastni preizkušnji na testni postaji ali v pogojih reje. 
 
Po končani lastni preizkušnji se vsakemu biku, pred vključitvijo v program 
razmnoževanja, pregledajo tudi njegove sposobnosti za razplod na podlagi 
pregledov. 
 
Podrobnejša pravila o Preizkušnji reprodukcijskih sposobnosti bikov pokončani 
lastni preizkušnji na testni postaji ali v pogojih reje so opisana v Strokovnih pravilih 
(Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
 

Preizkušnja sorodnikov v pogojih reje (lastnosti mlečnosti, reprodukcijske 
lastnosti, zdravstveno stanje) 

 

Kontrola mlečnosti 

Kontrolo prireje mleka v čredah krav črnobele pasme izvajamo po metodi AT4, ki 
je s strani ICAR-ja dovoljena metoda. Kontrola mlečnosti se v celoti izvaja v skladu 
z aktualnimi ICAR navodili (www.icar.org). 
 
Podrobnejša pravila o izvedbi kontrole mlečnosti so opisana v Strokovnih pravilih 
(Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
 
 

Zagotavljanje korektnosti opravljanja kontrole mlečnosti 

 
Za zagotavljanje korektnosti opravljanja kontrole mlečnosti predvidevamo dve 
stopnji preverjanja dela kontrolorjev. Prvo stopnjo imenujemo »nadzor«, kjer gre 
za dolžnost priznane organizacije za izvajanje kontrole, da opravlja interni nadzor 
nad delom svojih sodelavcev. Druga stopnja pa je »nadkontrola« v smislu, kot jo 
zahteva ICAR. 
 
Podrobnejša pravila o Zagotavljanju korektnosti opravljanja kontrole mlečnosti so 
opisana v Strokovnih pravilih (Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
 

Merilne aparature pri kontroli mlečnosti 

Za ugotavljanje namolžene količine mleka in jemanje vzorcev se smejo uporabljati 
samo tiste merilne aparature, ki jih je potrdil Mednarodni komite za kontrolo 
proizvodnje (ICAR, 2010). 
 
Pooblaščena Organizacija za kontrolo v državi članici ICAR-ja je odgovorna za 
redna preverjanja uporabljenih merilnih aparatur za mleko. 
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Merilne naprave, ki so last rejcev in jih uporabljajo kontrolorji za kontrolo 
proizvodnosti, obravnavamo enako kot tiste, ki so last priznane organizacije za 
izvajanje kontrole mlečnosti. Če merilna naprava ni brezhibna in ni bila umerjena, 
je ne smemo uporabljati za uradno kontrolo mlečnosti. Z merilnimi napravami je 
treba ravnati v skladu z navodili izdelovalca merilne naprave. 
 
Uporaba in nadzor korektnosti delovanja merilnih aparatur je opisan v Strokovnih 
pravilih (Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010) ter v aktualnih ICAR 
navodilih (www.icar.org). 
 

Spremljanje reprodukcijskih in drugih lastnosti 
 
Navodila za spremljanje reprodukcijskih lastnosti v čredah se nanašajo na črede 
vključene v kontrolo prireje mleka (krave molznice). 
 
Zapis o osemenitvi mora biti napisan na kmetiji oz. pripustni postaji na dan 
osemenitve ali pripusta. Velja le potrdilo, ki je napisano s strani osebe, ki je 
osemenjevanje ali pripust izvedla. Ta oseba mora imeti koncesijo za 
osemenjevanje ali ima odobreno pripustno postajo za govedo. Priporočljivo je, da 
je pri osemenjevanju na potrdilu o osemenjevanju pri rejcu pritrjena 
osemenjevalna slamica.  
 
Podrobnejša navodila o spremljanju reprodukcijskih in drugih lastnosti so opisana 
v Strokovnih pravilih (Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
 

Spremljanje, sprotna analiza in vrednotenje reprodukcijskih 
parametrov plemenjakov in plemenic 

 
Spremljanje Non Return - NR% 
 
Non Return - NR% (delež krav, ki se ne vrnejo ponovno v osemenjevanje) je lahko 
indirektni pokazatelj plodnosti. Je delež krav oziroma telic, ki se niso ponovno 
osemenjevale oziroma pripuščale v določenem obdobju (24, 56,          60-90 dni). 
Na omenjeni parameter vpliva več faktorjev vključno s čredo, osemenjevalci, 
starostjo krav, sezono ter direktnimi in indirektnimi vplivi bika semena. Lahko pa 
vplivajo tudi drugi faktorji, ki niso direktni vzrok za netočno vrednost NR%, kot je 
na primer slaba identifikacija živali, neodkrivanje pojatve, netočna evidenca, idr. 
NR% je rezultat vsaj dveh dogodkov: na eni strani koncepcije ob osemenitvi 
(oploditve) in na drugi sposobnosti obrejitve po oploditvi. 
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Spremljanje reprodukcijskih parametrov 
 
Za uspešno in gospodarno rejo je pomembno sprotno spremljanje reprodukcijskih 
parametrov v čredi in tudi širše, v celi populaciji črnobelega goveda. Parametre 
plodnosti bomo standardizirati tako, da bodo tudi mednarodno primerljivi. Zato 
bomo navedene parametre sprotno analizirali in ovrednotili po aktualnih določilih 
ICAR (2003). 
 

• Servisni interval (SI); obdobje od poroda do prve osemenitve 
• Servis perioda (SP); obdobje od prve do uspešne osemenitve 
• Poporodni premor (PP); obdobje od telitve do uspešne osemenitve 
• Doba med telitvama (DMT); obdobje med dvema telitvama 
• Indeks osemenitev IO 
• Spremljanje težavnosti telitev (na osnovi ocenjenih plemenskih vrednosti) 

o oče telet 
o oče krav (hčere) 

• Spremljanje deleža živali zdravljenih/izločenih zaradi plodnostnih motenj. 
 

Zapis o zdravju 

 
Zaradi svoje pomembnosti in vpliva na gospodarnost prireje postaja spremljanje 
zdravstvenega stanja vse pomembnejše. V primerih, ko spremljanje 
zdravstvenega stanja živali predpisuje potrjen rejski program, postane zapis o 
zdravju obvezen, spremljati pa je potrebno najmanj lastnosti, kot jih predpisujejo ta 
navodila. 
 
Spremljanje zdravstvenega stanja živali ni tip preizkušnje, ki bi se opravljala ob 
točno določenem trenutku, temveč se spremlja v celotnem življenju živali. Vsak 
dogodek v zvezi s spremembo zdravstvenega stanja živali je potrebno vpisati 
(dokumentirati) v najkrajšem možnem času, ko dogodek nastane oz. ob začetku 
zdravljenja, v vsakem primeru pa najkasneje s prvo redno kontrolo na kmetiji. 
 
Podrobnejša navodila o spremljanju zdravstvenega statusa krav moznic so 
opisana v Strokovnih pravilih (Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010).  
 

Spremljanje molznosti in temperamenta 
 
Spremljanje molznosti (iztok mleka) in temperamenta živali opravlja oseba, ki 
opravlja kontrolo mlečnosti (kontrolor) in je za ta opravila ustrezno usposobljen. 
Spremljanje obeh lastnosti temelji na anketnem vprašanju, na katerega odgovarja 
imetnik živali. 
 
Spremljanje molznosti in temperamenta živali se opravlja dvakrat pri vsaki kravi v 
času prve laktacije in sicer ob drugi (2) in tretji (3) zaporedni opravljeni kontroli. 
 
Molznost se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, posamezne ocene pomenijo: 
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1 = zelo počasen iztok;  

2 = počasen iztok;  

3 = normalen iztok; 
4 = hiter iztok;  
5 = zelo hiter iztok; 

 
Molznost vseh krav vključenih v kontrolo mlečnosti se spremlja na naveden način.  
 
Molznost bikovskih mater in potencialnih bikovskih mater pa je potrebno dejansko 
objektivno izmeriti, tako kot to določa potrjen rejski program (glej pogl. »Izbor 
bikovskih mater«). 
 
Temperament se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, posamezne ocene pomenijo 
naslednje: 

1 = zelo nemirna;  

2 = nemirna;  

3 = povprečen temperament; 
4 = mirna;  
5 = zelo mirna; 

 
Temperament se na opisan način spremlja vzporedno in pri tistih kravah, pri 
katerih spremljamo molznost. 
 
 
Navodila za delo laboratorijev za analizo mleka 
 
Podrobnejša navodila za delo laboratorijev so opisana v Strokovnih pravilih 
(Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). Samo delo laboratorijev za 
analizo mleka mora potekati v skladu z aktualnimi ICAR navodili (www.icar.org), 
katerega članica je tudi Slovenija. 
 

Spremljanje in ugotavljanje oploditvene sposobnosti semena 
 
V laboratorijski pregled semena je vključeno: 
• določanje gostote semenčic v vzorcu,  
• njihove gibljivosti,  
• morfološke značilnosti  
• biokemijske značilnosti. 
 

Za analizo semena se je v zadnjem obdobju kot najbolj objektivna pokazala 
računalniška analiza semena s pomočjo spermo analizatorja. S pomočjo 
računalniške analize se lahko določa gostoto oz. koncentracijo semena in 
gibljivost semenčic. Gostoto semena se lahko določa tudi spektrofotometrično, 
elektronsko in s števnimi kamricami. Ejakulat in doza za umetno osemenitev 
morata izpolnjevati določene minimalne pogoje za oploditveno sposobnost. Pri 
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oceni gibljivosti semenčic v ejakulatu se ocenjuje masovno ali posamično gibanje 
semenčic. Pri masovnem gibanju ocenjujemo intenzivnost valovanja z ocenami od 
1 do 5. Za ocenjevanje posamezne gibljivosti – progresivnega gibanja semenčic je 
razvitih več metod: 
• subjektivna ocena ocenjevalca pod faznokontrastnim mikroskopom  
• računalniška analiza. 
 
Posamično gibljivost semenčic rutinsko določamo pod faznokontrastnim 
mikroskopom pri 100 do 200-kratni povečavi na ogreti predmetnici pod pokrito 
kapljico. Po lastni presoji ocenjevalec določi parametre gibljivosti (progresivna 
gibljivost, motena gibljivost in negibljivost) in jih izrazi v odstotkih. Na subjektivnost 
presoje vpliva tudi povprečna hitrost in način gibanja semenčic v vzorcu. Ob 
dejstvih, da je to najcenejša in najenostavnejša metoda, je tudi močno 
subjektivnega značaja in ni zanesljiva za napovedovanje oploditvene sposobnosti. 
 
Za objektivno oceno gibljivosti semena je potrebna: 

• točnost,  
• ponovljivost in  
• nepristranskost metode, 

kar pa nam nudi računalniško podprta analiza semena (CASA – computer assisted 
semen anlysis). Prednost računalniško podprte analize je tudi v številu analiziranih 
vzorcev, ki je mnogo večje kot v primeru, če vzorce analizira ocenjevalec po lastni 
presoji. 
 
Pri interpretaciji rezultatov analiz ejakulata in semena, namenjenega za 
osemenjevanje, bomo upoštevali predpisane normative in načine izkoriščanja 
plemenjaka oziroma semena tako, da predvidevamo najoptimalnejši rezultat 
plodnosti. Namen preiskave osemenjevalnih doz je preprečiti gospodarsko škodo, 
ki bi se dogodila, če bi v uporabo prišlo seme slabše kvalitete. Študije, ki so bile 
opravljene v okviru dejavnosti Interbull-a na populaciji 1.426.224 italijanskih 
holstein frizijskih kravah v obdobju 1990 – 1995 prikazujejo statistično značilen 
vpliv na NR% tudi osemenjevalnega središča, ki pripravlja seme (http://www-
interbull.slu.se/bulletins/bulletin18/paper35.pdf), kar potrjuje, da je pregled semena 
potreben in upravičen. 
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Ocenjevanje lastnosti zunanjosti 

 
Ocenjevanje izraženosti lastnosti zunanjosti je ena od preizkušanj sorodnikov v 
pogojih reje. 
 
V zadnjih nekaj letih se pasemske zveze držav povezujejo v mednarodne 
pasemske zveze. Te zveze imajo za enega od ciljev poenotiti sistem opisovanja 
telesnih lastnosti za vse države članice mednarodne pasemske zveze. Ta 
postopek imenujejo harmonizacija, pričel pa se je uvajati leta 1997, zato se 
imenuje tudi sistem 97. Pri tem sistemu so določene lastnosti obvezne 
(standardne), nekaj pa jih je definiranih kot opcijske lastnosti. Slednje lahko država 
članica mednarodne pasemske zveze poljubno vključi v nacionalni sistem 
opisovanja, standardne lastnosti pa je dolžna vključiti v sistem opisovanja. 
 
Države, ki imajo usklajene sistema opisovanja telesnih lastnosti, imajo možnost za 
mednarodno primerjavo plemenskih vrednosti bikov v okviru INTERBULL-centra. 
 
Ocenjevanje lastnosti zunanjosti poteka v skladu z ICAR navodili (www.icar.org). 
Podrobnejši način ocenjevanja telesnih lastnosti in klasifikacije je opisan v 
strokovni publikaciji »LINEARNO OCENJEVANJE KRAV ČRNOBELE PASME« 
avtorja Marija Klopčič in Arie Hamoen, 2010. 
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5.3 METODE IN NAČINI ZA IZVREDNOTENJE 
PODATKOV ZBRANIH V PREIZKUŠNJAH 

Ocenjevanje in razvrščanje plemenskih bikov po končani lastni preizkušnji 

Ocenjevanje in razvrščanje plemenskih bikov po končani lastni preizkušnji se 
lahko opravi šele po zaključku preizkušnje. 
 
Referenčna lastnost je povprečni dnevni prirast telesne mase v 200 dneh, 
izražen v g/dan. Telesno maso na 165. in 365. dan starosti izračunamo z 
interpolacijo ob upoštevanju zadnjega tehtanja pred in prvega po dnevu, za 
katerega izračunavamo telesno maso. Vsako telesno maso izračunamo kot 
povprečje dveh telesnih mas določenih v dveh zaporednih dneh. Podrobnejši opis 
izvedbe lastne preizkušnje je podrobneje opisan v Strokovnih pravilih (Čepon in 
sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010). 
 
Metoda izračuna: 
ZS – začetna starost (165 dni) 
KS – končna starost (365 dni) 
ZM – začetna telesna masa v kg, dejanska ali izračunana z interpolacijo 
KM – končna telesna masa v kg, dejanska ali izračunana z interpolacijo 
Povprečni dnevni prirast, g/dan = (KM – ZM) × 1000 / (KS – ZS) 
 
PRAVILNIK o UPORABI PLEMENJAKOV (licenciranje bikov) 
V čredah, ki so vključene v rejski program črnobele pasme, se prakticira umetno 
osemenjevanje z biki, ki jih potrdi Republiška komisija ali naravni pripust z 
licenciranimi plemenskimi biki ustrezne plemenske vrednosti. 
 
Ocenjevanje in razvrščanje plemenskih bikov po končani lastni preizkušnji opravi s 
strani priznane rejske organizacije za črnobelo pasmo govedi pooblaščena 
komisija za odbiro bikov za osemenjevanje in naravni pripust. 
 
Kriteriji, ki jih mora pooblaščena komisija upoštevati, so naslednji: 

� Pasemske značilnosti; 
� Izvrednotene mere in ocene lastnosti zunanjosti (≥ povprečja); 
� Izvrednoten dosežen dnevni prirast (≥ povprečja); 
� Aktualne ocene genetskih vrednosti prednikov bika (kriteriji iz rodovniške 

knjige); 
� Vpliv bika na stopnjo sorodstva v populaciji črnobele pasme; 
� Reprodukcijske sposobnosti bika; 

 
Na osnovi upoštevanja kriterijev pooblaščena komisija razvrsti bike v naslednje 
kategorije: 
 

� Zakol, neprimerni za pleme; 
� Naravni pripust, primerni za naravni pripust; 
� Osemenjevanje, odbrani kot potencialni biki za osemenjevanje; 
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Metode za izvrednotenje podatkov zbranih pri kontroli mlečnosti 

 

Doba laktacije 

 
1) Doba laktacije je omejena z začetkom in koncem laktacije. 
 
2) Laktacija se začne: 

• z dnem, ko žival teli (dan po telitvi je prvi dan laktacije)  
• pri prezgodnji prekinitvi brejosti in znani obrejitvi štejemo, da se nova 

laktacija začne, če je bila žival breja več kot polovico normalne brejosti. Pri 
kravah mlečnih pasem štejemo za normalno brejost 280 dni. Nova laktacija 
se v tem primeru začne pri abortusu po 160. dnevu brejosti. Če obrejitev ni 
znana, je pa poznana predhodna telitev ter je od telitve do abortusa 
pretekla doba daljša od 75 % normalne brejosti (210 dni po telitvi), se z 
abortusom začne nova laktacija.  

• kakršnakoli telitev izven prej naštetih meja, je zabeležena kot prekinitev 
brejosti / abortus / in ne prekine laktacije. 

• za krave mlečnih pasem traja običajna doba brejosti 280 dni. 
• če je prva kontrola opravljena v prvih 4 dneh po začetku laktacije, se 

kontrola pri teh kravah ne opravi (kontrolor ne zabeleži količine 
namolženega mleka in tudi ne odvzame vzorcev mleka) 

 
3) Laktacija se konča: 

• z dnem, ko žival preneha proizvajati mleko in presuši (ne molzemo je več 
vsak dan), ali 

• žival je sesana na katerikoli kontrolni dan, razen pri prvi kontroli (med 15. in 
51. dnevom), ali 

• na dan kontrole, ko molznica proizvede »minimum standardne količine 
mleka«, ki znaša pri kravah molznicah manj kot 3 kg mleka na dan ali manj 
kot 1 kg mleka na molžo. 

• če žival v laktacijskem obdobju ne presuši, se laktacija konča z zadnjim 
dnem pred začetkom nove laktacije, 

• če datum presušitve ni natanko znan, ga ocenimo ali pa za dan presušitve 
vzamemo 15. dan po zadnji kontroli. 

• če na dan kontrole ni podatka o mlečnosti živali zaradi njene odsotnosti ali 
bolezni, to ne šteje za prekinitev laktacije. 

 
4) Pri živalih, ki so po telitvi daljši čas sesane, laktacije ne moremo izračunati, 

lahko pa izračunamo proizvodnjo za molzno obdobje (MP). Molzno obdobje se 
začne prvi dan po prenehanju sesanja in konča kot je določeno za laktacijsko 
obdobje. 

 
5) Proizvodnjo izračunavamo lahko v določenem časovnem obdobju. V tem 

primeru se proizvodnja veže na poslovno ali koledarsko leto. Začetek novega 
obdobja je dan po koncu prejšnjega. 
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6) Če navajamo proizvodnost v molznem obdobju (MP) ali v določenem časovnem 
obdobju (letu, …), moramo to jasno in natančno navesti pri navajanju podatkov. 

 

Pravila v primeru manjkajočih rezultatov kontrole in/ali 
abnormalnih intervalov pri kontroli mlečnosti po metodi AT4 
 
1. Dnevni zapis o prireji mleka mora vsebovati količino namolženega mleka v 

kilogramih, odstotek maščob in odstotek beljakovin. Če kateri od podatkov 
manjka ali celo vsi, zapis obravnavamo kot manjkajoči. 
http://www.icar.org/Documents/Rules%20and%20regulations/Guidelines/Guidelines_2009.pdf 

 
2. Manjkajoči zapisi (izjeme) se dovolijo samo v primerih: 

• odsotnost kontrolorja (dopust, bolezen kontrolorja) – enkrat letno 
• podatek kontrole izven dopustnih meja (glej Preglednica 3) 
• bolezen, poškodba, zdravljenje, pojatev kontroliranih živali 
• nesreča, katastrofa (razlog mora biti naveden) 
• ni opravljena kontrola zaradi drugih vzrokov (udeležba krav na razstavi, 

prestavitve živali v drugo čredo – npr. planinska paša, idr.) 
 
3. Podatki o dnevni kontroli morajo biti znotraj določenih meja (preglednica 3). V 

primeru, da temu ni tako, se obravnavajo kot manjkajoči podatki.  
 

