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1

UVOD

Limuzin je izrazito mesna pasma srednje velikega okvirja. Nastala je v
hriboviti pokrajini Limousin, v izrazito kontinentalnem podnebju. Do leta 1950
so jo uporabljali za delo, zato so odbirali bolj omišičene in močne živali
velikega okvirja in čvrstih nog. Tako so se začele oblikovati sedanje lastnosti
limuzin goveda. Je druga najštevilčnejša mesna pasma v Franciji.
Limuzin govedo je zelo primerno za celodnevno pašo tudi v ekstenzivnih
(težjih) pogojih. V vseh pogojih reje prihajajo do izraza njene pomembne
značilnosti kot so: vzdržljivost, prilagodljivost vsem klimatskim razmeram in
ekstremnim pogojem reje, kar ji omogočajo čvrste noge.
Prednost limuzin pasme so lahke telitve, ki so posledica dveh pomembnih
lastnosti: široke medenice pri telicah in kravah in majhne rojstne teže telet. V
primerjavi z odraslo velikostjo je širina medenice med največjimi. Težkih
telitev je manj kot 1% (velja za Francijo). Kot posledica lahkih telitev sta tako
preživitvena sposobnost kot vitalnost telet odlična. Zato je upravičena trditev,
da lahko z limuzin pasmo zmanjšamo težavnost telitev in povečamo prirejo
mesa ter izboljšamo njegovo kakovost. Krave imajo dober materinski čut in
vse lastnosti dobrih krav dojilj. Odlikuje jih tudi dobra plodnost (v Franciji je
povprečna doba med dvema telitvama 380 dni).
Pomembna značilnost je tudi odlična klavna kakovost v dejansko vseh
obdobjih rasti od odstavljenega teleta do pitanca ob doseženi klavni zrelosti.
Odlikuje se predvsem po velikem deležu čistega mesa v klavnih polovicah ter
majhnem deležu loja in kosti. Zato se limuzin pasma veliko in uspešno
uporablja tudi za gospodarsko križanje mlečnih tipov krav. Telitve po limuzin
bikih so pogosto celo lažje kot so telitve pri čistih mlečnih in kombiniranih
pasmah.
Zaradi navedenih lastnosti je limuzin pasma odlična za izboljševanje klavnih
lastnosti in lastnosti mesa, pri tem pa se nevarnost težkih telitev ne povečuje.
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2

REJSKI CILJI ZA LIMUZIN PASMO

2.1

OPIS PASME

Limuzin govedo je izrazito mesna pasma srednje velikega okvirja. Barva dlake je
opečnato rdečkasta. Parklji in rogovi so temni. Zaželena je bela obroba okrog oči
in smrčka ter po notranji strani stegen. Krave so v vihru visoke od 140 do 145 cm
in tehtajo v povprečju 650 do 700 kg. Biki so v vihru visoki povprečno 154 cm in
dosežejo povprečno telesno maso 1200 kg. Telice so ob prvi telitvi stare okrog
30 mesecev. Prednost te pasme so lahke telitve, ki so posledica dveh lastnosti:
široke medenice pri telicah in kravah in manjše rojstne mase telet (bikci 44 kg,
teličke 41 kg). Posledica lahkih telitev je odlična preživitvena sposobnost in
vitalnost telet. Ob odstavitvi je telesna masa telet v povprečju med 250 in 300 kg.
Pitance pitamo do telesne mase 600 kg in živali dosegajo velike dnevne priraste.
Klavna kakovost je odlična v vseh obdobjih rasti od odstavljenega teleta do
pitanca ob doseženi klavni zrelosti. Odlikuje se po velikem deležu čistega mesa v
klavnih polovicah in majhnem deležu loja in kosti.
Pasma izvira iz Francije. Do leta 1950 so jo uporabljali kot delovno govedo, zato
so odbirali bolj omišičene in močne živali velikega okvirja in čvrstih nog. Tako so
se začele oblikovati sedanje lastnosti limuzin goveda. V Slovenijo je bila uvožena
iz Francije v letu 1993. Govedo je vzdržljivo in prilagodljivo na vse klimatske
razmere ter tudi na ekstremne pogoje reje. Primerno je za celodnevno pašo, tudi
v ekstenzivnih pogojih.
Krava ima v laktaciji le toliko mleka, da odredi tele. Vime je skromno, krav se ne
molze. Pasmo redimo za prirejo mesa in za gospodarska križanja z mlečnim in
kombiniranim tipom krav. Telitve po limuzin bikih so pogosto celo lažje kot telitve
pri čistih mlečnih in kombiniranih pasmah. Limuzin pasma je odlična za
izboljševanje klavnih lastnosti in lastnosti mesa, pri tem pa se nevarnost težkih
telitev ne povečuje. Krave imajo dober materinski čut in vse lastnosti dobrih krav
dojilj.
Za rejo izključno na voluminozni krmi brez dokrmljevanja z žiti ima limuzin
govedo v primerjavi z nekaterimi drugimi mesnimi pasmami nekoliko manjšo
konzumacijsko sposobnost, krave pa nekoliko manjšo mlečnost. V selekcijskih
programih v nekaterih evropskih deželah so si zato zastavili cilj izboljšati
predvsem ti dve lastnosti.
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Slika 1: Bela obroba smrčka in oči