Preglednica 3: Meje za dnevno kontrolo 
 

Dnevni zapis Minimum Maksimum 
Mleko, kg 3,0 99,9 
Mlečna maščoba, % 1,5 9,0 
Beljakovine, % 1,0 7,0 

 
4. Pri živali, ki jo molzemo na dan kontrole, se dnevna kontrola opravi v vsakem 

primeru. Četudi rejec opozori, da je žival bolna, poškodovana, zdravljena, ali 
je v obdobju pojatve. Ugotovljene vrednosti ob kontroli (količina in vsebnost) 
morajo biti uporabljene pri izračunu laktacijske kontrole, razen če je mlečnost 
manjša kot 50 % prejšnje mlečnosti, ali manj kot 60 % predvidene mlečnosti.  
V takem primeru lahko velja celoten niz dnevnih testnih vrednosti za 
manjkajočega. 

 
5. Ocena manjkajočih vrednosti dnevnih testiranj je lahko izračunana z uporabo 

interpolacijskih postopkov ali z uporabo bolj prefinjenih in natančnih 
postopkov, ki jih je odobril ICAR.  

 
6. Pri katerikoli metodi ICAR mora interval med dvema zaporednima kontrolama 

rutinsko zapolniti vrednost v sprejemljivem razponu. To pravilo ne velja za 
kontrole ob začetku in koncu laktacije.  
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7. Če je prva kontrola po telitvi izvedena v prvih 14 dnevih po telitvi, korekcija 
prve kontrolirane vrednosti pri izračunu laktacije ni potrebna. Če je prva 
kontrola po telitvi izvedena v roku 15 do 80 dni po telitvi, potem lahko pride 
do uporabe postopka prilagoditve (korekcije). 

 
8. Če 305. dan laktacije pade pred zadnjo kontrolo, mora biti tudi za zadnje 

obdobje uporabljena interpolacijska metoda za izračun laktacijske mlečnosti. 
 
9. Če pri dnevnem zapisu manjka posamezen zapis o vsebnosti mleka, se ga 

pri izračunu laktacije nadomesti s povprečjem med prejšnjo in sledečo 
kontrolo. Če se to zgodi pri prvem zapisu, se za izračun upošteva vrednost 
drugega zapisa. Premostitve opravimo samo pri izračunu laktacije, izvornih 
podatkov pa ne spreminjamo. 

 
 

Izračun laktacije 

 
1) Metoda za izračun laktacije in program za izračun morata biti enotna za vso Slovenijo 
in jo je potrebno uskladiti med pasmami.  

 
2) Metoda izračuna laktacije = Metoda testnega intervala (TIM): 
 
Interpolacijska metoda je referenčna metoda za izračun laktacije. Za izračun 
laktacijske mlečnosti za količino mleka (MY), količino maščobe (FY) in odstotek 
maščobe (FP) se uporabljajo naslednje enačbe: 
 

MY = IoM1 + I1*(M1+M2)/2 + I2*(M2+M3)/2 + In-1*(Mn-1+Mn)/2 + InMn 
                  
 

FY = IoF1 + I1*(F1+F2)/2 + I2*(F2+F3)/2 + In-1*(Fn-1+Fn)/2 + InFn 
                   
 

FP = FY / MY * 100 
    

Pri tem pomenijo: 
 

MY = količina mleka v laktaciji 
 
FY = količina mlečne maščobe v laktaciji 
 
FP = % mlečne maščobe v laktaciji 
 
M1, M2, Mn = količine mleka na dan kontrole v kg, navedene na 1 decimalko 
natančno 
 

 F1, F2, Fn = količine mlečne maščobe na dan kontrole, izračunane z 
množenjem količine mleka na dan kontrole in % mlečne maščobe na 
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dan kontrole (% mlečne maščobe se navaja na dve decimalki 
natančno)! 

I1, I2, In-1 = intervali med dvema kontrolama v dnevih 
 
Io = interval (število dni) od datuma telitve (začetek laktacije) do datuma prve 
kontrole! 
 
In = interval (število dni) od datuma zadnje kontrole do datuma presušitve 
(konca laktacije)! 

 
Enačba, uporabljena za izračun količine in odstotka maščobe se uporablja tudi za 
druge sestavine mleka, kot sta beljakovine in laktoza. 
 
Pri metodi AT4 se na osnovi količine mleka pri večerni oziroma pri jutranji molži s 
pomočjo korekcijskih faktorjev oceni dnevna količina in sestava mleka (maščoba, 
beljakovine) na dan kontrole. Za izračun dnevne količine in sestave mleka je 
potrebno poznati poleg količine in sestave mleka pri posamezni molži tudi interval 
med molžama (dnevni, nočni interval). 
 
Za izračun dnevne količine in sestave mleka na osnovi podatkov večerne molže 
uporabimo količino mleka in vsebnost maščobe ter beljakovin pri večerni molži in 
dnevni interval – to je čas od jutranje do večerne molže. 
 
Za izračun dnevne količine mleka na osnovi jutranje molže uporabimo količino 
mleka in vsebnost maščobe ter beljakovin pri jutranji molži in nočni interval – to 
je čas od večerne do jutranje molže. 
Pri metodi AT4 je izračun laktacije narejen po isti metodi kot pri referenčni A4 
metodi. Za izračun laktacije se uporabi Metodo testnega intervala (TIM). 
Laktacija je izračunana iz ocenjenih dnevnih vrednosti (s pomočjo korekcijskih 
faktorjev) za količino mleka in vsebnost maščobe ter beljakovin.  
 
3) Enaka enačba, kot je za izračun količine in odstotka mlečne maščobe v laktaciji, 
se uporablja tudi za izračun količine in odstotka ostalih sestavin mleka kot so 
beljakovine in laktoza! 
 
Pri metodi AT4 odstotek posameznih sestavin mleka na dan kontrole izračunamo 
iz odstotka teh sestavin ob večerni ali jutranji molži z uporabo korekcijskega 
faktorja za maščobo oz. beljakovine z upoštevanjem korekcije za interval med 
molžama. 
 
4) Izračun količin mleka v natanko določenih dnevih (100, 200, 300 dneh) 
izračunamo po naslednji enačbi  
 

MYK = MYK-1 + (K - K-1) * (MK-1 + MK+1)/2 
 
Pri tem pomenijo: 
MYK = količina mleka do dne K (v želenih dneh)    
MYK-1= količina mleka do datuma zadnje kontrole pred dnem K 
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MK-1 = količina mleka zadnje kontrole pred dnem K 
MK+1 = količina mleka prve kontrole za dnem K 
K = datum, ki ga dobimo, ko prištejemo k telitvi želeno število dni 
K-1  = datum zadnje kontrole pred dnem K 

 
5) Enako enačbo kot za izračun količine mleka v natanko določenih dnevih (100, 
200, 300 dneh) uporabimo tudi za izračun količine mlečne maščobe in beljakovin. 

 
6) Obračun dnevnih rezultatov kontrole pri metodi AT4 je podrobneje opisan v 
Strokovnih pravilih in opisu metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov 
pri govedu (avtorji Perpar T. in sod., 2010).  
 
Trenutno se za oceno dnevne mlečnosti uporabljajo korekcijski faktorji, ki so 
navedeni v publikaciji Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog 
rejskih programov pri govedu (avtorji Perpar T. in sod., 2010). 
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Dokumentacija v okviru kontrole mlečnosti: 

Laktacijski zaključek 

 
Laktacijski zaključek se izračuna izpiše in posreduje rejcu od telitvi, ki sledi 
zaključeni laktaciji. Na laktacijski zaključek se dopiše tudi ime in številko 
optimalnega plemenjaka, s katerim naj se plemenico osemeni. Vedno se dopiše 
tudi »rezervnega« plemenjaka.  
 
1) Zapis izračunanega laktacijskega  zaključka  mora vsebovati vsaj sledeče : 
- Naslov priznane organizacije članice ICAR, ki je izdala laktacijski zaključek 
- Datum izdaje (izpisa) laktacijskega zaključka 
- Identifikacijsko številko živali 
- Ime živali 
- »Prvotna številka« in ime živali, če sta drugačna 
- Ime registra, kjer so shranjeni zapisi 
- Datum rojstva živali 
- Starost živali (v letih in mesecih) 
- Identiteta in ime staršev živali in njenih starih staršev 
- Pasma živali, ali v primeru križanja, odstotki glavnih pasem 
- Spol živali 
- Zaporedno številko laktacije 
- Datum začetka laktacije = datum telitve 
- Datum konca laktacije = datum presušitve 
- Število kompletnih kontrol (mleko, maščoba, beljakovine), uporabljenih za 

izračun laktacijskih zaključkov 
- Količina mleka v kg v 305 dneh 
- Količina mlečne maščobe v kg v 305 dneh 
- Količina beljakovin v kg v 305 dneh 
- Odstotek maščobe v % v 305 dneh 
- Odstotek beljakovin v % v 305 dneh 
- Število kontrol (polnih), uporabljenih za izračun v celi laktaciji 
- Količina mleka v kg v celi laktaciji 
- Količina mlečne maščobe v kg v celi laktaciji 
- Količina beljakovin v kg v celi laktaciji 
- Odstotek maščobe v % v celi laktaciji 
- Odstotek beljakovin v % v celi laktaciji 
- Dni laktacije  
- Metodo uporabljene kontrole (A4, AT4) 
- Lokacija živali na dan zadnje kontrole 
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- Če je bila žival izločena iz črede, je potrebno navesti datum izločitve z navedbo 
vzroka izločitve: 

- 1 = majhna mlečnost ali starost; 
- 2 = plodnostne motnje; 
- 3 = bolezni ali poškodbe vimena; 
- 4 = zakol v sili (druge bolezni ali poškodbe); 
- 5 = prodana za rejo; 
(Potrebno je določiti večje število vzrokov izločitev (bolezni in poškodbe posebej). 
Sprejeto bi moralo biti za vse populacije krav v kontroli). 

 

2) Laktacijski zaključek lahko vsebuje še naslednje podrobnosti: 
- Ime in naslov rejca 
- Datum preselitve na zdajšnjo lokacijo, če je ta drugačna od lokacije ob rojstvu 
- Kakršnikoli dogodki, povezani z zdravjem živali 
- Datumi osemenitev z navedbo rodovniške številka in imena bika, ki je bi 
uporabljen ob osemenitvi, 
- Identiteta in spol potomcev živali 
- Potek telitve in uporaba teleta 

- Starost ob telitvi 

- Če je bila žival izbrana za donorko, je potrebno navesti datum izpiranja in število 
zbranih embrijev, zmožni h preživetja 

- Če je bila žival uporabljena kot prejemnica pri prenosu zarodka, so navedeni 
datum prenosa, genetski oče in mati zarodka ter spol zarodka 

- Podatki o plodnosti živali vključno z njenim trenutnim statusom plodnosti 

- Življenjska mlečnost z navedbo števila krmnih in molznih dni ter z navedbo 
povprečne mlečnosti na proizvodni in molzni dan 

- Mlečnost v prvih 100 dneh (P1) za vsako laktacijo 

- Perzistenčni indeks P2:P1 v % 

- Perzistenčni indeks P3:P1 v % 

- Doba med telitvama (dni) 

- Poporodni premor (dni) 

- Indeks osemenitve 

- Genetske ocene živali 

- Ocene linearnega ocenjevanja živali  

- Če je žival znana nosilka genetske napake, mora biti to definirano na tem izpisu 

- Kakršnikoli dogodki, ki so pomembno vplivali na rezultat kontrole in na laktacijsko 
oz. življenjsko prirejo (npr. bolezen, poškodbe, hormonsko zdravljenje, …) 



Rejski program za črnobelo pasmo govedi v Sloveniji 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko v sodelovanju z Društvom rejcev govedi črnobele pasme v 
Sloveniji in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, 2010 
 

  

Avtorji programa: Marija Klopčič, Marko Čepon, Klemen Potočnik, Drago Kompan 

 
35 

Mesečni izpisi rezultatov kontrole 

 
Mesečni izpis rezultatov kontrole mora vsebovati sledeče elemente: 
- Naslov priznane organizacije članice ICAR, ki je izdala mesečni izpis 

»Proizvodnja v čredi« 
- Naslov rejca z navedbo večne šifre rejca 
- Ime in priimek kontrolorja z navedbo njegove šifre 
- Datum izpisa mesečnih rezultatov 
- Metodo kontrole (A4, AT4) 
- Datum zadnje kontrole (pri AT4 je potrebno navesti čas molže pri kateri je bila 

opravljena zadnja kontrola: večerna // jutranja) 
- Čas začetka molže pri zadnji kontroli na minute natančno (npr: 18:05) 
- Datum predzadnje kontrole (pri AT4 je potrebno navesti čas molže pri kateri je  

bila opravljena predzadnja kontrola: večerna // jutranja) 
- Čas začetka molže pri predzadnji kontroli na minute natančno (npr: 18:05) 
- Identifikacijske številke in imena krav molznic v kontrolirani čredi 
- Pasma krav 
- Dnevna količina mleka (v kg) za vsako posamezno molznico pri zadnji kontroli 
- Dnevna vsebnost mleka (maščoba, beljakovine, laktoza) za vsako posamezno 

molznico pri zadnji kontroli 
- Dnevna količina mleka (v kg) za vsako posamezno molznico pri predzadnji 

kontroli 
- Dnevna vsebnost mleka (maščoba, beljakovine, laktoza) za vsako posamezno 

molznico pri predzadnji kontroli 
- Zaporedno številko tekoče (aktualne) laktacije za vsako posamezno kravo 
- Datum zadnje telitve 
- Dni po telitvi (dni laktacije) 
- Prireja od zadnje telitve do datuma zadnje kontrole (mleko v kg, maščoba v kg in 

%, beljakovine v kg in %)  
- Prireja v standardni laktaciji (v 305 dneh), če je od telitve do zadnje kontrole 

preteklo že 305 ali več dni (mleko v kg, maščoba v kg in %, beljakovine v kg in 
%)  

- Datum zadnje osemenitve 
- Rodovniška številka in ime bika zadnje osemenitve 
- Število dni od zadnje osemenitve do datuma zadnje kontrole 
- Povprečna mlečnost na dan zadnje kontrole (mleko v kg, maščoba, beljakovine 

in laktoza v %) 
- Povprečna mlečnost na dan predzadnje kontrole (mleko v kg, maščoba, 

beljakovine in laktoza v %) 
- Povprečno število dni po telitvi za čredo molznic 
- Število krav na dan zadnje kontrole v čredi 
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- Število molznic na dan zadnje kontrole 
- Skupna prireja mleka na dan zadnje kontrole (mleko v kg, maščoba v kg in %, 
beljakovine v kg in %, količina mleka na MD, količina mleka na KD, predvidena 
količina mleka v tekočem letu) 
- Skupna prireja mleka na dan predzadnje kontrole (mleko v kg, maščoba v kg in 
%, beljakovine v kg in %, količina mleka na MD, količina mleka na KD, predvidena 
količina mleka v tekočem letu) 
- Skupna prireja mleka v obdobju med zadnjima dvema kontrolama (mleko v kg, 
maščoba v kg in %, beljakovine v kg in %, količina mleka na MD, količina mleka na 
KD, predvidena količina mleka v tekočem letu) 
- Skupna prireja mleka v tekočem letu – od 1.1. dalje do datuma zadnje kontrole 
(mleko v kg, maščoba v kg in %, beljakovine v kg in %, količina mleka na MD, 
količina mleka na KD, predvidena količina mleka v tekočem letu) 
- Povprečni indeks osemenitve za celotno čredo 
- Povprečno število dni do 1. osemenitve 
- Povprečno število dni med dvema ali več osemenitvami 
 
 

Sumarni izpis rezultatov kontrole mlečnosti 
Letni sumarni izpis rezultatov kontrole za preteklo leto je narejen takoj po kontroli, 
ki je opravljena v januarju tekočega leta. Sumarni izpis rezultatov sestavljajo 
naslednji rezultati in poročila: 
 

1) PROIZVODNJA POSAMEZNIH KRAV od 1.1. do 31.12.: 
a. Proizvodnja v življenjski dobi (od 1. telitve do 31.12.) 
b. Povprečna mlečnost na leto 
c. Proizvodnja v preteklem letu 
d. Na koncu tabele mora biti izračun »povprečne proizvodnje v 

življenjski dobi in v letu« - DODATNA INFORMACIJA na IZPISIH 
e. Posebej naj bo izračun povprečne življenjske mlečnosti za izločene 

krave in posebej povprečna življenjska mlečnost aktivnih krav na dan 
31.12. Te informacije bodo pomembno prispevale k informiranju 
rejcev in bodo dragocena pomoč strokovnim službam. 

 
 

2) TELITVE IN MLEČNOST KRAV 
a. Podatki o zadnji telitvi (datum telitve, težavnost, spol, uporaba in 

identifikacijska številka telet) 
b. Datum izločitve z navedbo vzroka izločitve 
c. Proizvodnja v celi laktaciji 
d. Proizvodnja v standardni laktaciji 
e. Molznih dni 
f. DMT, dni 
 

3) POVPREČNA PROIZVODNJA V ČREDI 
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a. Skupna proizvodnja v obdobju (v preteklem letu) 
b. Povprečna proizvodnja na kravo v obravnavanem obdobju 
c. Telitve v obdobju 
d. Obrat črede 
e. Zaključene laktacije 
f. Povprečna mlečnost v celi laktaciji 
g. Povprečna mlečnost v standardni laktaciji 
h. Stalež živali na dan 31.12. 
i. Parametri plodnosti 
j. Grafični prikaz mesečnih rezultatov kontrole (mleko, odstotek 

maščobe, beljakovin in ŠSC) 
 

• Tabelo 3 POVPREČNA PROIZVODNJA V ČREDI je potrebno dopolniti z 
naslednjimi podatki 

– Povprečna vsebnost laktoze (%) 
– Povprečno ŠSC 
– Povprečna vsebnost uree (mg/dl) 
– OBRAT ČREDE:  

• pogin, zakol – niso vzroki/to je posledica 
• Potrebno je definirati do 10 najpomembnejših bolezni oz. 

vzrokov za izločitev 
• Starost ob izločitvi (povprečna starost) 
• Povprečna življenjska mlečnost izločenih krav (+ št. 

proizvodnih dni, povprečno št. laktacij ob izločitvi) 
• Povprečna življenjska mlečnost aktivnih krav na dan 31.12. + 

povprečna starost aktivnih krav na dan 31.12. 
 

Občasni izpisi v okviru kontrole mlečnosti: 
V okviru kontrole proizvodnje je možno rejcem izpisati tudi naslednje izpise: 
 

1) VSEBNOST UREE V MLEKU (rezultati in opozorila z grafičnim izpisom) 
 
2) OCENE PLEMENSKIH VREDNOSTI KRAV (trikrat letno) 

a. Dodati je potrebno PV za SSI (SSI je opisan v prilogi – metodika PV) 
b. V bodoče bo smiselno in potrebno sklope lastnosti spraviti v indekse 

in te indekse prikazovati poleg dosedanjih PV za mlečnost – npr: 
• Indeks za mleko (IBM) 
• Indeks za telesne lastnosti 
• Indeks za zdravje 
• Indeks za plodnost 

 
3) STALEŽ ŽIVALI V ČREDI 

a. Izpis naj vključuje čim več za rejca uporabnih informacij (poreklo 
dveh generacij) 
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Vrednotenje rezultatov nadkontrole 

 
V tem poglavju so opisana navodila za delo pooblaščene organizacije za 
vrednotenje podatkov, ki primerjalno analizira rezultate kontrole in nadkontrole. 
 

1. Zapisnik o opravljeni nadkontroli se pošlje v obdelavo pooblaščeni 
organizaciji za vrednotenje podatkov, ki opravi primerjavo z rezultati redne 
kontrole in prouči odstopanja po posameznih molznicah ter skupno 
odstopanje rezultatov nadkontrole od rezultatov kontrole za celotno 
kontrolirano čredo za količino mleka ter vsebnost maščobe, beljakovin in 
laktozo. Za število somatskih celic primerjava ni obligatorna! 

 
2. Pri primerjavi rezultatov nadkontrole z rezultati kontrole se upoštevajo le 

tiste molznice, ki imajo znane rezultate tako za kontrolo, kot tudi za 
nadkontrolo. 

 
3. Pri primerjavi rezultatov nadkontrole z rezultati kontrole se opravi 

primerjava le za tisto molžo, pri kateri je bila opravljena kontrola (npr. če je 
bila kontrola opravljena pri večerni molži, se za primerjavo upoštevajo le 
rezultati nadkontrole, ki so bili ugotovljeni pri večerni molži) - velja za AT4 
metodo 

 
4. Pri primerjavi rezultatov kontrole z rezultati nadkontrole se upoštevajo 

sledeči kriteriji: 
 

        Odstopanja med kontrolo in nadkontrolo 
 Mleko, kg Maščoba, % Beljakovine, 

% 
Laktoza, % 

Upošteva se rezultat 
kontrolorja 

± 10 % ± 0,25 
odstotne 

točke 

± 0,15 
odstotne 

točke 

± 0,15 
odstotne 

točke 
Upošteva se rezultat 
nadkontrolorja in obvesti 
kontrolorja 

>10 % in 
≤ 20 % 

>0,25 in ≤ 
0,50 odstotne 

točke 

>0,15 in ≤ 
0,30 odstotne 

točke 

> 0,15 in ≤ 
0,30 odstotne 

točke 
Opravi se premostitev, 
obvesti kontrolorja, 
kontrola se ponovi 
najkasneje v 7 dneh 

> 20 % > 0,50 
odstotne 

točke 

> 0,30 
odstotne 

točke 

> 0,30 
odstotne 

točke 

 
 

5. Vsi podatki in rezultati nadkontrole služijo za preveritev metodike in ponovni 
izračun ter preveritev korekcijskih faktorjev ter za oceno pristranosti - velja 
za AT4 metodo. 

 
Podrobnejši postopek izvedbe nadkontrole in izvrednotenja podatkov nadkontrole 
je opisan v Strokovnih pravilih in opisu metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih 
programov pri govedu (avtorji Perpar T. in sod., 2010).  
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Metode za ocenjevanje genetskih vrednosti 

Za vsako lastnost je pred napovedovanjem plemenskih vrednosti potrebno zbrati 
podatke. Postopke zbiranja podatkov za posamezne lastnosti smo opisali v 
poglavjih načini preizkušanja in načini ocenjevanja. 
 

Postopki pred napovedovanjem plemenskih vrednosti 

- Preveri se vse meritve in izločijo se podatki, ki ne ustrezajo logičnim 
kontrolam. 

- Žival z meritvami mora imeti vsaj 75 % delež črnobele pasme ali oba starša 
in materin oče morajo biti črnobele pasme. 

- Živali morajo biti identificirane v skladu s pravilniku o identifikaciji in 
registraciji govedi. 

- Pri napovedovanju plemenskih vrednosti je potrebno upoštevati poznane 
generacije prednikov, več kot 3 generacije prednikov ni potrebno 
vključevati. 

- Ocenjevani plemenjak mora imeti potomke v vsaj desetih čredah. 
 

Postopki po napovedovanju plemenskih vrednosti: 

- V primeru spremembe postopka napovedovanja plemenskih vrednosti, je 
potrebno pred uvedbo novega postopka v rutinsko napovedovanje, ta 
postopek preveriti z eno od treh predpisanih metod Interbull-centra za 
legaliziranje trenda (Trend validation metods I, II in III). 

- Oceniti je potrebno korelacijski koeficient za vsako lastnost, glede na 
predhodno napovedovanje plemenskih vrednosti. Korelacijski koeficient 
mora biti večji od 0,95. 

- Določi se uradnost ocene, za bike je pogoj, da imajo 10 hčera in točnost 
napovedi večjo ali enako 0,7, za krave mora biti točnost ocene večja od 0,5. 
Pri vseh navedbah napovedi PV se vedno navaja točnost ocene/napovedi 
in datum ocenjevanja. 

- Absolutne plemenske vrednosti se pred prikazovanjem preračuna na 
genetsko bazo, ki jo predstavljajo krave rojene leta 1995. Za lastnost prirast 
v direktnem testu genetsko bazo predstavljajo biki rojeni leta 1990. 

- Absolutne plemenske vrednosti se standardizirajo tako, da je povprečje 
enako 100, standardni odklon pa 12. Standardizirane plemenske vrednosti 
se označijo s PV12. 

 
Podrobnejši opis Metod za napovedovanje plemenske vrednosti za čistopasemsko 
črno-belo govedo v Sloveniji je v prilogi. 

 

 
Struktura Skupnega selekcijskega indeksa 
 
V nadaljevanju navajamo uteži za posamezne lastnosti, ki so vključene v Skupni 
selekcijski indeks za črnobelo pasmo. 
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Pregled uteži po sklopih lastnosti - UtezMl - CB 

Sklop Lastnost Optimum 

Utež 

obstoječa 

Utež NOVA 

2011-2015 

1.Mlečnost Kg MAŠČOB 305 Max  0.020 

 % BELJAKOVIN 305 Max   

 kg BELJAKOVIN 305 Max  0.080 

 Kg MAŠČOB DK Max 0.050 0.040 

 % MAŠČOB DK Max 0.020 0.020 

 % BELJAKOVIN DK Max 0.080 0.080 

 Kg BELJAKOVIN DK Max 0.200 0.160 

1.Mlečnost   0.350 0.400 
 Somatske celice   0.060 

Somatske celice    0.060 
2.Plodnost STAROST OB 1.TELITVI 130 0.050 0.050 

 DMT Max 0.050 0.070 

2.Plodnost   0.100 0.120 
3.Okvir VIŠINA KRIŽA 130 0.030 0.010 

 SEDNIČNA ŠIRINA 130 0.020  

 GLOBINA TELESA 130 0.050 0,010 

3.Okvir   0.100 0.020 
4.Omišičenost OMIŠIČENOST Max 0.050  
4.Omišičenost   0.050 0.000 
5.Oblika OBLIKA Max 0.020  

 SKOČNI SKLEP 100 0.020 0.030 

 BICLJI 109 0.020  

 PARKLJI 118 0.010 0.030 

 NAGIB KRIŽA 100 0.010 0.020 

 DOLŽINA KRIŽA 130 0.020  

 STOJA ZADNJIH NOG   0.030 

5.Oblika   0.100 0.110 
6.Vime VIME Max 0.020  

 VIME SPREDAJ Max 0.020 0.030 

 POLOŽAJ SESKOV 100 0.030  

 DEBELINA SESKOV 100 0.010  

 DOLŽINA SESKOV 100 0.010 0.020 

 VIŠINA MLEČN.ZRCALA Max 0.020 0.030 

 GLOBINA VIMENA Max 0.030 0.030 

 CENTRALNA VEZ Max 0.010 0.030 

 NAM.PREDNJIH SESKOV 100 0.010 0.020 

 NAM.ZADNJIH SESKOV 100 0.010 0.010 

6.Vime   0.170 0.170 
7.Iztok mleka IZTOK MLEKA 1-5 130 0.030 0.020 
7.Iztok mleka   0.030 0.020 
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Sklop Lastnost Optimum 

Utež 

obstoječa 

Utež NOVA 

2011-2015 

8.Potek telitve POTEK TEL.-OČE KRAV Max 0.020 0.020 

 POTEK TEL.-OČE TELET Max 0.030 0.020 

8.Potek telitve   0.050 0.040 
9.Prirast PRIRAST V DIR.TEST Max 0.050 0.000 
9.Prirast   0.050 0.000 
10.Dolgoživost Dolgoživost Max  0.060 
10. Dolgoživost    0.060 
   1.000 1.000 
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5.4 NAČIN ODBIRANJA IN PRIZNAVANJA 
 
Čistopasemska plemenska žival črnobele pasme govedi je vsaka žival črnobele 
pasme, ki izpolnjuje pogoje na, stopnjah odbire, ki so določene s tem rejskim 
programom in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniško knjigo črnobele 
pasme govedi in je tudi sama vpisana v to rodovniško knjigo. 
 
V nadaljevanju so prikazane različne stopnje odbire. 
 

Odbira ženskih živali črnobele pasme govedi 

 
Prvo stopnjo odbire ženskih živali predstavlja »biološki test«, v katerega so 
vključena vsa novorojena teleta v čredah rejcev, ki so vključeni v ta rejski program. 
Vse živali, ki izpolnjujejo pogoje, ki se nanašajo na lastnosti iz »biološkega testa«, 
se vodijo kot potencialne plemenske živali črnobele pasme. Čas odbire je opisan v 
Strokovnih navodilih (Čepon in sod., 2006) in (Perpar in sod., 2010).   
 
Drugo stopnjo odbire opravljajo rejci, ki so s svojimi čredami vključeni v ta rejski 
program v obdobju med spolno in plemensko zrelostjo telice, vsekakor pa pred 
oplojevanjem telice. Pri tej stopnji odbire velja posebna pozornost telesni masi, 
velikosti okvirja, nogam in stoji, mlečnemu karakterju in velikosti medenice. 
Minimalna starost ob odbiri je 12 in maksimalna 18 mesecev. 
 
Tretjo stopnjo odbire ženskih živali predstavlja »ocenjevanje lastnosti zunanjosti« 
(v katerega so vključene vse prvesnice), rezultati lastnosti mlečnosti v prvih treh 
kontrolah in napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti mlečnosti za dnevne 
kontrole. To stopnjo odbire se opravlja vsake tri mesece, potem ko so napovedane 
nove plemenske vrednosti (napoved PV se opravlja trimesečno 3). 
Vse živali, ki izpolnjujejo pogoje na tej stopnji odbire, se vodijo kot plemenske 
živali črnobele pasme. Minimalna starost živali ob odbiri je pogojena s starostjo ob 
prvi telitvi. Odbira se opravlja kontinuirano vsake tri mesece. 
 
Četrto stopnjo odbire ženskih živali predstavljajo ocene genetskih vrednosti za 
lastnosti mlečnosti v standardni laktaciji (dnevne kontrole) in reprodukcijske 
lastnosti. To stopnjo odbire se opravlja vsake tri mesece, potem ko so 
napovedane nove plemenske vrednosti. Minimalna starost živali ob tej odbiri je 
pogojena s starostjo ob prvi telitvi. Odbira se opravlja kontinuirano vsake tri 
mesece po zaključeni laktaciji. 
 
Na osnovi navedenih stopenj odbire razvrščamo in priznavamo ženske živali po 
naslednjih kategorijah: 

� Potencialne plemenske živali (na osnovi prve stopnje odbire); 

� Potencialne čistopasemske plemenske živali (na osnovi prve stopnje 
odbire) in ob izpolnjevanju pogojev za čistopasemsko plemensko govedo 
(pogoji so navedeni v Prilogi: Rodovniška knjiga za črnobelo pasmo 
goveda); 
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� Plemenske živali (na osnovi tretje in četrte stopnje odbire); 

� Čistopasemske plemenske živali (na osnovi tretje in četrte stopnje odbire) 
in ob izpolnjevanju pogojev za čistopasemsko plemensko govedo ter 
minimalnih pogojev za vpis v rodovniško knjigo (pogoji so navedeni v prilogi 
Rodovniška knjiga za črnobelo pasmo goveda); 

 

Odbira moških živali črnobele pasme govedi 

 
Prvo stopnjo odbire moških živali predstavlja »biološki test«, v katerega so 
vključena vsa novorojena teleta v čredah rejcev, ki so vključeni v ta rejski program. 
Vse čistopasemske živali, ki izpolnjujejo pogoje, ki se nanašajo na lastnosti iz 
»biološkega testa«, se vodijo kot potencialne čistopasemske plemenske živali 
črnobele pasme. Čas odbire (torej minimalna in maksimalna starost) je določen v 
Strokovnih navodilih za izvedbo biološkega testa (Čepon in sod., 2006). Pogoji so 
navedeni v prilogi Rodovniška knjiga za črnobelo pasmo goveda. 
 
Drugo stopnjo odbire – moških živali predstavlja lastna preizkušnja na testni 
postaji ali v pogojih reje na način, kot je opisano v tem rejskem programu in v 
Strokovnih navodilih (Čepon in sod., 2006). 
 
To stopnjo odbire se opravlja praviloma vsake tri mesece, ko skupina bikov konča 
lastno preizkušnjo. Po določilih ICAR-ja se namreč obravnava kot ista skupina 
živali v lastni preizkušnji skupina, ki je bila vhlevljena znotraj 90 dnevnega 
obdobja. Iz tega izhaja, da je lahko minimalna starost živali ob odbiri 365 dni in 
maksimalna 455 dni. 
 
Tretjo stopnjo odbire moških živali predstavlja preizkušnja sorodnikov (test na 
potomcih) za lastnosti: 

� Zunanjosti (ocena prvesnic); 

� Mlečnosti; 

� Reprodukcije; 
 
Ta stopnja odbire se konča, ko so zaključeni vsi trije sklopi preizkušanj sorodnikov. 
Odbira živali se prične, ko so za sklope lastnosti zunanjosti, mlečnosti in 
reprodukcije dosežene točnosti napovedi PV najmanj take, kot je zapisano v tem 
rejskem programu. 
 
V nadaljevanju se za omenjene tri sklope napovedujejo PV vsake tri mesece 
(hčere bikov prihajajo kontinuirano v preizkušnje v pogojih reje). S tem se 
povečuje tudi zanesljivost rezultatov oz. točnost ocene. 
 
Na osnovi navedenih stopenj odbire razvrščamo in priznavamo moške živali 
črnobele pasme govedi po naslednjih kategorijah: 

� Čistopasemske potencialne plemenske moške živali (na osnovi prve 
stopnje odbire); 
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� Čistopasemski plemenski biki, če so na drugi stopnji odbire ocenjeni kot 
primerni za osemenjevanje ali naravni pripust. 

Biki, ki so na drugi stopnji odbire ocenjeni kot primerni za naravni pripust, 
se lahko uporabljajo za pripust na pripustnih postajah in/ali za pripust 
znotraj kmetijskega gospodarstva. Za te bike izda priznana rejska 
organizacija »Zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika«, v 
katerem opredeli »Kategorija odbire: lastna preizkušnja«, »Namen uporabe: 
naravni pripust« in »Obdobje priznavanja: 12 mesecev«. Kakovostni razred 
je potrebno opredeliti skladno z določili rodovniške knjige za črnobelo 
pasmo govedi. 

 

Biki, ki so na drugi stopnji odbire ocenjeni kot primerni za osemenjevanje, 
dobijo status »mladega bika«. Za te bike izda priznana rejska organizacija 
»Zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika«, v katerem 
opredeli »Kategorija odbire: lastna preizkušnja«, »Namen uporabe: 
osemenjevanje«, »Razred uporabe: omejena (do 1.500 doz semena)« in 
»Obdobje priznavanja: do porabe 1.500 doz semena oz. največ do 12 
mesecev«. Kakovostni razred se določi skladno z določili Rodovniške knjige 
za črnobelo pasmo govedi. 

 

� Pozitivno testirani čistopasemski plemenski biki (na osnovi tretje stopnje 
odbire). 

Za te bike izda priznana rejska organizacija »Zootehniški dokument o 
priznavanju plemenskega bika«, v katerem opredeli »Kategorija odbire: 
preizkušnja sorodnikov« »Namen uporabe: osemenjevanje«, »Razred 
uporabe: neomejena« in »Obdobje priznavanja: 12 mesecev«. Kakovostni 
razred je potrebno opredeliti skladno z določili rodovniške knjige za 
črnobelo pasmo govedi. 

 

Najboljši biki med njimi dobijo status »elitnega bika« na osnovi 
standardiziranih plemenskih vrednosti za posamezne lastnosti in 
agregatnega genotipa. Odločitev o tem sprejme rejska organizacija za 
črnobelo pasmo govedi v Sloveniji.  

Za te bike izda priznana rejska organizacija »Zootehniški dokument o 
priznavanju plemenskega bika«, v katerem opredeli »Kategorija odbire: 
preizkušnja sorodnikov«, »Namen uporabe: osemenjevanje« in »Obdobje 
priznavanja: 12 mesecev«. Kakovostni razred je potrebno opredeliti skladno 
z določili rodovniške knjige za črnobelo pasmo govedi, obvezno se pripiše 
»elita«. 

 
Razred uporabe se določi za vsakega elitnega bika posebej in je odvisen 
od zalog semena. Primarna raba semena elitnih bikov je osemenjevanje 
bikovskih mater in potencialnih bikovskih mater. V primeru velikih zalog 
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semena lahko priznana rejska organizacija odloči tudi o neomejeni uporabi 
semena elitnega bika, kar seveda pomeni le to, da poraba semena ni 
omejena. 

 
Zootehniške dokumente o priznavanju čistopasemskega plemenskega goveda 
črnobele pasme za pleme bo priznana rejska organizacija za črnobelo pasmo 
govedi v Sloveniji izdajala skladno s Pravilnikom o sprejetju čistopasemskega 
plemenskega goveda za pleme (Uradni list RS št. 94/2003 – s. 13572 – 13574) 
 
Kriteriji in pogoji za sprejem živali za pleme in za vpis čistopasemskega 
plemenskega goveda v rodovniško knjigo so v skladu s sprejetim Pravilnikom o 
pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo* 
(Uradni list RS št. 934/2003 - s. 13584 – 13585) 
 
Podatki bodo javno objavljeni na način, kot je opisan v poglavju 11. 
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Odbira in parjenje elitnih živali 

 

Izbor elitne živali ženskega spola – bikovske matere 

 
Prvi korak izbora BM je izbor potencialnih bikovskih mater. Izbor se izvrši na 
podlagi plemenskih vrednosti krav iz razdelka A glavnega dela Rodovniške knjige 
za črnobelo pasmo. Zahtevane lastnosti zunanjosti so opisane v poglavju 
rodovniška knjiga. 
 
Pogoji za izbor potencialnih bikovskih mater so standardizirane plemenske 
vrednosti (PV12) za SSI 124 ali več, za IBM 124 ali več, za oblike 106 ali več in za 
vime 112 ali več. Minimalna mlečnost v 1. laktaciji za izbor bikovskih mater je 
8.000 kg mleka z minimalno 3,4 % maščobe in 3,0 % beljakovin ter za krave v 2. 
ali višjih laktacijah je minimalna povprečna mlečnost več laktacij 8.500 kg mleka z 
minimalno 3,4 % maščobe in 3,0 % beljakovin. Ta izbor krav se pregleda, izbranim 
kravam se oceni lastnosti zunanjosti in objektivno izmeri iztok mleka. Potencialne 
bikovske matere, ki ustrezajo vsem kriterijem, se rangira. Pri vsaki odbiri se izmed 
njih izbere toliko najboljših krav, da je zagotovljena izvedba selekcijskega 
programa. Za izbrane bikovske matere se pripravi načrt parjenja z elitnimi biki. Pri 
izboru paritvenega partnerja je potrebno preveriti stopnjo inbridinga (največja 
dopustna stopnja je 3 %) in glede na razpoložljivo seme elitnih bikov izbrati 
posamezni kravi bika, ki je najbolj ustrezen po ocenah plemenskih vrednosti. Načrt 
parjenja mora biti posredovan rejcu bikovske matere, osemenjevalnemu središču 
in izvajalcem osemenjevanja. Ob osemenitvi bikovske matere z elitnim bikom, je 
izvajalec osemenjevanja dolžan potrdilu o osemenitvi priložiti slamico 
uporabljenega bikovega semena. 
 
Načrt parjenja mora biti na vpogled in prek informacijskega sistema dostopen 
priznani rejski organizaciji, rejcem in strokovnim službam, ki izvajajo rejski 
program. 
Za izvedbo načrtnega parjenja in vključitev bikcev, ki so rezultat načrtnega 
parjenja, v lastno preizkušnjo, mora priznana rejska organizacija imenovati 
odgovorno osebo, ki skrbi za korektno izpeljan celotni postopek. 
 
Bikovske matere se odbira vsake tri mesece po izračunu plemenskih vrednosti 
(februar, maj, avgust in november). Druga pooblaščena organizacija v živinoreji, ki 
ocenjuje plemenske vrednosti, mora po vsakem obračunu objaviti spisek 
potencialnih BM. Pooblaščenec priznane rejske organizacije pa mora nove 
potencialne BM uvrstiti na seznam BM in najmanj dvakrat letno speljati celoten 
postopek odbire BM (vključevanje novih BM, izločitve, …). 
 