Slika 2: Opečnato rjava barva dlake, odlična omišičenost, velik okvir
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Slika 3: Barvna izenačenost živali limuzin pasme
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2.2

REJSKI CILJI

Rejski cilj je ekonomska kategorija. Pomeni, da mora omogočati rejo živali, ki
lahko zagotavlja rejcem gospodarno rejo. Lastnosti pasme, ki se dolgoročno
oblikujejo preko postavljenega rejskega cilja, morajo ob upoštevanju sonaravnih
principov reje omogočati prirejo mesa čim boljše kakovosti. Prav tako je
pomembna tudi varnost prirejenih proizvodov za humano prehrano.
Rejski cilj za limuzin pasmo temelji na dveh osnovnih kriterijih. Pri rejah v čisti
mesni pasmi (vzrejni tip) želimo živali velikega okvirja z veliko zmogljivostjo in
intenzivnostjo rasti, veliko konzumacijsko sposobnostjo ter dobrim izkoriščanjem
paše. Potek telitev mora biti normalen, ženske živali morajo imeti dobro izražene
materinske lastnosti. V času pašne reje do odstavitve naj teleta priraščajo preko
1.100 g/dan. Poseben poudarek dajemo tistim sekundarnim lastnostim
zunanjosti, ki so pomembne za dolgo življenjsko dobo.
Določen delež populacije limuzin pasme pa odbiramo izključno za potrebe
gospodarskega križanja (pitovni tip). Pri njih želimo dobro omišičenost (ocena 8
ali več), odlično klavno kakovost in kakovost mesa. Poseben poudarek
namenjamo lahkim telitvam. Ta del populacije testiramo na križancih z mlečnimi
in kombiniranimi pasmami.
Reje krav dojilj se vse bolj usmerjajo tudi v ekološko prirejo. Zaradi omejitev pri
ekološki reji tako pri pridelovanju krme kot tudi pri določenih zootehniških ukrepih
je povsem razumljivo, da so rezultati prireje pri ekoloških rejah nekoliko slabši v
primerjavi s konvencionalnimi rejami. To dejstvo je potrebno upoštevati tudi pri
rejskem cilju. Pri presoji doseganja rejskih ciljev in morebitni primerjavi naše s
tujimi populacijami, bo v prihodnje potrebno upoštevati tudi dokrmljevanje telet do
odstavitve.
Preglednica 1: Rejski cilj za limuzin pasmo za konvencionalno rejo
Rejski cilj
Rojstna masa
Prirast 0-90
Prirast 0-210
Prirast 90-210
Delež konformacije E

Dolgoročni cilj

Končno leto 2015

42,0
1300
1100
1000
5%

Izhodiščno leto
2009
42,0
1100
990
920
1,75 %

45 %

32,66 %

38 %

615

560

580

42,0
1170
1040
970
2%

(podrazredi 13-15)

Delež konformacije U
(podrazredi 10-12)

Dnevni neto prirast, g

Rejski program za limuzin pasmo govedi v Sloveniji
BF, Oddelek za zootehniko in Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, 2010

Rejski cilji v ekoloških rejah so za vse navedene lastnosti z izjemo mase ob
rojstvu manjši za 20 %.
Glede na majhno populacijo čistopasemskih živali limuzin pasme v Sloveniji, se
je smiselno pri rejskem cilju prilagajati predvsem francoski populaciji limuzin
pasme, kjer je populacija daleč največja in nenazadnje, praktično vse evropske
države pri reji limuzin pasme govedi sledijo usmeritvam pasme, ki jih postavljajo
v Franciji. Cilji za lastnosti, ki jih ni mogoče povsem kvantificirati, so razdeljeni na
dva sklopa lastnosti: materinske lastnosti in pitovne ter klavne lastnosti.