Število BM: 120 -140 
Bikcev vključenih v lastno preizkušnjo: 30 - 40 
Mladi biki: 20 - 25 
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Izbor elitne živali moškega spola – elitnega bika 

 
Elitnih bikov mora biti najmanj toliko, da ne povečujemo inbridinga v populaciji. 
Vsak elitni bik, ki se vključi za načrtno osemenjevanje bikovskih mater znotraj 
osemenjevalne sezone, mora biti čimbolj nesoroden bikovskim materam. 
Minimalno število elitnih bikov znotraj osemenjevalne sezone je 6 do 10. V kolikor 
kateri od domačih testiranih bikov dobi status »elitnega bika«, se le te-ga uporabi 
za načrtno osemenjevanje bikovskih mater. 
 
Glede plemenskih vrednosti morajo elitni biki izpolnjevati pogoje kot veljajo za 
bikovske matere. To pomeni, da mora po plemenskih vrednostih za lastnosti 
mlečnosti in druge ekonomsko pomembne lastnosti biti nadpovprečen. Po 
Skupnem selekcijskem indeksu (TMI) mora odstopati za 2 SD+. V kolikor ustreza 
tem kriterijem več bikov kot je potrebno, ima prednost bik, ki ima manjšo 
povprečno stopnjo sorodstva v svetovni črnobeli populaciji in tisti, ki ima boljšo 
oceno plemenske vrednosti za vsebnost beljakovin. 
 

Načrt uporabe plemenjakov za doseganje rejskih ciljev 

 
Uporaba plemenjakov v čredah, ki so vključene v rejski program za črnobelo 
pasmo govedi v Sloveniji, je dovoljena le v okvirih, ki jih predpisuje ta rejski 
program, kar velja za vse izvajalce nalog tega rejskega programa. 
 

Osemenjevanje 

Uporaba mešanega semena za oplojevanje plemenic, vključenih v ta rejski 
program, ni dovoljena! 

� Bikovske matere: za oplojevanje bikovskih mater je dovoljena le uporaba 
semena elitnih bikov, ki imajo veljaven status elitnega bika v času 
osemenjevanja; 

� Plemenske in čistopasemske plemenske plemenice: za oplojevanje je 
dovoljena uporaba: 

- čistopasemskih plemenskih bikov, ki imajo v času osemenjevanja 
veljaven status »mladih bikov«; 

- čistopasemskih plemenskih bikov, ki imajo v času osemenjevanja 
veljaven status »pozitivno testiranih bikov«; 

- čistopasemskih plemenskih bikov, ki imajo v času osemenjevanja 
veljaven status »bikov melioratorjev« (ta status potrjuje rejska 
organizacija za črnobelo pasmo v Sloveniji in se nanaša le na bike 
iz držav EU ali drugih držav, če izhajajo iz rejske organizacije, ki jo 
priznava tudi EU); 

- bikov mesnih pasem za gospodarsko križanje, ki imajo dovoljenje 
za osemenjevanje s strani priznane rejske organizacije za mesne 
pasme govedi v Sloveniji. Uporaba gospodarskega križanja je 
dovoljena le v obsegu, ki ne ogroža izvajanje rejskega programa 
črnobele pasme govedi v Sloveniji; 
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- bikov drugih pasem za gospodarsko križanje, ki imajo dovoljenje 
za osemenjevanje s strani priznane rejske organizacije za druge 
pasme govedi v Sloveniji s ciljem izboljšati kakovost mesa in/ali 
mleka 

- V primerih izboljšanja reprodukcijskih lastnosti črede, specifične 
lege kmetije – oddaljenost, slabe in nevzdrževane cestne 
infrastrukture je dovoljena tudi uporaba bikov za naravni pripust. 
Uporablja se lahko le bike, ki imajo status, kot je opisano v 
Strokovnih navodilih (Čepon in sod., 2006). 

 
 

Program rabe plemenjakov 

 
Kot je opisano v selekcijskem programu, ločimo med naslednjimi kategorijami 
bikov: 

- Mladi biki, 
- Čakajoči biki, 
- Pozitivno testirani biki, 
- Elitni biki; 
- Biki melioratorji. 

 
Mladi biki: vsako leto se vključi v osemenjevanje 15 – 20 mladih bikov s po 1.500 
dozami semena, kar pomeni 20.000 do 30.000 doz semena. Od načrtovanih letnih 
potreb po semenu za osemenjevanje v populaciji črnobelega goveda v Sloveniji, ki 
znašajo okrog 80.000 doz semena, predstavlja osemenjevanje z mladimi biki 
okrog 20 do 30 % vseh osemenitev. Vsak rejec s pristopom v rejski program 
omogoča v svoji čredi testiranje mladih bikov iz tega rejskega programa v deležu 
najmanj 20 %. Praviloma se z mladimi biki osemenjuje prvesnice po prvi telitvi. 
Lahko pa tudi na starejših živalih. 
 
Čakajoči biki: z njimi ni dovoljeno osemenjevati. Če bi želeli čakajočega bika 
izločiti iz reje na osemenjevalnem središču, je potrebno pred izločitvijo pridobiti po 
vsakem čakajočem biku najmanj 10.000 doz semena, ki se mora hraniti kot 
rezerva do zaključka vseh testov čakajočega bika. Soglasje za izločitev bika iz 
osemenjevalnega središča izda v vsakem primeru priznana rejska organizacija za 
črnobelo pasmo v Sloveniji. 
 
Z biki melioratorji se lahko semenijo vse plemenice razen bikovskih mater. Izbor 
in število doz semena bikov melioratorjev opravi in potrdi rejska organizacija za 
črnobelo pasmo v Sloveniji. 
 
Z elitnimi biki je obvezno semeniti bikovske matere natančno po individualnem 
programu osemenjevanja, ki ga potrdi rejska organizacija za črnobelo pasmo v 
Sloveniji (vsake 3 mesece). Glede na zalogo semena elitnih bikov, lahko rejska 
organizacija vsako leto dovoli uporabo semena elitnih bikov tudi za osemenjevanje 
drugih krav v natančno določenem obsegu. 
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Pozitivno testirani biki se uporabljajo za osemenjevanje v vseh drugih primerih 
(ob upoštevanju gospodarskega križanja z mesnimi pasmami govedi). 
 
Letni program rabe plemenjakov vključuje vzajemno in koordinirano delovanje 
izvajalcev osemenjevanja, rejcev in strokovnjakov, ki so odgovorni za izvedbo 
letnega programa rabe plemenjakov. 
Za preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu lahko v osnovi 
že sami rejci veliko prispevajo preko informacij o poreklu živali v svoji čredi, ki jih 
imajo na voljo preko spremljanja porekla na osnovi informacij zbranih na nivoju 
tega rejskega programa (neposredno ugotavljanje sorodstva).  
 
Ukrepi, ki se nanašajo na namensko razmnoževanje, so odvisni tudi od 
intenzivnosti proizvodne usmeritve posameznega rejca. Pri izvedbi programa 
osemenjevanja in s tem posledično tudi pri namenskem razmnoževanju bomo 
upoštevali navedeno. Seveda ne moremo pričakovati, da bodo vsi rejci izbirali bike 
za osemenjevanje le na osnovi strokovnih predlogov, vsekakor pa želimo vsem 
rejcem vsaj ponuditi to možnost. 
 
Povzetek letnega programa porabe semena bikov: 
 št doz 
♦ Letna potreba semena   80.000 
♦ Testiranje mladih bikov 15 - 20 bikov po 1.500 doz 25.000 
♦ Seme za načrtno osemenjevanje bikovskih mater 2.000 
♦ Uvoz semena bikov melioratorjev 10.000 
♦ Uporabno križanje z mesnimi pasmami 3.000 
♦ Uporaba pozitivno testiranih bikov 40.000 
♦ Izvoz semena slovenskih bikov 20.000  
 
Ohranjanje genetske variabilnosti in biološke pestrosti v populaciji črnobelega 
goveda v Sloveniji sta področji, ki ju upoštevamo pri izbiri elitnih bikov in bikov 
melioratorjev. Poleg tega predvidevamo tudi večjo uporabo bikov za naravni 
pripust (haremski pripust in pripustne postaje). Za ta namen bomo dovoljevali in 
potrjevali le bike linij, ki jih ne uporabljamo za osemenjevanje. S tem bomo sledili 
zastavljenemu cilju Ohranjanje genetske variabilnosti in biološke pestrosti. 
 
Pri določanju genetskih rezerv bomo upoštevali določbe Pravilnika o ohranjanju 
biotske raznovrstnosti v živinoreji. V vsakem primeru predvidevamo oblikovanje 
genetskih rezerv v obliki globoko zamrznjenega semena od vseh elitnih in 
pozitivno testiranih bikov slovenskega izvora ter tudi od vseh bikov, ki so pridobili 
status »mladega bika«, ne glede na rezultate njihovih preizkusov sorodnikov na 
testni postaji ali v pogojih reje. To določilo se nanaša na vse bike, ki so rezultat 
izvajanja tega rejskega programa. Predvideno minimalno število doz semena po 
vsakem od naštetih bikov je sto (100). Pri oblikovanju genetskih rezerv 
čistopasemskih plemenskih bikov, ki se nahajajo in se uporabljajo na območju 
Slovenije, bomo upoštevali določila Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti 
v živinoreji. 
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Oblikovanje strateških rezerv načrtujemo v obsegu 160.000 doz semena 
čistopasemskih plemenskih bikov črnobele pasme, kar zadostuje za dvoletno 
osemenjevanje plemenic črnobele pasme v Sloveniji. Strateške rezerve v tekočem 
letu bomo oblikovali iz semena mladih, pozitivno testiranih in elitnih bikov, ki so 
imeli dovoljenje za osemenjevanje v zadnjih petih (5) letih. Strateške rezerve 
bomo vsako leto obnavljali s proporcionalno vključitvijo čistopasemskih 
plemenskih bikov črnobele pasme, ki so v zadnjem letu pridobili dovoljenje za 
uporabo tako, da skupno število strateških rezerv ne bo manjše od 160.000 doz 
semena. 
 

Izvajanje zahtevnejših metod razmnoževanja 

o zbiranje, pridobivanje, priprava in prenos zarodkov, 
o zahtevnejše tehnike umetnega osemenjevanja 

� globoko intra uterino, 
� laparoskopsko, 

o sinhronizacija in indukcija pojatvenega ciklusa, sinhronizacija in 
indukcija ovulacije in preprečevanje gravidnosti. 

 
V visoko proizvodnih čredah prihaja pogosto do različnih okužb, pri čemer pa je 
potrebno ohraniti dragoceni genetski material v postopku sanacije rej in zmanjšati 
tveganje prenosa okužbe v neokužene reje. Za dosego omenjenega cilja se danes 
v živinorejsko razvitih državah vse več uporablja prenos lastnosti genetsko visoko 
vrednih živali s pomočjo t.i. MOET programov. S prenosom zarodkov 
zmanjšujemo tveganje prenosa tako virusnih kakor tudi bakterijskih kužnih bolezni. 
Prenos zarodkov je trenutno najvarnejša metoda izmenjave genetskega materiala 
ob upoštevanju vseh pravil manipulacije z zarodki od pridobivanja do presaditve. 
 
Zahtevnejše tehnike osemenjevanja se izvajajo zaradi posebnih zahtev, kot so 
izredno nizko število semenčic v osemenjevalni dozi (seksirano seme) in seme 
izredno kakovostnih živali, ki pa po deklaraciji odstopa od priznanih standardov in 
podobno. 
Te tehnike se v rejskih programih izvajajo po posebnem programu v skladu z 
načrtom za doseganje rejskih ciljev. 
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6 RAZVOJNE IN RAZISKOVALNE STROKOVNE 
NALOGE ZA POTREBE POVEČANJA 
UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAMA 

6.1 DELAVNICE 
 
Organizirali bomo delavnice, ki bodo obravnavala probleme in novosti z namenom 
izboljšanja kakovosti reje in prireje. Prav tako nameravamo vključevati rejce v 
programe usposabljanja preko katerih bomo rejce opozarjali na napake, jim 
pomagali pri reševanju problemov in jih seznanjali z novostmi na področju 
izvajanja rejskega programa za črnobelo pasmo govedi v Sloveniji. 
 
Ker sta učinkovitost selekcije in genetski napredek v čredah močno odvisna od 
uspešnosti osemenjevanja in zalog semena primernih bikov za osemenjevanje, 
bomo predvsem rejce iz marginalnih območij spodbujali k uporabi kakovostnega 
semena testiranih bikov in jih usposobili za osemenjevanje v svojih čredah. 
 

6.2 RAZVOJNO RAZISKOVALNE NALOGE 
 

Biološki test 

V okviru tega strokovnega opravila predlagamo NOVO RAZVOJNO NALOGO 
»SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA TELET«. 
V okviru te razvojne naloge bomo v bodoče spremljali: 

– Delež mrtvorojenih telet  
– Delež poginov telet v prvih 48 urah (mortaliteta telet, nevitalna teleta) 
– Izgube / pogini telet v prvih 30 dneh (rejski pogoji) 
– Frekvenca in vrsta pojava bolezni pri teletih (zlasti pri ženskih 

teletih) ter izgube telet do starosti 1 leta (podobno kot v Avstriji) 
– Poročanje o zdravstvenem stanju telet 

 

Preizkušnja sorodnikov - klavnica 

Pri črnobeli pasmi govedi želimo dati več poudarka kot doslej tudi pitovnim in 
klavnim lastnostim živali črnobele pasme. Zato pri naši populaciji načrtujemo 
vključevanje navedene preizkušnje in uporabe podatkov iz linije klanja za oceno 
pitovnih oz. klavnih lastnosti pri tej pasmi. Predvidevamo tudi proučitev načinov, s 
katerimi bomo te lastnosti vključili v sistem genetskega izvrednotenja. 
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Gospodarska križanja 

Proučevanje gospodarskega križanja črnobele pasme govedi z mesnimi pasmami 
je eden od ukrepov za povečanje gospodarnosti reje črnobelega goveda v 
Sloveniji. Predvidevamo proučitev najprimernejših pasem za gospodarsko 
križanje, znotraj njih pa izbira bikov, pri katerih bo kombinacijski učinek pri prireji 
mesa najboljši. 
V okviru te razvojne naloge bomo proučevali tudi gospodarsko križanje z drugimi 
primernimi pasmami z namenom izboljšanja določenih ekonomsko pomembnih 
lastnosti kot so npr. količina in kakovost beljakovin ter maščobe v mleku (npr. 
gospodarsko križanje z Jersey pasmo). 
 

Genomska selekcija 

Z uporabo GENOMSKE SELEKCIJE želimo s pomočjo SNP tehnike 
genotipizirati bike. Sledila bo vključitev informacij o genomu bikov v obračun 
plemenskih vrednosti. Ko bomo dosegli tako stopnjo točnosti plemenskih vrednosti 
bikov, ki še nimajo potomk z meritvami, da bo odbira na podlagi le teh smiselna, 
bomo pričeli z genotipizacijo potencialnih plemenskih bikov in bikovskih mater, ter 
vršili odbiro pred spolno zrelostjo. 
 

Preverjanje porekla 

V okviru tega nameravamo v naslednjem petletnem obdobju izvesti novo 
RAZVOJNO NALOGO, ki je tudi del zahtev ICAR-ja. V skladu z aktualnimi ICAR 
navodili (www.icar.org) je potrebno v populaciji črnobele pasme zagotoviti 
»Odvzem tkiva pri naključno izbranih teletih, za namen preverjanja porekla«. 
Tako naj bi se v bodoče zagotavljal naključni odvzem dlake (predvsem pri ženskih 
živalih) in sicer: 

- 2.5% v čredah, kjer je v rabi osemenjevanje in imajo hkrati bika za naravni 
pripust 

- 0.5% v čredah, kjer je v rabi samo osemenjevanje 
 

Indeks zdravja 

V naslednjem petletnem obdobju bomo pripravili protokol zajemanja podatkov o 
pojavu bolezni, diagnostiki, zdravljenju krav molznic in uporabi antibiotikov v 
čredah krav črnobele pasme. Skupaj s strokovno službo bomo pripravili LISTO 
BOLEZNI (podobno, kot jo imajo v Avstriji) s kodami teh bolezni, kar bo omogočilo 
lažje in natančnejše spremljanje bolezni. Ti podatki nam bodo služili za pripravo in 
izračun novega “INDEKSA ZDRAVJA (HEALTH INDEX)”  
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Preveritev ekonomskih tež in indeksov 

V okviru tega rejskega programa v naslednjem petletnem obdobju načrtujemo 
razvojno nalogo »PREVERITEV EKONOMSKIH TEŽ« za posamezne ekonomsko 
pomembne lastnosti v odvisnosti od situacije na trgu in od pogojev kmetovanja. 
Predvidevamo, da obstajajo razlike med ekološkim in konvencionalnim načinom 
reje govedi, ki imajo vpliv na strukturo selekcijskega indeksa. 

V okviru te razvojne naloge bomo proučevali tudi možnost vključevanja drugih za 
ekonomiko indirektnih lastnosti, ki pa so pomembne z vidika zagotavljanja dobrega 
počutja živali ter varnosti in kakovosti mleka ter mesa govedi.   

 

Ekonomski indeks 

Na novo bomo za vse plemenske bike črnobele pasme uvedli EKONOMSKI 
INDEKS kot dodatno informacijo za rejce. S tem indeksom si bodo rejci pomagali 
pri izboru bikov. S tem sledimo trendom v drugih rejsko razvitih deželah. 
Ekonomski Indeks temelji na ekonomski vrednosti pomembnih lastnostih, ki 
vplivajo na dohodek kmetije: 

� Mlečnost,  
� Vsebnost mleka,  
� Dolgoživost,  
� Plodnost (Doba med dvema telitvama) 

 
Indeksi bio-ekonomsko pomembnih sklopov lastnosti 
Priprava novih indeksov za posamezne sklope lastnosti in navajanje teh 
indeksov v katalogu z namenom boljše informiranosti rejcev ter popularizacije 
selekcijskega dela v populaciji plemenskih živali črnobele pasme. 
V naslednjem petletnem obdobju bomo proučili možnost priprave in uvedbe novih 
indeksov za posamezne sklope lastnosti in navajanje le-teh indeksov v 
katalogu z namenom boljše informiranosti rejcev ter popularizacije selekcijskega 
dela v populaciji plemenskih živali črnobele pasme. Rejci bi s pomočjo teh 
indeksov dobili bolj jasno sliko o kakovosti plemenskih bikov in katere lastnosti 
določen plemenski bik izboljšuje v čredi. Tako bi lahko v katalogu navajali: 

• Indeks za mlečnost (mleko, maščoba, beljakovine) 
• Indeks za plodnost (DMT, SI-dni od telitve do 1. osemenitve,…) 
• Indeks za telesne lastnosti (konformacijo) (noge in vime) 
• Indeks za zdravje  
• Indeks za število somatskih celic (ŠSC) vključno z zdravjem vimena 
• »Fitnes« indeks 
• Indeks za dolgoživost (funkcionalna življenjska doba črede, vzroki izločitev, 

dodatne pomožne informacije…) 
• Indeks za lastnosti telitev (težavnost telitve, delež mrtvorojenih telet, delež 

izgub telet…) 
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Preveritev kriterijev in pragov odbire moških in ženskih živali za pleme 

V naslednjem petletnem obdobju bomo proučili kriterije in pragove za odbiro 
moških in ženskih živali za pleme, ki nam bodo v pomoč pri pripravi bodočega 
rejskega programa in pri pripravi Pravilnikov za vpis čistopasemskih živali v 
rodovniško knjigo 
 

Linearno ocenjevanje in klasifikacija krav v 3. laktaciji 

Podobno kot v drugih članicah Evropskega in Svetovnega združenja za črnobelo 
pasmo, bomo tudi v naših čredah v tretji laktaciji ponovno ocenili in klasificirali 
krave, ki so kot prvesnice dobile skupno oceno več kot 81 točk.  
Kravam, ki bodo v tretji laktaciji dobile skupno oceno 85 do 89 točk, bomo v 
rodovniško knjigo vnesli oceno VG (very good = zelo dobro) in kravam, ki bodo 
dobile v tretji laktaciji 90 ali več točk, bomo po posebnem protokolu dodeli oceno 
EX (=odlično). Ta skupna ocena dodeljena v 3. laktaciji se bo vnesla v uradni 
pedigre ocenjene živali. 
 
Potreba po tej novi razvojni nalogi izhaja iz: 
– zaradi dodelitve VG ali EX najboljšim kravam in vpis te ocene v 

uradni pedigre 
– zaradi formiranje družin krav 
– dodatne inforamcije pri izboru bikovskih mater črnobele pasme 
– Večje vrednosti take plemenske živali 
 

Spremljanje novih lastnosti 

Tudi v naših čredah črnobele pasme naj bi začeli sistematično spremljati nove 
lastnosti, ki lahko pripomorejo k boljšemu ekonomskemu rezultatu na kmetiji, k 
boljšemu zagotavljanju zdravja in dobrega počutja živali ter boljši kakovosti 
živalskih proizvodov. Podobno kot v drugih rejsko razvitih deželah bi tako 
postopoma pričeli spremljati:  

� Oskrba in zdravstveno stanje parkljev 
• Gibanja/hoje živali in pojav šepavosti 
• Izkoristek krme / Zmanjšanje negativne krmne bilance 
• Ocenjevanje kondicije živali 

 
Priprava novih izpisov za potrebe rejcev 
 
V prihodnjem petletnem obdobju želimo za potrebe rejcev črnobele pasme in za 
izboljšanje ekonomske situacije na njihovih kmetijah razviti IZPISE rezultatov, ki 
jim bodo v  pomoč pri njihovem vsakdanjem delu ter pri izboljšanju populacije 
govedi črnobele pasme. V okviru tega bomo v dogovoru z rjavo in lisasto pasmo 
ter ob pomoči strokovnih služb pripravili izpis »POROČILO O ŠTEVILU 
SOMATSKIH CELIC«. 
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Učinkovitejša uporaba in izboljševanje programske in strojne opreme 

Tu imamo v mislih predvsem izboljševanje opreme v molziščih pri večjih rejcih z 
namenom povečevanja števila rejcev z možnostjo sprotnega, dnevnega 
spremljanja lastnosti mlečnosti. Izhajajoč iz tega želimo proučiti tudi možnosti 
vključevanja na kmetiji zbranih podatkov v sistem izračunavanja plemenskih 
vrednosti (»B kontrola«). 
Proučili bomo možnost večje in učinkovitejše uporabe strojne opreme kot so roboti 
za molžo, pedometri za spremljanje frekvence gibanja in posredno ugotavljanja 
pojatev, bolezenskega stanja oz. priprave na telitev. 
 

Metode za izvrednotenje podatkov zbranih v klavnici- preizkušnja »AB« 

Preizkušnja se nanaša na testiranje lastnosti klavne kakovosti. Informacije za to 
preizkušnjo se zbirajo na klavni liniji takoj po zakolu živali –preizkušnja »AB«. 
Meritve: 

- Masa toplih klavnih polovic po primarni obdelavi klavnega trupa; 
Ocene: 

- Ocena mesnatosti po slovenskem pravilniku (EUROP; možnih 5 različnih 
ocen). 

- Ocena zamaščenosti po slovenskem pravilniku (1,2,3,4,5; možnih 5 
različnih ocen). 

Na osnovi meritev in ocen ter informacij, ki nam jih zagotavlja identifikacijske 
številka zaklane živali črnobele pasme preko informacijskega sistema vključujemo 
na osnovi tako zbranih informacij v sistem izvrednotenja podatkov naslednje 
lastnosti: 

� Masa toplih polovic; ob upoštevanju kategorije živali, starosti in ocene 
zamaščenosti; 

� Oceni mesnatosti in zamaščenosti; nekorigirani; 

� Dnevni neto prirast; izračunana lastnost na osnovi mase toplih polovic in 
starosti ob zakolu; nekorigiran in ob upoštevanju stopnje zamaščenosti 
klavne polovice: 

izračun neto prirasta: neto prirast = (masa toplih pol.x1000)/ starost, g/dan; 
 

Preveritev korekcijskih faktorjev pri AT4 kontroli za črnobelo pasmo 

Glede na to, da krave črnobele pasme dosegajo v povprečju za 2.000 kg mleka 
večjo mlečnost od krav rjave in lisaste pasme, bomo v okviru razvojnih nalog 
proučili korekcijske faktorje za oceno dnevne mlečnosti pri črnobeli pasmi s 
pomočjo katerih bomo dosegali bolj natančno oceno dnevne mlečnosti ter sestave 
mleka ter posledično bolj natančen izračun laktacijske, letne in življenjske 
mlečnosti,  
 



Rejski program za črnobelo pasmo govedi v Sloveniji 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko v sodelovanju z Društvom rejcev govedi črnobele pasme v 
Sloveniji in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, 2010 
 

  

Avtorji programa: Marija Klopčič, Marko Čepon, Klemen Potočnik, Drago Kompan 

 
56 

Spremljanje prireje mleka – »B metoda, dnevna kontrola« 

Proučiti želimo možnosti kontrole prireje mleka po metodah B4 in BT4. V okviru 
tega predvidevamo preveriti tudi pogoje za dnevno spremljanje količine mleka z 
avtomatskimi merilci na kmetijah. Spremljati želimo tudi zdravje, dolgoživost in 
odpornost živali. 
 

Potek telitve 

Spremeniti želimo način opisa poteka telitve, kot smo že opisali v poglavju 
»Biološki test«. Posledično predvidevamo tudi spremembo načina genetskega 
vrednotenja poteka telitve. 
 

Dedovanje lastnosti zunanjosti 

Lastnosti zunanjosti postajajo vse pomembnejše tako z vidika prireje kot 
gospodarnosti reje v najširšem pomenu besede. Po svoji naravi so lastnosti 
zunanjosti med seboj precej različne, zato so z vidika selekcijskega dela še 
posebej zanimive lastnosti, pri katerih je povprečna izraženost lastnosti istočasno 
tudi zaželena (npr. kot skočnega sklepa, dolžina seskov, …). Zato želimo 
analizirati prenašanje lastnosti zunanjosti staršev na potomce. Ocenjujemo, da je z 
vidika reje to zelo pomembno področje, saj lahko s korekturami nekaterih lastnosti 
zunanjosti v čredah veliko pripomoremo tudi k večji življenjski prireji oz. daljši dobi 
izkoriščanja krav molznic. 
 

Vzdrževanje, razvoj in uvajanje novih tehnologij na področju razmnoževanja 
in spremljanja intenzivnosti razmnoževanja pri govedu 

• različnih metod pridobivanja semena 
• različnih oblik konzerviranja semena 
• tehnik zbiranja, pridobivanja, priprave in shranjevanja zarodkov 
• tehnik pridobivanja jajčnih celic 
• določanja spola zarodkov 
• ločevanja semenčic po spolu 

Metode konzerviranja in zamrzovanja omogočajo obstoj vitalnih zarodkov in 
semena daljše časovno obdobje, kar omogoča lažji in cenejši transport »genskega 
materiala« tudi na večje razdalje. Možnost globokega zamrzovanja zarodkov 
omogoča ohranjanje genoma in vnos le tega nazaj v sanirano čredo z izredno 
nizko možnostjo prenosa bolezni (npr. okužba z IBR/IPV). Prav tako pa nam te 
tehnologije omogočajo izkoriščanje zdravih, toda selekcijsko manj zanimivih rej, za 
vzrejo genetsko visoko vrednih potomcev. Določevanje spola in druge 
predimplantacijske diagnoze (tudi selekcijske), ločevanje semenčic po spolu nam 
omogoča usmerjeno, intenzivnejšo in predvsem hitrejše doseganje rejskih in 
selekcijskih ciljev. Različne oblike konzerviranja pa nam omogočajo tudi 
izkoriščanje plemenjakov, katerih seme se ne more konzervirati z ustaljenimi 
postopki. 
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Razvoj metodologije za uvajanje spremljanja in ovrednotenja novih 
parametrov za spremljanje reprodukcije in zdravja 

• uvajanje novih parametrov za spremljanje reprodukcijskih parametrov 
(stopnja koncepcije, plodnostni indeks, delež izločitev zaradi plodnosti) 

• direktno spremljanje deleža obolenj vimena (ŠSC, poročila o številu akutnih 
obolenj vimena) 

V zadnjem obdobju se poskuša v rejske programe in selekcijske programe uvajati 
objektivnejše in standardizirane parametre, ki bi bili tudi medsebojno primerljivi. 
Zato predvidevamo, da se bodo zgoraj omenjeni parametri, ki se že uvajajo ali 
uporabljajo v nekaterih govedorejsko razvitih državah, začeli uporabljati tudi v 
naših selekcijskih programih. 
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7 UKREPI ZA GOSPODARNEJŠO REJO DOMAČIH 
ŽIVALI 

 
Za gospodarnejšo rejo domačih živali bo rejska organizacija preko različnih 
načinov izobraževanja in informiranja rejcev spodbujala gospodarnejšo rejo 
domačih živali. Pri tem bo največ pozornosti posvečala vsaj naslednjim ukrepom: 
 

� izboljšanje krmne baze in povečanje kakovosti pridelkov 
Pri reji govedi je kakovost osnovne oz. voluminozne krme eden od 
najpomembnejših pogojev, ki lahko omogoči večjo prirejo. Z izboljševanjem 
kakovosti krme povečujemo prirejo ter istočasno zmanjšamo porabo močne 
krme, kar ima tako nekatere mikroekonomske (občasni veliki vplivi na 
proizvodno ceno)) kot tudi makroekonomske prednosti (konkurenčnost 
porabe hrane med govedom in človekom); 

� spodbujanje rabe najboljših plemenskih živali, predvsem bikov 
S programom načrtnega parjenja oz. osemenjevanja bomo ponudili rejcem 
najboljši izbor plemenjakov glede na njihovo rejsko usmeritev za vsako 
posamezno plemenico ob upoštevanju stopnje sorodstva; 

� dolga proizvodna in življenjska doba 
Z uvajanjem novih lastnosti v preizkušnje, ki so navedene v tem rejskem 
programu (zdravje živali, število somatskih celic, lastnosti zunanjosti), bomo 
posredno v naslednjih generacijah podaljševali proizvodno dobo in 
življenjsko prirejo. Izvedba tega cilja temelji na izvajanju ukrepov iz rejskega 
cilja, kakor tudi iz izbora lastnosti zunanjosti (ocenjevanje prvesnic) in jasne 
definicije posamezne lastnosti zunanjosti. Prav sekundarne lastnosti (ne le 
direktno proizvodne) so vse pomembnejše za veliko življenjsko prirejo, kar 
dokazujejo številne študije, objavljene v znanstveni literaturi. Številni 
raziskovalci ugotavljajo odlično pozitivno povezanost med lastnostmi 
zunanjosti in življenjsko dobo oz. življenjsko prirejo. 

� večja pozornost in večja teža parametrov zdravja živali 
Konkretni ukrepi za podrobnejše in urejeno spremljanje parametrov zdravja 
živali so pomembni z vidika zagotavljanja dobrega počutja živali, doseganja 
daljše življenjske dobe ter boljše kakovosti mleka in mesa. Parametri 
zdravja pa pomembno vplivajo tudi na ekonomiko rejcev. 

� povečevanje mlečnosti in rastnosti 
Oba omenjena cilja želimo doseči predvsem iz osnovne krme in na osnovi 
posrednega povečevanja konzumacijske sposobnosti; 

� izboljševaje vsebnosti mleka, predvsem beljakovin 
Cilj bomo poizkusili doseči preko na novo definiranega ekonomskega 
indeksa; 

� izboljšanje plodnosti 
Za dosego tega cilja predlagamo dopolnitev izvedbe biološkega testa ter 
izvrednotenje parametrov plodnosti brez združevanja posameznih ocen v 
razrede; 
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� uporaba najprimernejših mesnih pasem za gospodarsko križanje 
Izvrednotenje kombinacijskih učinkov križanja za najpomembnejše lastnosti 
prirastov ter klavne kakovosti (razvojna naloga); 

� spodbujanje sonaravne reje 
To bomo poskušali doseči s kontinuiranim usposabljanjem rejcev, s 
seznanjanjem z merili dobre kmetijske prakse in zahtevami zakonodaje ter 
uvajanje dobre kmetijske prakse, ki upošteva principe okolju in živalim 
prijaznega načina reje; 

� zagotavljanje prireje varne hrane za humano prehrano 
Organizirali bomo delavnice na katerih bomo rejce seznanjali o pomenu 
varne hrane, o možnostih prisotnosti različnih reziduov v proizvodih in preko 
tega posredno vplivanje na kakovostnejšo prirejo in večjo možnost 
uspešnega trženja. 
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8 PREGLED, SPREMLJANJE IN NADZOR 
ZDRAVSTVENEGA STANJA  

 
Pregled, spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja se nanaša na naslednje: 

• Osemenjevalno središče  

• Vzrejališče plemenjakov (lastna preizkušnja) 

• Pripustne postaje 

• Reje bikovskih mater 

• Reje čistopasemskih plemenskih živali 
 

Zdravstveno varstvo v čredah oziroma zagotavljanje statusa bolezni prostih čred in 
rej postaja v živinoreji ključnega pomena. Namen spremljanja in nadzora 
zdravstvenega stanja živali v posameznih rejah je zagotoviti čim racionalnejši 
vendar zanesljiv program preprečevanja širjenja infekcijskih bolezni. Program 
mora omogočiti preprečitve oziroma zmanjšati tveganje vnosa nove bolezni v rejo 
oziroma zmanjšati rizik širjenja bolezni v reji oziroma populaciji posamezne rejske 
organizacije. Poznano je, da nekatere bolezni resno ogrozijo proizvodnjo reje, 
druge pa lahko omejijo oziroma onemogočajo trženje proizvodov. Osnovne 
standarde postavljajo posamezne države, rejska združenja in rejske organizacije 
in jih moramo obligatorno spoštovati. S programi nadzora nad obolenji pa želimo v 
prvi vrsti zaščititi reje pred vnosom oziroma prenosom obolenja in s tem zagotoviti 
višji zdravstveni standard in omogočiti, da se proizvodi brez omejitev pojavljajo na 
tržišču (trg plemenske živine, bikovo seme, zarodki, jajčne celice in drugo). 
Omenjene programe bo potrebno zaradi specifičnih zahtev pripraviti ločeno za 
vsaki zgoraj omenjeni segment. 
 
Program nadzora nad obolenji naj bi vseboval: 

• Program izobraževanja rejcev, s katerim jih seznanimo z osnovami 
zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva živali. 

• Analizo tveganja vnosa bolezni z živalmi oziroma njihovimi produkti (seme, 
mleko, zarodki,…) 

• Analizo tveganja za vnos bolezni z vodo, krmili (znani oziroma neznani 
dobavitelji, kontrola) 

• Analiza tveganja medsebojnega kontakta različnih proizvodnih skupin 
oziroma kategorij živali (mlada živina, sesna teleta, razstavne živali, obolele 
živali) 

• Analizo tveganja prenosa bolezni od divjih živali na domače (direktni 
kontakt, vektorji) 

• Plan ukrepov za zagotavljanje dogovorjenega zdravstvenega standarda 
reje. 
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9 ZAGOTAVLJANJE ŠIRJENJA GENETSKEGA 
NAPREDKA 

 
Širjenje genetskega napredka in genetsko izboljšanje populacije zagotavljamo 
preko številnih nalog, ki so opisane v tem rejskem programu. To so predvsem 
identifikacija in registracija živali, načini preizkušanja z natančnimi navodili za delo 
ter z metodami za izvrednotenje podatkov in ocenjevanjem genetskih vrednosti. K 
širjenju genetskega napredka pomembno doprinesejo tudi opisani načini odbiranja 
in priznavanja plemenskih živali, načrt uporabe plemenjakov ter pogoji za promet s 
čistopasemskim plemenskim govedom črnobele pasme. Pomembno zagotovilo za 
izpolnjevanje te naloge, ki jo predpisuje naša zakonodaja, so tudi predpisane 
obveznosti rejcev, ki so vključeni v rejsko organizacijo, za sodelovanje in izvajanje 
tega rejskega programa. 
 
Pri širjenju genetskega napredka bomo upoštevali najpomembnejše dejavnike, ki 
so nujno potrebni pri doseganju tega cilja: 

- presoja pogojev reje v različnih pogojih in načinih kmetovanja, 

- proizvodna usmeritev posameznega rejca in opredelitev njegovih ciljev v 
prihodnje, 

- načrtna izbira najprimernejšega plemenjaka tako z vidika ocenjenih 
genetskih vrednosti kot tudi porekla posamezne plemenice v čredi  

- izobraževanja rejcev predvsem pri razumevanju in pravilni interpretaciji 
genetskih vrednosti, s posebnim poudarkom razumevanja 
standardizirane plemenske vrednosti – PV12, 

- izobraževanje rejcev o negativnih posledicah parjenja v sorodstvu 

- izobraževanje rejcev o novostih na področju selekcije in genetike 

- izobraževanje rejcev o učinkoviti uporabi informacij s področja kontrole, 
selekcije, zdravja živali, plodnosti, kakovosti živalskih proizvodov za 
doseganje boljših ekonomskih rezultatov na kmetiji 

- prenos znanja v prakso 

- organizacija razstav plemenskih živali in promocija rejskih dosežkov pri 
črnobeli pasmi na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju 

 
Sicer pa je to poglavje, ki je v nekem smislu povzetek ukrepov za zagotavljanje 
širjenja genetskega napredka celotnega rejskega programa. Če bodo vse naloge, 
ki jih bodo izvajali posameznimi izvajalci nalog izvedene korektno in v skladu s tem 
rejskim programom, smemo pričakovati tudi kontinuiran genetski napredek tako pri 
direktno proizvodnih kot tudi pri sekundarnih lastnostih, ki posredno vplivajo na 
proizvode lastnosti. 
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10 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
ŽIVALSKIH PROIZVODOV 

 
Ukrepi za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov, predvsem mleka in mesa, 
prirejenih z govedom črnobele pasme so naslednji: 

� Prireja temelji v čim večji meri na voluminozni krmi, ki mora biti pridelana v 
skladu z načeli dobre kmetijske prakse; 

� Dokrmljevanje s koncentrati mora biti nadzorovano in v mejah, ki omogoča 
normalno fiziološko stanje živali v vseh obdobjih prireje; 

� Konzervirane voluminozne krme mora potekati na način, ki zagotavlja čim 
manjše izgube hranilnih snovi med procesom konzerviranja in ne omogoča 
nastajanja stranskih produktov in snovi, ki so škodljive za zdravje živali in 
ljudi; 

� Krmni obroki morajo biti uravnoteženi in prilagojeni proizvodni fazi živali. S 
tem zagotavljamo tudi boljše zdravje živali, manjšo možnost obolenj živali, s 
tem pa tudi večjo verjetnost prireje kakovostnih proizvodov; 

� Zagotavljanje boljšega zdravstvenega stanja ob manjši uporabi 
farmacevtskih sredstev za zaščito (zajedavci); 

� Mikrobiološka kakovost prirejenega mleka mora biti čim boljša, cilj je 
najboljši kakovostni razred; 

� Dosledno mora biti iz sistema zbiranja izločeno mleko, ki zaradi različnih 
vzrokov (zdravljenja, …) ni primerno za humano prehrano; 

� Pri pridelavi krme ter zdravljenju in oskrbi živali je potrebno upoštevati vsa 
predpisana določila (karenčna obdobja), da preprečimo nalaganje ostankov 
(fito)farmacevtskih in drugih sredstev v mleku in mesu. 

� Reja mora biti etološko primerna, da se izognemo posledicam morebitnih 
stresnih situacij, ki lahko vplivajo na kakovost prirejenih proizvodov. 

� Delavnice o pomenu varne hrane, o možnostih prisotnosti različnih 
ostankov (reziduov) v proizvodih in preko tega posredno vplivanje na 
kakovostnejšo prirejo in večjo možnost uspešnega trženja 
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11 NAČIN OBJAVE PODATKOV 
 
Vse podatkovne zbirke, ki jih opisuje ta rejski program, morajo biti povezane v 
informacijski sistem. Zagotovljen je dostop do vseh potrebnih podatkov osebam, ki 
podatke potrebujejo za izvajanje rejskega programa. 
 
Informacijski sistem omogoča posreden dostop do podatkovne baze za 
posamezne rejce in strokovne službe. Dostop do podatkov je omejen s sistemom 
uporabniških imen in gesel, tako da se za vsakega uporabnika definira, do katerih 
podatkov ima dostop. Informacijski sistem omogoča sočasen dostop več 
uporabnikom. 
 