Materinske lastnosti

Pri teh lastnostih ocenjujemo, da sta plodnost in potek telitev v selekcijskem
smislu na doseženi stopnji, ki jo je potrebno le še vzdrževati. Od vsake krave
dojilje limuzin pasme lahko upravičeno danes pričakujemo vsako leto tele in
normalen potek telitve. Odstopanja so odvisna predvsem od okoliških dejavnikov.
Najpomembnejša materinska lastnost, ki jo je potrebno stalno izboljševati, je
poleg mlečnosti tudi skrbništvo za tele. Vse ostale lastnosti, naštete v preglednici
2, pa je potrebno kontinuirano izboljševati.
Preglednica 2: Rejski cilj za ostale lastnosti za limuzin pasmo govedi
REJSKI CILJI ZA LASTNOSTI,
KI JIH NI MOGOČE NATANČNO SPECIFICIRATI

Materinske
lastnosti

Pitovne in klavne
lastnosti

Plodnost
Potek telitve
Mlečnost
Konzumacijska sposobnost
Miren temperament
Korektne noge in stoja
Vrednost/kakovost
izločenih
krav
Izkoriščanje krme
Intenzivnost rasti
Omišičenost
Klavnost
Sestava klavnih polovic

Intenzivnost selekcije
=

⇑
⇑⇑⇑
⇑⇑⇑
⇑
⇑
⇑
⇑
⇑⇑⇑
⇑⇑⇑
⇑
⇑

V naslednjem obdobju bomo pričeli s spremljanjem materinskih lastnosti krav
dojilj limuzin pasme (skrbništvo za tele, mlečnost) s pomočjo anketnega
vprašanja (ocena), ki bo izvedeno ob ocenjevanju lastnosti zunanjosti telet krav
dojilj (opisano v pogl. 5.2.8).
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Pitovne in klavne lastnosti

Glavni cilj je izboljševanje omišičenosti tako odstavljenih telet kot tudi pitancev ob
doseženi klavni zrelosti. Enakovredno želimo povečati tudi intenzivnost rasti, kajti
ti dve lastnosti najbolj doprineseta k gospodarnosti prireje govejega mesa. Cilj je
tudi izboljševanje konverzije.
V prihodnje bo potrebno posvetiti več pozornosti tudi kakovosti izločenih krav.
V tem primeru gre predvsem za rejski (dopitanje krav pred izločitvijo) in ne toliko
selekcijski ukrep. Zavedamo se, da ta kategorija klavnih govedi v Sloveniji nima
tradicije, vendar postaja z vse večjo odprtostjo trgov to pomemben rejski ukrep.
Limuzin pasma je za ta ukrep med najbolj primernimi.

2.3

VELIKOST POPULACIJE

Ocenjena velikost populacije limuzin pasme v Sloveniji je okrog 3.000 živali
(SIR). V zadnjih letih je še prisoten trend povečevanja velikosti čistopasemske
populacije limuzin pasme govedi. V letu 2009 je bilo okrog 12.000 prvih
osemenitev krav in telic. V kontrolo proizvodnih in drugih lastnosti je vključenih
okrog 170 čistopasemskih plemenskih krav. Zaradi stalnega zmanjševanja
sredstev za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji je povečevanje števila krav v
kontroli prireje možno samo na način povečevanja čred, ki so vključene v
kontrolo.
Ocenjujemo, da se bo populacija limuzin pasme v Sloveniji še povečevala
predvsem zaradi skromne samooskrbe Italije z govejim mesom (okrog 70 %).
Eden od primarnih ciljev Društva rejcev govedi za meso Slovenije, ki združuje
tako rejce šarole kot limuzin pasme govedi, je povečevanje populacije
čistopasemskega plemenskega goveda limuzin pasme. Sama struktura
populacije limuzin goveda v Sloveniji pa je pričakovana, saj v rejsko delo ne
posegamo z uporabo semena in zarodkov ločenih po spolu.
Predvidevamo, da bo v prihodnje ostala poraba semena bikov limuzin pasme za
gospodarsko križanje na podobnem nivoju. Zato ocenjujemo porabo na okrog
14.000 doz semena letno.
V letu 2010 so vključeni v osemenjevanje trije mladi in dva testirana bika, v
naravni pripust je vključenih 30 plemenjakov. Zaloga semena na OC Preska pri
limuzin pasmi goveda presega povprečno dveletno porabo (strateške rezerve).
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Zaradi relativno majhne populacije je potreben občasen vnos genov iz tujih
populacij predvsem zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu. Z vnašanjem tujih
genov želimo povečati predvsem sposobnost zauživanja suhe snovi pri pasmi
limuzin (kar je, glede na strukturo zemljišč v Sloveniji, zelo pomembno).
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3