Rejcem in strokovnim službam se po pošti posreduje delne laktacijske zaključke, 
laktacijske zaključke, poročila o plodnosti in rastnosti živali, poročila o plemenskih 
vrednosti, mednarodnih primerjavah bikov idr. 
Posamezen rejec ali strokovna služba lahko na lastno željo prejema izpise oz. 
poročila v elektronski obliki. 
Rezultate analiz posameznega ali več setov podatkov iz informacijskega sistema, 
se objavlja tudi v strokovnih revijah. 
 
Za povečevanje učinkovitosti selekcijskega dela posebej izpostavljamo objavo 
sprotnih katalogov bikov, ki imajo dovoljenje za osemenjevanje v Sloveniji. 
Katalogi bikov morajo vsebovati vse izračunane plemenske vrednosti spremljanih 
lastnosti vključno s kratkim tekstualnim opisom najpomembnejših lastnosti  
(proizvodni tip, specifične lastnosti) vsakega posameznega čistopasemskega 
plemenskega bika. 
 
Tudi načrt parjenja elitnih živali je objavljen in se sprotno ažurira. Pri načrtu 
parjenja bikovskih mater z elitnimi biki je potrebno predvideti tudi rezervni izbor 
elitnega bika. 
 
Priznana rejska organizacija za črnobelo pasmo govedi v Sloveniji bo skupaj s 
pogodbenimi drugimi priznanimi organizacijami v živinoreji zagotavljala, vodenje 
vse predpisane evidence, vse zbirke podatkov s področij, vključenih v ta rejski 
program, vključno z izdajanjem zootehniških dokumentov v skladu z Zakonom o 
živinoreji in njemu podrejenimi podzakonskimi akti. 
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12 POGOJ ZA SODELOVANJE IN UPORABO STORITEV 
REJSKEGA PROGRAMA 

 
Vsak rejec, ki redi govedo in izpolnjuje pogoje za vnos v rodovniško knjigo, ima 
pravico, da sodeluje v rejskem programu in postane član te rejske organizacije. S 
pristopom k rejski organizaciji potrdi, da je pripravljen sodelovati pri izvajanju tega 
rejskega programa in po pravilih delovanja rejske organizacije za črnobelo pasmo 
govedi v Sloveniji. 
 
Rejec s podpisano pristopno izjavo pristopi v Rejski program. Na pristopni izjavi 
mora navesti naslednje podatke: 

� podatke o lastniku, 

� navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID),  

� podatke o velikosti črede in lokaciji. 
 
Izvajanje načela nediskriminacije je zagotovljeno z naslednjimi pravili: 

� vsako plemensko govedo črnobele pasme, ki izpolnjuje pogoje za vpis, se 
na zahtevo lastnika ali člana rejske organizacije, rejca ali imetnika živali 
vpiše v rodovniško knjigo, 

� vsak rejec ima pravico postati član rejske organizacije, če je pripravljen 
sodelovati pri izvajanju rejskega programa po pravilih, ki so predpisana v 
tem rejskem programu. 
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13 PRAVILA ZA KONTROLO IN REGISTRIRANJE 
POREKEL 

 
Za vsako plemensko žival ali drug plemenski material mora biti znano poreklo. 
 
Za kontrolo (preverjanje) porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so 
mednarodno priznane, in sicer: 

- pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije, 

- pregled zunanjosti goveda, 

- molekularno biološke metode za analizo genoma z najmanj 99 % 
zanesljivostjo. 

 
Pri preverjanju porekla se obvezno uporabljata pregled podatkov iz zootehniške 
dokumentacije in pregled zunanjosti goveda. Ti dve metodi izvaja rejska 
organizacija za črnobelo pasmo goveda, in sta obvezni za preverjanje porekla 
vseh živali črnobele pasme. 
 
Pri potrjevanju porekla za čistopasemske plemenske bike, bikovo seme, jajčne 
celice in zarodke za uporabo na območju Republike Slovenije se obvezno 
uporablja tudi analiza krvne skupine ali drugi priznan test v skladu s pravnim 
redom EU. 
 
Analizo krvnih skupin in/ali molekularno molekularno biološke metode izvajajo 
druge priznane organizacije v živinoreji. Za te namene predvidevamo tako 
uporabo analize krvnih skupin kot tudi gensko analizo (analiza mikrosatelitov za 
preverjanje porekla). 
 
Čistopasemske plemenske živali črnobele pasme govedi so z vidika porekla le 
tiste, ki imajo popolno poreklo (znani prvi dve generacij prednikov). 
 
Delno poreklo pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega izmed starih 
staršev. Minimalni delež znanega porekla za plemenske živali črnobele pasme 
govedi je določen v poglavju »Rodovniška knjiga za črnobelo pasmo goveda«. 
 
Gensko analizo (analiza mikrosatelitov) za preverjanje porekla živali se uporablja 
tudi v primeru suma pravilnosti podatkov o poreklu živali. V posebnih primerih se 
lahko uporablja ta metoda kot način določanja enega ali obeh staršev. 
 
Za registracijo porekla živali so potrebni podatki, ki so opisani v prilogi 
»Rodovniška knjiga za črnobelo pasmo goveda«. 
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14 INFORMACIJSKI SISTEM 
 
Informacijski sistem sestavljata centralna baza podatkov in podatkovno skladišče. 
Centralna baza podatkov je jedro informacijskega sistema, kjer se zbirajo in 
shranjujejo podatki potrebni za nadaljnje obdelave. Podatki v centralni bazi se 
dnevno spreminjajo (vpisujejo se novi podatki). 
 
Podatkovno skladišče je drugi zelo pomemben del informacijskega sistema. 
Podatkovno skladišče je nadgradnja centralne baze podatkov. V njem se 
shranjujejo prečiščeni in transformirani podatki iz centralne baze ter podatki iz 
drugih virov (sorodne baze podatkov – Interbull, veterina, živilska industrija; opisi 
metod,  …). Podatki se za razliko od centralne baze podatkov v podatkovnem 
skladišču ne brišejo oziroma prepisujejo, ampak se shranjujejo historično. To 
pomeni, da je možno spremljati zgodovino informacij skozi čas. Podatkovna 
skladišča so posebej prilagojena za analitične procese (vizualizacija podatkov, 
odkrivanje znanj v podatkih, OLAP, …). 
 
V podatkovnem skladišču so shranjeni za dobo najmanj desetih let  vsi podatki o 
lastnostih iz preizkušenj, podatki meritev v laboratorijih, ocenjevanj in odbir, 
plemenskih vrednosti, podatki povezani z izvorom plemenskih živali in ostali 
podatki, ki se zbirajo in merijo v okviru tega rejskega programa. Opisi lastnosti so 
vključeni pri posameznih metodah preizkušnje in v ostalih poglavjih. 
 
Organizacije, ki skrbijo za centralno bazo podatkov in podatkovno skladišče, s 
potrebnimi informacijami oskrbujejo vse zainteresirane in jim nudijo vso 
informacijsko podporo pri pridobivanju le-teh. 
 
Informacijski sistem pokriva: 

- sproten vnos osnovnih podatkov (meritve, ocene) v centralno bazo 
podatkov 

- logične kontrole podatkov, kot jih določa ta rejski program (pogl. 13.2) 

- vrednotenje in priprava podatkov za razne preizkušnje ter izračun 
plemenskih vrednosti 

- izpis zootehniških dokumentov 

- interpretacijo rezultatov in podporo odločanju 
 

14.1 VNOS IN PRENOS PODATKOV 
Informacijski sistem omogoča vnos in prenos podatkov v centralno bazo na 
enostaven in učinkovit način. Meritve oziroma ocene se vpišejo v centralno bazo v 
najkrajšem možnem času po opravljeni meritvi oziroma ocenjevanju. V najslabšem 
primeru meritve oziroma ocene ocenjevalci zapisujejo na za to pripravljene 
formularje, ki se nato vnesejo v centralno bazo podatkov. 
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14.2 LOGIČNE KONTROLE 
Ko se podatki vpisujejo v centralno bazo podatkov, se opravijo vse logične 
kontrole na podatkih. S tem se izognemo logičnim napakam, ki bi povzročale 
napake v nadaljnjih postopkih. Rejce in ocenjevalce opozorimo o odkritih napakah, 
ter napake popravimo. Samo podatki brez napak (očiščeni) se vključijo 
(integrirajo) v podatkovno skladišče. 
 

14.3 VREDNOTENJE IN PRIPRAVA PODATKOV 
(SELEKCIJA IN TRANSFORMACIJA) 

Iz osnovnih podatkov pripravimo delne izračune oziroma pripravimo podatke za 
nadaljnje teste, ki jih potrebujejo rejci in ostali zainteresirani. Tu ne gre več za 
iskanje logičnih napak, ampak za kontrolo podatkov na višjem nivoju in pripravo 
informacij, ki pomenijo nadgradnjo osnovnih podatkov (laktacijski zaključki, 
življenjska mlečnost, iztok mleka in ostale lastnosti mlečnosti, reprodukcijske 
lastnosti, izračunane lastnosti zunanjosti, dnevni prirasti, klavna kakovost,…). 
 
Informacijski sistem omogoča pripravo podatkov za izračun plemenskih vrednosti. 
Organizacija, zadolžena za izračun plemenskih vrednosti, v rednih časovnih 
intervalih dobiva vse potrebne podatke za izračun plemenskih vrednosti. Po 
opravljenem izračunu pa je dolžna izračunane plemenske vrednosti poslati v 
centralno bazo podatkov, tako da so v centralni bazi vsi osnovni podatki in zadnje 
izračunane plemenske vrednosti. 
 
Informacijski sistem za potrebe tega rejskega programa bo znanstveno primerljiv s 
podobnimi informacijskimi sistemi v svetu in prilagojen za potrebe v Republiki 
Sloveniji. 
 

14.4 IZPIS ZOOTEHNIŠKIH DOKUMENTOV 
Informacijski sistem je pripravljen za neposreden izpis vseh zootehniških 
dokumentov, ki so predvideni po pravilniku (Pravilnik o poreklu za čistopasemsko 
plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke, Ur. l. RS, št. 94/2003). 
 

14.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN PODPORA 
ODLOČANJU 

Informacijski sistem je pripravljen, da nudi pomoč pri interpretaciji podatkov, 
informacij in različnih poročil. Različne statistične analize, ki jih opravljamo na 
podatkih iz podatkovnega skladišča, nudijo potrebne dodatne informacije in pomoč 
pri selekciji živali (odbira elitnih živali, načrt parjenja, …). Interpretacija rezultatov 
in različne statistične analize so javno dostopne vsem zainteresiranim. 
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15 POSTOPKI IN METODE ZA VODENJE RODOVNIŠKE 
KNJIGE ZA ČRNOBELO PASMO 

 
Rodovniška knjiga za čistopasemsko plemensko govedo črnobele pasme se vodi 
v elektronski obliki. 
 
Ime rodovniške knjige: Rodovniška knjiga za čistopasemsko plemensko 
govedo črnobele pasme v Sloveniji. Rodovniška knjiga je razdeljena na glavni 
in dodatni del z razdelki. 
 
Pravila o postopkih in metodah ter pogojih za vpis v posamezne razdelke 
Rodovniške knjige za črnobelo pasmo so priloženi k temu rejskemu programu kot 
priloga (avtor mag. Logar Betka). 
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16 POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM 
PLEMENSKIM MATERIALOM 

 
Priznana rejska organizacija za črnobelo pasmo v Sloveniji mora na zahtevo rejca 
vpisati čistopasemsko plemensko govedo črnobele pasme, ki izvira iz držav članic 
Evropske unije, v rodovniško knjigo za črnobelo pasmo. Čistopasemsko 
plemensko žival se vpiše v tisti razdelek glavnega dela rodovniške knjige, za 
katerega izpolnjuje pogoje navedene v Postopkih in metodah za vodenje 
rodovniške knjige za črnobelo pasmo v Sloveniji. 
 
Za izdajanje zootehniških dokumentov priznana organizacija v govedoreji izda 
zootehniško spričevalo za plemenski material lastniku goveda črnobele pasme na 
njegovo zahtevo. 
 
Plemenski material črnobele pasme v prometu mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
� Rezultati proizvodnih in drugih lastnosti morajo biti ocenjeni in izvrednoteni v 

skladu z navodili ICAR-ja. 
� Rodovniška knjiga, iz katere izhaja žival v prometu, mora biti priznana na 

območju EU. Enako velja za rejsko organizacijo, ki vodi rodovniško knjigo. 
� Za čistopasemsko plemensko govedo v prometu mora biti poreklo popolno, 

starši in stari starši morajo biti vpisani v glavni del rodovniške knjige, iz katere 
izhaja žival (dovoljene so izjeme za ženske živali, kot jih predvideva ta rejski 
program). 

� Za promet z ostalim plemenskim materialom (seme, jajčne celice, zarodki) 
veljajo enaki pogoji, kot za vpis čistopasemskih plemenskih živali črnobele 
pasme v razdelek A te rodovniške knjige. 

� Promet z bikovim semenom je izjemoma dovoljen tudi v primeru, ko niso 
znani rezultati proizvodnih in drugih lastnosti za dajalca semena, vendar le v 
količinah, ki omogočajo izvedbo preizkusa proizvodnih lastnosti (mladi biki), 
kot je določeno v tem rejskem programu.  

�  
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17 STROKOVNA PRAVILA ZA NAČIN REJE 
ČISTOPASEMSKIH PLEMENSKIH ŽIVALI ČRNOBELE 
PASME VKLJUČENIH V REJSKI PROGRAM  

 
Dovoljene so tehnologije in načini reje, ki izpolnjujejo ekološke in etološke 
normative. Govedo je treba rediti tako, da so zadovoljene njihove biološke 
potrebe, da niso motene njihove telesne funkcije, da ni presežena njihova 
prilagoditvena sposobnost in da se z njimi ravna skladno s predpisi, ki urejajo 
zaščito živali. 
 
Krmljenje, nega in nastanitev so primerni, kadar ustrezajo fiziološkim, etološkim in 
drugim potrebam živali. Živali morajo biti primerno negovane in primerno 
nastanjene. 
 
Prav tako mora način reje zagotavljati prirejo varnih živalskih proizvodov, ki morajo 
biti varni za humano prehrano in čim boljše kakovosti. 
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1  METODE NAPOVEDOVANJA PLEMENSKIH 
VREDNOSTI 

Navedeni so postopki napovedovanja plemenskih vrednosti, s katerimi se 
napoveduje plemenske vrednosti za lastnosti mlečnosti, plodnosti, zunanjosti in 
rastnosti ter klavne kakovosti. Pri napovedovanju plemenskih vrednosti za 
posamezne lastnosti, se izbere postopek za napovedovanje plemenskih vrednosti, 
upoštevaje razpoložljive podatke, ki se zbirajo v ta namen. 
Cilj napovedovanja plemenskih vrednosti so zanesljive napovedi plemenskih 
vrednosti, predvsem živali, ki bodo starši naslednjim generacijam. Ob optimalni 
izbiri paritvenih partnerjev bodo potomci teh parjen prinesli največji možen 
genetski napredek. S takim pristopom dobi celotno selekcijsko delo smisel in 
pomen. Razlike v povprečjih plemenskih vrednosti med posameznimi generacijami 
so kazalniki genetskega napredka. 

1.1 BIOLOŠKI TEST 
 
Opis lastnosti: 
1. izraženost omišičenosti, v točkah; 
2. izraženost telesne dolžine, v točkah; 
3. izraženost telesne širine, v točkah; 
4. izraženost globine telesa, v točkah; 
5. telesne oblike, v točkah; v točkah; 
6. ocena stoje, v točkah; 
7. obseg prsi, v centimetrih. 
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda mešani modelov, večlastnostni model živali. Za lastnosti pod 
točko 2, 3 in 4 trilastnostni model, za lastnosti pod točko 5 in 6 dvolastnostni model 
in za lastnosti 1 in 7 enolastnostni model. Opcija je, da se za vsako lastnost 
uporabi enolastnostni model. 
 
Omejitve podatkov: 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji glede na leto 
ocenjevanja. V napovedovanja plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne 
več kot petnajstletno obdobje meritev. 
Izloči se meritve, katerih je po posameznem ocenjevalcu znotraj leta ocenjevanja 
in posamezne lastnosti manj kot 5 ali skupaj po ocenjevalcu (ekspertu) manj kot 
20. 
Za vse lastnosti, ki so ocenjevane, se izvede homogenizacija znotraj ocenjevalca 
in leta ocenjevanja. Ocen, ki so po ocenjevalcu znotraj leta enake, se ne 
homogenizira. 
 
Statistični model: 
opisuje sistematske vplive: vpliv ocenjevalca, leto ocenjevanja, sezona rojstva in 
starost ob ocenjevanju ter slučajna vpliva: čreda in aditivni genetski vpliv. 
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Statistični model zapisan v matrični obliki: 
 

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

e

a

h

b

Z

Z

X

y

a

h

 

V modelu se predpostavlja, da: 

• je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2) 

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

• so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4) 

• so napovedi za črede identično, neodvisno in normalno porazdeljene (Enačba 
4) 

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 

 

( ) ( ) ( ) 0;0;0 === eha EinEE  [2] 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
Xb

ehZaZbX

ehZaZXb

ehZaZXby

=

+++=

+++=

+++=

EEEE

EEEE

EE

ha

ha

ha

 [3] 

 

( )

( )

( )
( ) RHZZGZZVy

GGAa

RRe

HHIh

++==

=⊗=

==

=⊗=

∑ ⊗

''var

var

var

var

0

0

0

hhaa

i
 

( ) ( ) ( ) ;',cov;',cov;',cov 0e0eh0ah === a  [4] 
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Sistem enačb mešanega modela  je predstavljen v enačbi 5. Komponente varianc 
lahko za eno lastnostni model enostavno predstavimo kot razmerje med varianco 
za ostanek in aditivno genetsko varianco oz. varianco čred, za več lastnostne 
modele imajo matrike varianc in kovarianc red velikosti n×n, kjer n predstavlja 
število lastnosti vključenih v posamezen več lastnostni model. Te matrike so R0, 
G0 in H0. 

Najpogosteje za vse lastnosti, ki so vključene v posamezen več lastnostni model, 
ni meritev (manjkajoča vrednost) za vse zapise. V takih primerih je matrika R 

direktna vsota (∑
⊗

) matrik varianc in kovarianc za posamezne zapise ( i0R ), ki 

se med seboj razlikujejo  glede na manjkajoče vrednosti. 
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 [5] 

  

1.2 LASTNA PREIZKUŠNJA 

 
Opis lastnosti: 
1. Povprečni dnevni prirast, v gramih na dan; 
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda mešani modelov - enolastnostni model živali.  
 
Omejitve podatkov: 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji glede na leto 
ocenjevanja. V napovedovanja plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne 
več kot petnajstletno obdobje meritev. 
 
Statistični model: 
opisuje sistematske vplive: sezono ter starost ob vhlevitvi in slučajni aditivni 
genetski vpliv. 
 
Statistični model zapisan v matrični obliki je naslednji: 
 
 

eaZXby ++= a  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

e

a

b

Z

X

y

a  
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V modelu smo predpostavili, da: 

• je pričakovana vrednost za naključni vpliv enaka 0 (Enačba 2) 

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

• so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4) 

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 

( ) ( ) 00 == ea EinE  [2] 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
Xb

eaZbX

eaZXb

eaZXby

=

++=

++=

++=

EEE

EEE

EE

a

a

a

 [3] 
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a

e

σ

σ

σ

 [4] 

Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 
5). Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med 
varianco za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6). 
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a

e

σ

σ
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1.3 LASTNOSTI MLEČNOSTI  
 
Opis lastnosti: 
1. Količina mleka dnevne kontrole v kilogramih; 
2. Količina maščobe dnevne kontrole v kilogramih; 
3. Vsebnost maščobe dnevne kontrole v odstotkih; 
4. Količina beljakovin v dnevne kontrole v kilogramih; 
5. Vsebnost beljakovin dnevne kontrole v odstotkih; 
6. Vsebnost laktoze dnevne kontrole v odstotkih; 
7. Vsebnost sečnine dnevne kontrole v mg/100ml; 
8. Število somatskih celic dnevne kontrole v skupnem številu na mililiter; 
9. Količina mleka v standardni laktaciji (305 dni) v kilogramih; 
10. Količina maščobe v standardni laktaciji (305 dni) v kilogramih; 
11. Vsebnost maščobe v standardni laktaciji (305 dni) v odstotkih; 
12. Količina beljakovin v standardni laktaciji (305 dni) v kilogramih; 
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13. Vsebnost beljakovin v standardni laktaciji (305 dni) v odstotkih; 
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti  
Uporablja se metoda mešanih modelov. Laktacijo se v primeru dnevnih kontrol v 
statističnem modelu lahko opiše kot sistematski vpliv ali kot sistematsko regresijo 
ali kot naključno regresijo. 
 