REJSKE METODE ZA LIMUZIN PASMO

3.1

NAČIN REJE

Glede na to, da je limuzin pasma govedi specializirana mesna pasma s primerno
zmogljivostjo za prirejo mesa, je z vidika večje gospodarnosti reje pričakovana
reja živali na paši. Pri reji pa je potrebno upoštevati in spoštovati osnovne
ekološke in etološke zahteve, ki pa so že 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.
Rejci, ki so s svojimi živalmi vključeni v ta rejski program, morajo rediti živali
limuzin pasme po enem od dovoljenih načinov reje. Ti so naslednji:


Celodnevna pašna reja preko celega leta na območjih, na katerih
podnebne razmere to omogočajo (v času, ko ni vegetacije, je organizirano
krmljenje na pašnih površinah);



Celodnevna pašna reja v času vegetacije kombinirana s hlevsko rejo v
zimskem času;



Hlevska reja mora biti prosta (ne vezane živali), dovoljene so strokovno
uveljavljene tehnološke rešitve, ki pa morajo biti za vsako rejo znane;



V primerih, ki jih predvsem z etološkega vidika presodi pooblaščeni
predstavnik Društva rejcev govedi za meso Slovenije, je dovoljena tudi
vezana reja živali v hlevu.



V primerih neugodne strukture in razdrobljenosti travnikov in pašnikov, ki
otežujejo racionalno izvedbo pašne reje, je na osnovi presoje
pooblaščenega predstavnika Društva rejcev govedi za meso Slovenije
dovoljena celoletna hlevska reja.

Konvencionalne sisteme reje lahko presoja pooblaščeni predstavnik Društva
rejcev govedi za meso Slovenije.
Certificirane ekološke reje so na osnovi Pravilnika o ekološkem kmetovanje
vključene v sistem nadzora ekološkega kmetovanja.
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3.2

REJSKE METODE V PODPORO SELEKCIJSKEMU
PROGRAMU

Pri limuzin pasmi bomo uporabljali rejske metode, ki poleg že navedenega
omogočajo čimbolj gospodarno prirejo in čim večji genetski napredek za tiste
proizvodne in druge lastnosti, ki so pomembne za gospodarsko uspešno in 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 selekcijskega napredka.
Rejska organizacija s svojim delom preko selekcijskega programa pa po poteh:
- mati → sin in
- oče → sin
kar teoretično doprinese 80 – 85% k skupnemu selekcijskemu napredku.
Rejske metode za zagotavljanje selekcijskega napredka, pri katerih v veliki meri
sodelujejo rejci in doprinašajo k večjemu genetskemu napredku so naslednje:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Biološki in genski testi,
Lastna preizkušnja na testni postaji,
Lastna preizkušnja v pogojih reje
Lastna preizkušnja v pogojih reje, v čredah krav dojilj od rojstva do
odstavitve
Preizkušnja sorodnikov na testni postaji,
Preizkušnja sorodnikov v pogojih reje, v čredah po odstavitvi do zakola
Preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih v klavnicah
Preizkušnja v laboratorijih,
Ocenjevanje zunanjosti,
Metode za ocenjevanje genetske vrednosti,
Načrtno osemenjevanje in/ali pripuščanje.