Omejitev podatkov 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji na prvih petih 
laktacij.  
V napovedovanje plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne več kot 
petnajstletno letno obdobje meritev. 
Material se tudi omeji glede na število molznih dni, in sicer navzdol z 201 in 
navzgor z 650 dnevi za lastnosti standardne laktacije in navzgor s 305 dnevi za 
lastnosti dnevnih kontrol. 
 
Za izvrednotenje lastnosti mlečnosti se uporablja metoda mešanih modelov in 
model živali. Kadar se posamezne laktacije v modelu ne tretirajo kot korelirane 
lastnosti se uporablja ponovljivostni model živali.  
 
Statistični model za lastnosti mlečnosti zapisan v matrični obliki je naslednji: 
 

eaZpZhZXby ++++= aph  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

okolja apermanentn za parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

okolja egapermanentn  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

a

p

h

e

a

p

h

b

Z

Z

Z

X

y

 

V modelu smo predpostavili, da: 

• je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2) 

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

• so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4) 

• so napovedi za črede in permanentna okolja identično, neodvisno in normalno 
porazdeljene (Enačba 4) 

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 0Ein0E;0E;0E ==== epha  [2] 
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 
5). Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med 
varianco za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6). 
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Permanentno okolje v primeru lastnosti standardne laktacije predstavljajo 
ponovitve znotraj živali – laktacije, v primeru lastnosti dnevnih kontrol pa 
ponavljajoče meritve znotraj laktacije posamezne živali. 
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1.4 IZTOK MLEKA IN TEMPERAMENT 
 
Opis lastnosti: 
1. Iztok mleka v točkah; 
2. Temperament v točkah. 
 
Pred uporabo podatkov za napovedovanja plemenskih vrednosti je potrebno 
opraviti analizo podatkov. Velik vpliv na lastnosti, ki so subjektivno ocenjene, ima 
ocenjevalec. Pred vključitvijo tega vpliva v model je potrebno preveriti variabilnost 
po posameznem ocenjevalcu. 
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda mešani modelov - enolastnostni model živali. Opcija je 
ponovljivostni model živali. 
 
Omejitve podatkov: 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji glede na leto 
ocenjevanja. V napovedovanja plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne 
več kot petnajstletno obdobje meritev. 
Izloči se meritve, katerih je po posameznem ocenjevalcu znotraj leta ocenjevanja 
in posamezne lastnosti manj kot 5 ali skupaj po ocenjevalcu (ekspertu) manj kot 
20. 
Za obe lastnosti, se izvede homogenizacija znotraj ocenjevalca in leta 
ocenjevanja. Ocen, ki so po ocenjevalcu znotraj leta enake, se ne homogenizira. 
 
Statistični model: 
Vključuje sistematske vplive: vpliv ocenjevalca, leto ocenjevanja, sezona rojstva in 
starost ob ocenjevanju ter slučajna vpliva: čreda in aditivni genetski vpliv. 
 
Statistični model zapisan v matrični obliki: 
 

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

e

a

h

b

Z

Z

X

y

a

h
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V modelu smo predpostavili, da: 

• je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2) 

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

• so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4) 

• so napovedi za črede identično, neodvisno in normalno porazdeljene (Enačba 
4) 

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 

 

( ) ( ) ( ) 0;0;0 === eha EinEE  [2] 
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 
5). Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med 
varianco za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6). 
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â

ˆ

ˆ

'''

'''

'''

1

1

2

α

α  [5] 

2

2

12

2

2 ;
a

e

h

e

σ

σ
α

σ

σ
α ==  [6] 

 

1.5 LASTNOSTI PLODNOSTI 
 
Opis lastnosti: 
1. Doba med telitvama je izražena v dnevih od telitve za laktacijo do naslednje 

telitve (DMT). 
2. Starost prvesnice ob telitvi je v dnevih izražena starost živali ob prvi telitvi 

(SPT). 
 
Pred uporabo podatkov za napovedovanja plemenskih vrednosti je potrebno 
opraviti analizo podatkov.  
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Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda mešani modelov enolastnostni model živali.  
 
Omejitve podatkov: 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji glede na leto 
rojstva. V napovedovanje plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne več 
kot dvajsetletno obdobje meritev. 
 
Statistični model: 
opisuje sistematske vplive: sezona telitve ter slučajna vpliva: čreda in aditivni 
genetski vpliv. Za lastnost DMT še sistematska vpliva: zaporedna laktacija in vpliv 
prireje mleka ter za lastnost SPT še sistematski vpliv sezona telitve.. 
 
Statistični model zapisan v matrični obliki: 
 

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

e

a

h

b

Z

Z

X

y

a

h

 

V modelu smo predpostavili, da: 

• je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2) 

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

• so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4) 

• so napovedi za črede identično, neodvisno in normalno porazdeljene (Enačba 
4) 

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 
5). Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med 
varianco za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6). 
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1.6 POTEK TELITVE 
 
Opis lastnosti: 
1. Potek telitve - oče telet (paternalni vpliv - neposreden vpliv očeta), v točkah. 
2. Potek telitve - oče krav (maternalni vpliv - posreden vpliv očeta), v točkah. 
 
Pred uporabo podatkov za napovedovanja plemenskih vrednosti je potrebno 
opraviti analizo podatkov. Velik vpliv na lastnosti, ki so subjektivno ocenjene, ima 
rejec, ki sporoča podatke.  
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda mešanih modelov - dvolastnostni model živali.  
 
Omejitve podatkov: 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji glede na leto 
ocenjevanja. V napovedovanje plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne 
več kot petnajstletno obdobje meritev. 
Izloči se meritve, katerih je po posameznem ocenjevalcu znotraj leta ocenjevanja 
in posamezne lastnosti manj kot 5 ali skupaj po ocenjevalcu (ekspertu) manj kot 
20. 
 
Statistični model: 
opisuje sistematske vplive: spol teleta, starost ob telitvi, zaporedna telitev vpliv 
ocenjevalca, leto ocenjevanja in sezona telitve ter slučajna vpliva: čreda in aditivni 
genetski vpliv. 
Vpliva zaporedna telitev in starost ob telitvi sta v statističnem modelu opisana kot 
interakcija. 
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Statistični model zapisan v matrični obliki: 
 

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 
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V modelu se predpostavlja, da: 

• je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2) 

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

• so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4) 

• so napovedi za črede identično, neodvisno in normalno porazdeljene (Enačba 
4) 

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 
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Sistem enačb mešanega modela  je predstavljen v enačbi 5. Matrike varianc in 
kovarianc so reda velikosti 2×2. Te matrike so R0, G0 in H0. 
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Absolutne plemenske vrednosti se pred standardizacijo pomnoži z minus ena, 
tako, da večje vrednosti predstavljajo lažji potek telitve. 
 

1.7 LASTNOSTI ZUNANJOSTI  
 
Opis lastnosti: 

1. Višina vihra, v cm; 
2. Višina križa, v cm.; 
3. Dolžina telesa, v cm; 
4. Obseg prsi, v cm; 
5. Sedna širina,v cm; 
6. Globina telesa, v cm; 
7. Dolžina križa, v cm; 
8. Širina križa, v cm; 
9. Širina spredaj, v točkah; 
10. Hrbet , v točkah; 
11. Nagib križa , v točkah; 
12. Kot skočnega sklepa, v točkah; 
13. Izraženost skočnega sklepa, v točkah; 
14. Stoja zadnjih nog , v točkah; 
15. Biclji , v točkah; 
16. Parklji, v točkah; 
17. Vime pod trebuhom, v točkah; 
18. Vime zadaj, v točkah; 
19. Višina mlečnega zrcala, v točkah; 
20. Širina mlečnega zrcala, v točkah; 
21. Globina vimena, v točkah; 
22. Centralna vez, v točkah; 
23. Debelina seskov, v točkah; 
24. Dolžina seskov, v točkah; 
25. Položaj seskov, v točkah; 
26. Namestitev prednjih seskov, v točkah; 
27. Namestitev zadnjih seskov, v točkah; 
28. Omišičenost, v točkah; 
29. Mlečni značaj, v točkah; 
30. Oblika, v točkah; 
31. Vime, v točkah; 

 
Pred uporabo podatkov za napovedovanja plemenskih vrednosti je potrebno 
opraviti analizo podatkov. Velik vpliv na lastnosti, ki so subjektivno ocenjene, ima 
ocenjevalec. Pred vključitvijo tega vpliva v model je potrebno preveriti variabilnost 
po posameznem ocenjevalcu. 
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda mešani modelov - večlastnostni model živali. V večlastnostne 
modele se glede na biološke zakonitosti združi lastnosti okvira, oblik, vimena, 
seskov. Opcija je, da se za vsako lastnost uporabi enolastnostni model. 
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Omejitve podatkov: 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji glede na leto 
ocenjevanja.  
V napovedovanje plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne več kot 
petnajstletno obdobje meritev. 
Izloči se meritve, katerih je po posameznem ocenjevalcu znotraj leta ocenjevanja 
in posamezne lastnosti manj kot 5 ali skupaj po ocenjevalcu (ekspertu) manj kot 
20. 
Za vse lastnosti, ki so ocenjevane, se izvede homogenizacija znotraj ocenjevalca 
in leta ocenjevanja. Ocen, ki so po ocenjevalcu znotraj leta enake, se ne 
homogenizira. 
 
Statistični model: 
Vključuje naj sistematske vplive: vpliv ocenjevalca, leto ocenjevanja, sezona 
rojstva in starost ob ocenjevanju ter slučajna vpliva: čreda in aditivni genetski vpliv. 
 
Statistični model zapisan v matrični obliki: 
 

eaZhZXby +++= ah  [1] 
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) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 
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V modelu se predpostavlja, da: 

• je pričakovana vrednost za naključne vplive enaka 0 (Enačba 2) 

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

• so ostanki identično, neodvisno in normalno porazdeljeni (Enačba 4) 

• so napovedi za črede identično, neodvisno in normalno porazdeljene (Enačba 
4) 

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 

 

( ) ( ) ( ) 0;0;0 === eha EinEE  [2] 
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( ) ( ) ( ) ;',cov;',cov;',cov 0e0eh0ah === a  [4] 

Sistem enačb mešanega modela  je predstavljen v enačbi 5. Komponente varianc 
lahko za eno lastnostni model enostavno predstavimo kot razmerje med varianco 
za ostanek in aditivno genetsko varianco oz. varianco čred, za več lastnostne 
modele imajo matrike varianc in kovarianc red velikosti n×n, kjer n predstavlja 
število lastnosti vključenih v posamezen več lastnostni model. Te matrike so R0, 
G0 in H0. 

Najpogosteje za vse lastnosti, ki so vključene v posamezen več lastnostni model, 
ni meritev (manjkajoča vrednost) za vse zapise. V takih primerih je matrika R 

direktna vsota (∑
⊗

) matrik varianc in kovarianc za posamezne zapise ( i0R ), ki 

se med seboj razlikujejo  glede na manjkajoče vrednosti. 
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1.8 DOLGOŽIVOST 
 
Opis lastnosti: 
1. dolgoživost, v dnevih od prve telitve. 
 
Pred uporabo podatkov za napovedovanja plemenskih vrednosti je potrebno 
opraviti analizo podatkov. 
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda analize preživetja z uporabo Weibullove porazdelitvene 
funkcije. Uporablja se model očetov. Opcija je model žival. 
 
Omejitve podatkov: 
V napovedovanja plemenskih vrednosti vključimo čim daljše obdobje obdobje 
meritev. 
 
Statistični model: 
Vključuje naj sistematske vplive: laktacija, stadij laktacije, leto rojstva, količina 
mleka v celi laktaciji in standardizirana plemenska vrednost za količino mleka. 
Naključni vplivi: čreda, oče in materin oče. Opcija pri sistematskih vplivih je 
uporaba dnevnih kontrol mlečnosti namesto laktacijskih zaključkov. 
 
Vplivi leto rojstva, standardizirana plemenska vrednost in vpliv očeta oz. 
materinega očeta niso časovno spremenljivi in so skozi celotno časovno obdobje 
produkcije posamezne živali enaki. Ostali vplivi se s časom spreminjajo in s tem 
različno vplivajo na potek Weibullove funkcije. Časovna spremenljivost vplivov je 
posebnost metode analize preživetja. 
 
Statistični model zapisan v obliki enačbe: 
 









⋅+++⋅= ∑ mgssire

k

kjn sstftlthth 5.0)()(exp)()( 0  

pri čemer je 1

0 )()( −= ρλλρ tth  Weibullova funkcija rizičnosti. 
 

)(tl jn   - laktacija * stadij laktacije 

1f   - leto rojstva 
)(2 tf   - količina mleka v celi laktaciji 

3f   - standardizirana plemenska vrednost za količino mleka 

)(4 tf   - čreda 

sires   - oče 

mgss   - mamin oče 
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Laktacije se štejejo po vrsti od prve naprej in se ne omejujejo navzgor. 
Posamezno laktacijo razbijemo na pet delov in sicer:  
 
• 1-60 dni 
• 61-150 dni 
• 151-270 dni 
• 271-presušitev 
• suhi dnevi 
 
Na ta način določimo stadij laktacije. Vpliva laktacija in stadij laktacije v 
statističnem modelu opišemo kot interakcijo. Za vpliv črede se uporabi log-gamma 
porazdelitev. Pri upoštevanju sorodstva se uporabi več dimenzionalno normalno 
porazdelitev ob uporabi modela očetov. 
 

Za izračun heritabilitete se uporablja formula 
1)(

4
)1(2

2
2

++
=

γψσ

σ

s

sh , pri čemer je γ  

parameter log-gamma porazdelitve za vpliv črede, )1(ψ je prvi odvod tri gama 

funkcije in 2

sσ  je varianca očetov. 
 

1.9  INDEKSI IN AGREGATNA GENOTIPSKA VREDNOST 
Za izračun posameznih indeksov in agregatne genotipske vrednosti (skupni 
selekcijski indeks) se uporabi rezultate napovedovanja plemenskih vrednosti, in 
sicer standardizirane plemenske vrednosti (PV12). 
 
Indeks: 
1. Beljakovin in maščob (IBM). 
2. Okvir. 
3. Telesnih lastnosti za ekonomsko situacijo prireja mleka. 
4. Telesnih lastnosti za ekonomsko situacijo kombinirana prireja. 
Skupni selekcijski indeks za ekonomsko situacijo: 
5. Prireja mleka - »SSI MLEKO«, v točkah. 
6. Kombinirana prireja - »SSI MESO-MLEKO«, v točkah. 
 
 
Omejitve podatkov: 
Uporabljamo vse uradne standardizirane plemenske vrednosti (PV12)  za lastnosti 
vključene v izračun. V primeru, da žival za posamezno lastnost nima napovedi 
plemenske vrednosti, se predpostavi, da ima za to lastnost povprečno vrednost 
(PV12=100). Standardizirane plemenske vrednosti, ki preveč odstopajo od 
povprečja (100), transformiramo tako, da so vse transformirane PV12 večje od 52 
in manjše od 148. Transformacijo izvedemo tako, da se -∞ preslika v 52, 53 se 
preslika v 53, 147 se preslika v 147 in +∞ se preslika v 148. 
 
Metode izračunavanja: 
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Vsi indeksi in skupni selekcijski indeks - »SSI MLEKO« in »SSI MESO-MLEKO« - 
se izračunavajo iz standardiziranih plemenskih vrednosti (PV12) večih lastnosti. 
Za obe usmeritvi prireje (prireja mleka in kombinirana prireja) se vsaki lastnosti 
določijo ekonomske teže glede na: selekcijske cilje (RP), povprečno vrednost in 
porazdelitev lastnosti (fenotipske in plemenske vrednosti) v populaciji ter 
dednostni delež. Za vsako lastnost se določi tudi optimalno – želeno vrednost 
skladno z rejskim ciljem za to lastnost znotraj populacije. Nabor lastnosti, ki se 
upoštevajo pri izračunih indeksov in skupnih selekcijskih indeksov, je določen za 
vsak indeks in skupni selekcijski indeks.  
 
Najprej izvedemo transformacijo, ki je opisana v poglavju Omejitve podatkov. Tako 
transformirano plemensko vrednost za izbrano lastnost odštejemo od optimalne 
vrednosti za izbrano lastnost, absolutno vrednost te razlike pomnožimo z 
ekonomsko težo, ki je določena za izbrano lastnost in izbrani indeks. To naredimo 
za vse lastnosti, ki nastopajo v izračunu izbranega indeksa ali agregatnega 
genotipa. Produkte seštejemo po vseh teh lastnostih. Za prikazovanje absolutnih 
vrednosti indeksov vsote odštejemo od vrednosti 100. Sledi standardizacija 
indeksov po enakem postopku kot velja za plemenske vrednosti. 
 
Pri vsakem obračunu se navedejo uporabljene ekonomske teže in optimalne 
vrednosti za posamezno lastnost, za vsak indeks in skupni selekcijski indeks. 
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1 VODENJE RODOVNIŠKE KNJIGE ZA ČRNO-BELO PASMO V SLOVENIJI 
 
Ime rodovniške knjige:  
RODOVNIŠKA KNJIGA ZA ČRNO-BELO PASMO (okrajšano RK ČB) 
 
Rodovniška knjiga (RK) za črno-belo pasmo goveda se vodi v elektronski obliki. 
Razdeljena je na glavni in dodatni del, oba dela pa sta dodatno razdeljena še na 
razdelke. Razdelka A in B predstavljata glavni del RK, razdelka C in D pa dodatni del 
RK.  
 
RK mora vsebovati potrebne podatke v skladu zakonodajo, ki zadeva vodenje RK, in 
druge podatke, potrebne za vodenje te RK. Rodovniška knjiga za črno-belo pasmo 
vsebuje zlasti naslednje rubrike oziroma podatke: 
– ime rodovniške knjige, 
– rodovniško številko živali, 
– način označevanja, 
– dentifikacijsko oznako (identifikacijsko številko) živali, 
– datum rojstva, 
– pasmo, 
– odstotek posamezne pasme, 
– spol, 
– del RK črno-bele pasme (glavni, dodatni), za katerega žival izpolnjuje pogoje, 
– razdelek RK črno-bele pasme, za katerega žival izpolnjuje pogoje, 
– republiško številko plemenskega bika za priznane plemenjake, 
– identifikacijsko oznako (identifikacijsko številko) očeta, 
– identifikacijsko oznako (identifikacijsko številko) matere, 
– ime rejca živali, 
– naslov rejca živali, 
– ime lastnika živali, 
– naslov lastnika živali, 
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za druge živali, če obstaja, 
– datum prodaje, 
– ime kupca živali, 
– naslov kupca živali, 
– datum izločitve, 
– vzrok izločitve. 
 
RK je register plemenskih živali (plemenskih bikov, telic in krav). Plemenski biki ter 
plemenske telice in krave se v RK registrirajo pod različnimi pogoji. Ženske živali, 
ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se v RK lahko vpišejo po tem, ko je znan prvi podatek o 
plodnosti (osemenitev, telitev), biki pa ob odbiri za osemenjevanje ali pripust. 
Podrobnejši pogoji za vpis so vključeni v ta pravila. Registracija v RK je trajno 
veljavna. Žival lahko napreduje v višji razdelek, ko so izpolnjeni pogoji za razvrstitev 
v ta razdelek. 
 
Spremembe podatkov v rodovniški knjigi so mogoče le na podlagi pisne vloge in ob 
predložitvi podpisanih dokumentov, ki utemeljujejo spremembo. 
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2 KRITERIJI ZA VKLJUČITEV V RK 

2.1 Splošni pogoji za registracijo v RK 
 
Za registracijo v RK morajo biti izpolnjeni tile splošni pogoji: 
– živali morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo 
goveda, in v skladu s temi pravili;  
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme; 
– njihove proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti lastnosti, ki so 
določene z rejskim programom.  
 