Pri vseh navedenih rejskih metodah morajo rejci tvorno sodelovati 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 dolžni vsem primernim bikcem, ki so rezultat načrtnega
parjenja bikovskih mater in elitnih očetov, omogočiti izvedbo lastne preizkušnje.
Vsa ta določila veljajo v obsegu, kot ga v nadaljevanju določa ta rejski program.
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4

IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA

Osnova izvajanja selekcijskega programa predstavlja identifikacija in registracija
živali, ki je prvo opravilo pri vsaki novorojeni živali. To področje dela ureja
Pravilnik o označevanju in registraciji goved. S tem je zagotovljen uradni
nacionalni sistem identifikacije in registracije vseh govedi v Sloveniji (PRILOGA).
PRILOGA: Pravilnik o označevanju in registraciji goved
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5

SELEKCIJSKI PROGRAM ZA LIMUZIN PASMO

5.1

UVOD

Selekcija temelji na aktivni populaciji krav, ki se redijo v čredah, ki so vključene v
rodovniško knjigo za limuzin pasmo v Sloveniji. Izmed teh krav se na osnovi
plemenskih vrednosti izvede izbor potencialnih bikovskih mater, ki se jih pregleda
in se jim oceni lastnosti zunanjosti. Potencialne bikovske matere, ki ustrezajo
vsem kriterijem, so izbrane za bikovske matere (70 do 90 živali). Za njih se
pripravi načrt parjenja z elitnimi biki. Moške potomce iz načrtnega parjena se
vključi v lastno preizkušnjo, bodisi na testni postaji ali v pogojih reje. V lastni
preizkušnji se spremlja dnevni prirast, ocenjuje se lastnosti zunanjosti in preverijo
se plemenske vrednosti staršev (25 do 35 bikcev na leto). Najboljši bikci dobijo
status mladega bika, se preselijo na osemenjevalna središča in se vključijo v
osemenjevanje ali pa se kot elitni biki namenijo za naravni pripust bikovskih
mater (PP-Elita). Druga kakovostna kategorija bikov po zaključku lastne
preizkušnje dobi status bikov, primernih za naravni pripust. Prav kategorija bikov,
odbranih kot primerni za naravni pripust, je pri mesnih pasmah in seveda tudi pri
limuzin pasmi govedi specifična. Namen rabe teh bikov je tako za uporabo v
čistopasemskih čredah limuzin pasme, kot tudi v drugih čredah, kjer lahko
uporabljajo bike limuzin pasme za gospodarsko križanje. Oboje velja za rejo v
sistemih rej krav dojilj.
S semenom vsakega mladega bika, ki dobi pozitivno veterinarsko oceno, se
naključno osemenjujejo krave po prvi telitvi do porabe 500 doz semena. Mladim
bikom, od katerih se 500 doz semena porabi za 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 5.000 doz, se ga
lahko izloči iz osemenjevalnega centra. Zaloga semena čaka, da se na potomcih
opravijo vse preizkušnje navedene v nadaljevanju tega rejskega programa. 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 bik za osemenjevanje in biki, ki niso primerni za osemenjevanje v
slovenski populaciji limuzin pasme. Med pozitivno testiranimi 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.
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 pa se konča z načrtnim parjenjem in pričakovanim
genetskim napredkom ter z večjo gospodarnostjo reje.
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Model selekcije govedi limuzin pasme
CELOTNA POPULACIJA

Ostala populacija

KONTROLIRANA POPULACIJA
-

Poreklo
Ocenitev lastnosti zunanjosti
Kontrola proizvodnih lastnosti
Napovedi plemenskih vrednosti

BIKOVSKE MATERE
BIKCI – lastna preizkušnja: - dnevni prirast
- ocena lastnosti zunanjosti
- preveritev PV staršev

OSEMENJEVANJE

NARAVNI
PRIPUST - ELITA

OSEMENJEVALNI CENTER:
»MLADI BIKI« (500 doz)

NARAVNI
PRIPUST

ZAKOL

Testiranje mladih bikov –
preizkušnja sorodnikov

BIOLOŠKI TEST (na vseh teletih)
OCENJEVANJE IZRAŽENOSTI LASTNOSTI ZUNANJOSTI (vse živali: 4 -13 m.)

LASTNA PREIZKUŠNJA V POGOJIH REJE (v čredah dojilj)

ČE SO REZULTATI VSEH TESTOV SKLADNI Z REJSKIM CILJEM

TESTIRANI
BIKI
ZA
RUTINSKO
UMETNO OSEMENJEVANJE

ELITNI BIKI
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5.2

NAČINI PREIZKUŠANJA

Navedeni so načini preizkušanj, s katerimi spremljamo lastnosti 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 navajamo v nadaljevanju navodila
za različne načine preizkušanj, da bodo tako zbrane informacije lahko v čim večji
meri služile učinkovitemu selekcijskemu delu.
Nadzor nad delom testnih postaj, ne glede na to, da je za izvajanje nadzora po
ZŽiv zadolžen MKGP, bodo opravljali pooblaščenci priznane rejske organizacije
za limuzin govedo ob opravljanju posameznih nalog v času preizkušanj in z
občasnim, nenapovedanim preverjanjem izvedbe preizkušanj.