Lastnosti in minimalne vrednosti za posamezne lastnosti, ki so merilo za 
uvrstitev živali v posamezni razdelek RK, se periodično določajo v okviru teh 
pravil. 
 
Registracijo živali in/ali njihovih potomcev se lahko zavrne, če niso vključeni v 
program testiranja ali njihova uporaba ni v skladu z rejskim programom in drugimi 
pravili.  
 

2.2 Označitev živali v RK 
 
Vsaka žival, vpisana v RK, mora biti označena v skladu s predpisi, ki urejajo 
identifikacijo in registracijo goveda v Sloveniji, v skladu z evropskim pravnim redom 
in v skladu s temi pravili.  
 
Identifikacijska številka živali (ID), dodeljena v skladu s predpisom o identifikaciji in 
registraciji goveda, je za živali, vpisane v RK, sočasno tudi rodovniška številka 
živali – vpisna številka živali v rodovniško knjigo čistopasemskega plemenskega 
goveda, ki v Republiki Sloveniji ni ponovljiva.  
Živali, označene pred začetkom veljavnosti predpisa o identifikaciji in registraciji 
goveda, ki so vpisane v RK, obdržijo prvotno identifikacijsko številko, ki je tako tudi 
rodovniška številka živali. Prvotna identifikacijska številka se obdrži tudi za preostali 
plemenski material in živali, ki se pojavljajo v poreklu živali, vpisanih v RK. 
 
Plemenske živali in drugi plemenski material iz držav članic Evropske 
skupnosti (ES), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RK in so označene v skladu s 
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, se vpišejo v RK z originalno 
identifikacijsko številko v državi izvora, ki je s tem tudi rodovniška številka.  
 
Plemenske živali iz tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RK in so bile 
preoznačene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, v RK 
obdržijo tudi originalno identifikacijsko številko, dodeljeno v državi izvora. 
Zagotovljena mora biti sledljivost od originalne identifikacijske številke, dodeljene v 
državi izvora, do identifikacijske številke, dodeljene v Sloveniji. Identifikacijska 
številka, dodeljena v državi izvora, je v RK sočasno tudi rodovniška številka živali. 
Identifikacijsko številko, dodeljeno v državi izvora, se obdrži tudi za drugi plemenski 
material, ki prihaja iz tretjih držav. 
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V zootehniških dokumentih za plemenske živali navajamo identifikacijsko številko 
živali, ki je za živali, vpisane v RK, sočasno tudi rodovniška številka živali 
(obvezno).  
 
Tako ima na primer plemenski bik z imenom MILK v zootehniških dokumentih 
navedeno identifikacijsko številko živali (tj. rodovniška številka živali) SI 2112731 
njegov oče MARKER, ki izvira iz Nizozemske, pa identifikacijsko številko živali (tj. 
rodovniška številka živali) NL 847990740. 
 

2.2.1 Republiška številka plemenskega bika 
Plemenjaki, odbrani za osemenjevanje ali pripust v Sloveniji, se po prvi odbiri za 
osemenjevanje ali pripust vpišejo v register plemenskih bikov (velja za vse pasme 
goveda in za vso Slovenijo). Zaradi tradicije in lažjega sledenja odbranim 
plemenjakom ob vpisu v register plemenskih bikov po posebnem ključu dodelimo 
republiško številko plemenskega bika (prej imenovana tudi rodovniška številka 
plemenjaka). Ta številka ne nadomešča rodovniške številke živali, uporablja se le 
kot dodatna identifikacija plemenskega bika.  
Republiško številko plemenskega bika dobijo tudi plemenski biki iz tujih populacij 
(uvoz/nakup v tujini), ki so odbrani za osemenjevanje v Sloveniji. Plemenske bike 
odbere delovna skupina za odbiro bikov in pripust. 
 
Ključ za dodelitev republiške številke plemenskega bika (RŠ), ki je šestmestna 
šifra, je naslednji: 

– 1. mesto: skupina glede na izvor in način uporabe (1 – biki za osemenjevanje, 
5 – tuji očetje (pri nas ni bilo semena), 7 – uvoz/nakup semena v tujini, 8 – 
biki, odbrani za pripust, 9 – drugo);  

– 2. mesto: številčna šifra pasme ali skupine pasem (1 – rjava, 2 – lisasta, 3 – 
črno-bela (po fenotipu črno-beli/rdeče-beli), 4 – montbeliard, 5 – cikasta in 
pincgau, 6 – mesna (limuzin, šarole, belgijska belo-plava, blonde d'aquitain, 
piemontese, hereford …), 7 – ameriška rjava, 8 – holštajn (po fenotipu črno-
beli/rdeče-beli), 9 – druge pasme (džersi … ); 

– 3. do 6. mesto: številka zaporedne dodelitve republiške številke plemenskega 
bika v skupini, ki se pri vsaki skupini začne z 1. Skupino predstavlja prvo 
mesto v RŠ. Tako bi se na primer prvemu biku, odbranemu za 
osemenjevanje, dodelilo RŠ 130001 (bik je črno-bele pasme), petnajstemu 
biku, odbranemu za osemenjevanje, pa RŠ 140015 (bik je pasme 
montbeliard). RŠ v prejšnjem stavku so le simbolne. 

 
Če se način uporabe bika pozneje spremeni, bik obdrži RŠ, ki mu je bila dodeljena 
ob vpisu v register plemenskih bikov. Na primer bik, ki je bil prvotno odbran za 
osemenjevanje in ima na prvem mestu RŠ številko 1, to RŠ obdrži tudi, če je pozneje 
odbran za pripust.  
 
Za plemenske bike v zootehniških dokumentih praviloma navajamo obe številki: 
identifikacijsko številko živali, ki je za živali, vpisane v RK, sočasno tudi 
rodovniška številka živali (obvezno), in republiško številko plemenskega bika 
(priporočljivo).  
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Tako ima npr. plemenski bik z imenom MILK v zootehniških dokumentih navedeno 
identifikacijsko številko živali (tj. rodovniška številka živali) SI 2112731 in republiško 
številko plemenskega bika 131213, njegov oče MARKER pa identifikacijsko številko 
živali (tj. rodovniška številka živali) NL 847990740 in republiško številko plemenskega 
bika 780513. 
 

2.2.2 Register plemenskih bikov  
RŠ in drugi podatki o plemenskem biku se vodijo v okviru registra plemenskih 
bikov. Vodenje registra plemenskih bikov in dodeljevanje RŠ imata v Sloveniji 
dolgoletno tradicijo.  
 
Register plemenskih bikov se je na Kmetijskem inštitutu Slovenije vodil že v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Po ključu, opisanem v poglavju 2.2.1, se 
bikom dodeljujejo RŠ že od leta 1974. Tako so se dodeljevale RŠ najprej 
plemenskim bikom, katerih seme se je kupovalo v tujini (1974). Leta 1982 so se 
začele dodeljevati plemenskim bikom, ki so bili v Sloveniji odbrani za osemenjevanje, 
in leta 1989 še bikom, ki so se odbirali za pripust. Ko se je začelo v tujini kupovati 
tudi plemenice, se je RŠ dodelila tudi očetom teh plemenic. V takratnem 
informacijskem sistemu je bilo le tako mogoče voditi poreklo. Sodobni informacijski 
sistem omogoča natančno vodenje porekla tako za domače živali kot tudi za živali iz 
tujih populacij, zato se republiških številk plemenskega bika, ki bi imele na prvem 
mestu 5, ne dodeljuje več. Številčni šifri pasme 7 in 8 se v RŠ dodeljujeta zlasti za 
bike, ki prihajajo iz tujih populacij. 
 
RŠ uporabljajo rejci, izvajalci osemenjevanja, veterinarji in strokovne službe v 
živinoreji. Na neki način govoreče RŠ so bistveno pripomogle k pravilnosti vodenja 
podatkov o poreklu plemenskih živali in jih je nujno obdržati tudi v prihodnje. 
 

2.3 Pasemska sestava plemenskih živali, vpisanih v RK 
Kot živali črno-bele pasme v teh pravilih obravnavamo živali, ki se pri označevanju 
uvrščajo k črno-beli pasmi (ČB), in živali, ki se pri označevanju uvrščajo k pasmi rdeči 
holštajn (RH). RH so namreč recesivni homozigoti (ee) črno-bele pasme na lokusu, 
odgovornem za obarvanost. Čistopasemske plemenske živali črno-bele pasme imajo 
najmanj 7/8 črno-bele pasme ((% ČB + % RH) ≥ 87 %). Deleži posameznih pasem 
se navajajo tudi v zootehniških dokumentih za plemensko govedo.  
 

2.4 Registracija plemenskih bikov v RK 
Plemenski biki se v RK vpišejo po odbiri za osemenjevanje ali pripust. Bik se vpiše v 
RK na podlagi izpolnjevanja pogojev in dokumentov za vpis v RK. Biki, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, ne morejo biti vpisani v RK.  
 

2.4.1 Splošni pogoji za vpis bikov v RK 
Za vpis bika v rodovniško knjigo je potrebno: 
– potrjeno poreklo v skladu z zahtevami za preverjanje in kontrolo porekel; 
– za bika, ki je vpisan v drugo RK za črno-belo pasmo, zootehniški dokument, ki 
spremlja čistopasemski plemenski material in ga izda domača ali tuja organizacija, ki 
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vodi RK. Dokument vsebuje podatke o živali in podatke za vsaj dve generaciji znanih 
prednikov, njihove podatke o prireji in napovedi plemenskih vrednosti. Pri plemenskih 
bikih iz drugih populacij, razen pri plemenskih bikih, namenjenih za uradno testiranje, 
mora zootehniški dokument vsebovati tudi napovedi njegovih genetskih vrednosti; 
– vpis v register plemenskih bikov in republiška številka plemenskega bika. 
 

2.4.2 Pogoji za vpis bikov v posamezni razdelek RK  
Plemenske bike črno-bele pasme praviloma vpisujemo v glavni del RK, v razdelka A 
in B. Plemenski biki črno-bele pasme, ki ne izpolnjujejo pogojev za glavni del 
rodovniške knjige, se lahko izjemoma vpišejo v dodatni del rodovniške knjige za 
črno-belo pasmo, v razdelek C.  
 
Za vpis plemenskega bika v ustrezni razdelek RK morajo biti izpolnjene zahteve za 
posamezni razdelek RK. Registracija se lahko spremeni le na podlagi preverljivih 
dejstev o izpolnjevanju pogojev za vpis v posamezni razdelek RK (na primer ko bik 
že ima rezultate preizkušanj in je odbran za osemenjevanje, lahko pride iz razdelka B 
v A).  
 

2.5 Registracija krav in telic v RK 
 
Krave in telice se vpišejo v ustrezni razdelek RK na podlagi izpolnjevanja zahtev in 
pogojev za vpis v posamezni razdelek RK. Ženske živali, ki izpolnjujejo pogoje za 
vpis, se v RK lahko vpišejo potem, ko je znan prvi podatek o plodnosti (osemenitev, 
telitev). Za vpis krav, ki prihajajo iz druge RK iste pasme, so zahteve enake. 
 

2.6 Registracija živali in drugega plemenskega materiala iz ES v RK 
 
Živali s potrjenim poreklom in registracijo v RK v državi članici ES se na zahtevo 
rejca oz. imetnika plemenskega materiala razvrstijo in vpišejo v RK v ustrezni 
razdelek RK, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Podobno velja za drug 
plemenski material iz članic ES. Izpolnjeni morajo biti tudi drugi pogoji, ki jih 
narekujejo predpisi za promet s čistopasemskim plemenskim materialom. Pri tem je 
treba upoštevati načelo nediskriminacije. Rejska organizacija lahko zavrne 
registracijo živali le v primeru: 
– neizpolnjevanja zahtev predpisov o zdravstvenem varstvu živali; 
– ko niso izpolnjeni pogoji za promet s čistopasemskim plemenskim materialom ali 
rezultati prireje in genetske vrednosti živali ne dosegajo minimalnih zahtev za vpis v 
RK. 
 

2.7 Registracija živali in drugega plemenskega materiala iz tretjih držav v 
RK 

 
V RK ČB se lahko vpišejo le tiste živali iz tretjih držav, za katere da soglasje rejska 
organizacija. Podobno velja za drug plemenski material iz tretjih držav. Izpolnjeni 
morajo biti tudi pogoji, ki jih narekujejo predpisi za uvoz čistopasemskega 
plemenskega materiala. Uvožene živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RK in so bile 
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preoznačene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, v RK 
obdržijo tudi originalno identifikacijsko številko, dodeljeno v državi izvora (v RK je to 
tudi rodovniška številka živali). Zagotovljena mora biti sledljivost od originalne 
identifikacijske številke iz države izvora do identifikacijske številke, dodeljene v 
Sloveniji. 
 

3 RAZDELITEV RODOVNIŠKE KNJIGE 
 
RODOVNIŠKA KNJIGA ZA ČRNO-BELO PASMO je razdeljena na glavni in 
dodatni del z razdelki. Čistopasemske plemenske živali so vpisane v razdelke 
glavnega dela RK (razdelek A in B). Živali, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v glavni 
del RK, se, če izpolnjujejo pogoje, lahko vpišejo v dodatni del RK (razdelek C in D). 
 

3.1 Vpis čistopasemskega plemenskega goveda v glavni del RK 
 
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskaga plemenskega goveda morajo 
biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
– označeno mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje goveda; 
– imeti mora znano poreklo; 
– starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede 
proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti; 
– po zunanjosti mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim 
programom; 
– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim programom; 
– ne sme imeti prirojenih napak; 
– imeti mora ovrednoteno genetsko vrednost v skladu s selekcijskim programom. 
 
Za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v glavni del RK morajo biti izpolnjeni 
naslednji splošni pogoji: 
– izvirati mora od staršev in starih staršev, vpisanih v RK iste pasme (popolno 
poreklo); 
– označeno mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje goveda, in v skladu 
z rejskim programom; 
– poreklo živali mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo poreklo za 
čistopasemsko plemensko govedo; 
– ženska žival, ki izpolnjuje zgornje pogoje in druge zahteve za vpis v RK in katere 
mati in materina mati sta vpisani v razdelek dodatnega dela RK in katere oče in oba 
stara očeta sta vpisana v glavni del RK, se šteje za čistopasemsko žensko žival in se 
vpiše v glavni del RK. 
 
Pri vpisu živali posameznega spola v najvišji razdelek RK, to je razdelek A, morajo 
biti izpolnjeni tudi pogoji za vpis v nižje razdelke RK. Podobno velja tudi za vpis živali 
v nižje razdelke RK, ko morajo biti izpolnjeni tudi minimalni pogoji za razdelke, nižje 
od razdelka, v katerega vpisujemo žival. 
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3.2 Vpis v dodatni del RK 
 
Živali, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige, se lahko 
vpišejo v razdelke dodatnega dela RK. Za vpis morajo biti izpolnjeni naslednji 
splošni pogoji: 
– ob rojstvu morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in 
registracijo goveda; 
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme; 
– njihove proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki 
so določene z rejskim programom.  
 
Plemenski biki se lahko vpišejo le v razdelek C dodatnega dela rodovniške knjige za 
črno-belo pasmo. 
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3.3 Shema razdelitve in pogoji Rodovniške knjige za črno-belo pasmo 
 
  Razdelek 

rodovniške 
knjige (RK) 

Zahteve za bike ♂ Zahteve za krave in telice ♀ 

1 Razdelek A – starši in stari starši vpisani v RK iste pasme 
(popolno poreklo) IN 

– najmanj 87 % črno-bele pasme IN 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV  
– testiran, odbran za osemenjevanje* 

– starši in stari starši vpisani v RK iste pasme (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % črno-bele pasme IN 
– brez pomanjkljivosti† pri živali ali starših IN 
– rezultati kontrole prireje in napovedi PV‡  pri starših IN 
– podatki o plodnosti (osemenitev§/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 
– ocene zunanjosti, rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah 
– izjema!, mati najmanj v razdelku C 
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2 Razdelek B – starši in stari starši vpisani v RK iste pasme 
(popolno poreklo) IN 

– najmanj 87 % črno-bele pasme  
– odbran za osemenjevanje ali pripust 

– starši in stari starši vpisani v RK iste pasme (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % črno-bele pasme IN 
– rezultati kontrole prireje in napovedi PV pri starših IN 
– podatki o plodnosti (osemenitev/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 
– rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah  
– izjema, mati najmanj v razdelku C 

3  
Razdelek C  

– starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno 
poreklo) IN  

– najmanj 75 % črno-bele pasme  
– odbran za osemenjevanje ali pripust  

– starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno poreklo) IN 
– najmanj 75 % črno-bele pasme 
– rezultati kontrole prireje in napovedi PV pri starših IN  
– podatki o plodnosti (osemenitev/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI  
– rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah  

D
O

D
A

T
N

I D
E

L
 

P
le

m
en

sk
o 

go
ve

do
 

4 Razdelek D 
(preddverje 
RK) 

 – po oceni zunanjosti kaže pasemske značilnosti  
– najmanj 75 % črno-bele pasme 
– podatki o plodnosti (osemenitev) pri telicah ALI 
– krave, vključene v kontrolo prireje 

 

                                            
* – Biki iz drugih populacij morajo biti odbrani za osemenjevanje po RP v Sloveniji. 
† – Ni nosilka genetskih napak. 
‡ – Znan skupni selekcijski indeks (SSI) 
§ – Osemenitev/pripust 
! – Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v razdelek dodatnega dela RK in katere oče in oba stara očeta sta vpisana v glavni del RK, se šteje za 
čistopasemsko žensko žival in se vpiše v glavni del RK. 
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3.4 Dodatne zahteve za vključitev v RK 
 
Rejska organizacija periodično določa dodatne lastnosti in minimalne vrednosti za posamezne lastnosti, ki so kriterij za uvrstitev živali v 
posamezni razdelek RK. 
 
MINIMALNE DODATNE ZAHTEVE od leta 2008: 
  Razdelek 

rodovniške 
knjige (RK) 

Zahteve za bike ♂ Zahteve za krave in telice ♀ 

1 Razdelek A 
 
 
 
 

   

G
L

A
V

N
I D

E
L

 
Č

is
to

pa
se

m
sk

o 
pl

em
en

sk
o 

go
ve

do
 

2 Razdelek B 
 
 
 

–    

3 Razdelek C 
 
 
 

   

D
O

D
A

T
N

ID
E

L
 

P
le

m
en

sk
o 

go
ve

do
 

4 Razdelek D  
 
 
 

–    
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3.4.1 Dodatne zahteve za vključitev v RK po 1. 1. 2009 
Živali, ki se v Rodovniško knjigo za črno-belo pasmo prvič vpišejo po 1. 1. 2009 ali se po tem datumu ponovno razvrščajo, morajo za vpis 
oz. za razvrstitev v višji razdelek RK izpolnjevati tudi spodnje zahteve, ki izhajajo iz odločbe 2007/371/ES. 
 
  Razdelek 

rodovniške 
knjige (RK) 

Zahteve za bike ♂ Zahteve za krave in telice ♀ 

1 Razdelek A – starši in stari starši vpisani v glavni del RK ČB 
 
 
 
 

– starši in stari starši vpisani v glavni del RK ČB 
 

G
L

A
V

N
I D

E
L

 
Č

is
to

pa
se

m
sk

o 
pl

em
en

sk
o 

go
ve

do
 

2 Razdelek B – starši in stari starši vpisani v glavni del RK ČB 
 
 
 
 

– starši in stari starši vpisani v glavni del RK ČB 
 

3 Razdelek C  
 
 
 
 
 

 

D
O

D
A

T
N

ID
E

L
 

P
le

m
en

sk
o 

go
ve

do
 

4 Razdelek  
D  
(preddverje 
RK) 
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Zahvala 
 
Za koordinacijo sej upravnega in nadzornega odbora Društva rejcev govedi črnobele 
pasme v Sloveniji, na katerih so bila ta pravila predstavljena, se zahvaljujemo g. 
Marku Dolinarju, predsedniku društva. Upravnemu in nadzornemu odboru Društva 
rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji se zahvaljujemo za podane komentarje na 
predlog teh pravil. Zahvaljujemo se tudi. dr. Mariji Klopčič, univ. dipl. inž. zoot, 
strokovni tajnici za črno-belo pasmo, za pregled teh pravil, komentarje in sodelovanje 
pri usklajevanju teh pravil. 
 