5.2.1

Biološki in genski testi

5.2.1.1 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.
Živali, vključene v biološki test, so vsa teleta, ki so potomci bikov, ki imajo
status »mladega bika«. Teleta pa so lahko čistopasemska limuzin pasme in
križanci med rjavo ali lisasto ali črnobelo in limuzin pasmo. Pomeni, da
opravljamo test na čistopasemskih teletih in križancih z limuzin pasmo
(gospodarsko križanje).
Biološki test izvajajo pooblaščenci priznane organizacije za ocenjevanje
lastnosti zunanjosti pri govedu.
Čas izvajanja biološkega testa je omejen. Tele mora biti ocenjeno čimprej po
rojstvu. V primeru, da je tele rezultat gospodarskega križanja v čredah, v katerih
se opravlja kontrola prireje mleka, mora biti opravljen biološki test teleta, križanca
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z limuzin pasmo ob prvi kontroli mlečnosti po rojstvu teleta, vendar ne prej kot 5.
dan po telitvi in ne kasneje kot 51. dan po rojstvu teleta.
Ocenjevane lastnosti:
1. prirojene napake; vpiše se z »DA« ali »NE«. V primeru odgovora »DA«
je potrebno opisati prirojeno napako;
2. izraženost omišičenosti, ocene 1-5;
3. izraženost telesne dolžine in širine, ocene 1-5;
4. izraženost globine telesa, ocene 1-5;
5. telesne oblike, ocene 1-5;
6. ocena stoje; strma – korektna - sabljasta, ocene 1-5;
7. obseg prsi, cm (pri pasmah, kjer tako določa potrjen rejski program);
Ostale obvezne zabeležke:
- identifikacijska številka živali;
- datum rojstva;
- pasma živali (navedbo pasme je potrebno preveriti na osnovi znanih
prednikov živali; v primeru, da je žival križanka, je potrebno navesti
natančne deleže posameznih pasem);
- identifikacijsko številko kmetije (MID) in črede (šifra), kjer se žival
nahaja;
- datum ocenjevanja;
- šifra ocenjevalca;
- številka dokumenta o označitvi;
- ime živali (zaželeno);
- številka osemenjevalnega listka (številka potrdila o prenosu zarodka);
- datum osemenitve (presaditve zarodka);
- zaporedna telitev matere (nosilke zarodka);
- identifikacijska številka in ime očeta ter matere* (pri ET je potrebno
vpisati biološko mater – donorko);
- spol teleta, vpiše se koda za spol; (M = moški spol, Ž = ženski spol);
- število telet pri telitvi po spolih
»Tip teleta« (1 = enojček, 2* = dvojčka, 3* = trojčki ali več, ET – embrio
transfer)
* - zabeležiti je potrebno, ali vsa teleta sesajo pri materi, ali je katero
tele dodano rejnici
- Tele je:
-

1 = živo;
2 = mrtvorojeno;
3 = poginilo med porodom;
4 = poginilo v 48 urah po rojstvu (datum!);
5 = poginilo kasneje (datum!).
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V primeru pogina je potrebno navesti datum in vzrok pogina:
-

prirojena napaka,
težka telitev,
nesreča,
bolezen (uporablja se šifrant, kot je naveden v poglavju Zapis o
zdravju),
drugo.

Potek telitve, vpiše se koda;
-

1 = lahka telitev brez pomoči;
2* = lahka telitev s pomočjo enega (1) človeka;
3* = težka telitev z aktivno pomočjo dveh ali več ljudi in/ali
mehansko pomočjo;
4 = carski rez ali druga kirurška pomoč pri telitvi;
5 = embriotomija.

* - upošteva se pomoč vseh ljudi, tudi veterinarja!

Za sporočanje podatkov so odgovorni pooblaščenci priznane organizacije za
ocenjevanje lastnosti zunanjosti pri govedu, ki opravljajo biološki test. Način in
pogostnost sporočanja podatkov morata medsebojno s pogodbo urediti priznana
organizacija za ocenjevanje lastnosti zunanjosti pri govedu in priznana rejska
organizacija, za katero priznana organizacija za ocenjevanje opravlja biološki
test.
Sporočati je vedno potrebno osnovne, surove podatke (datumi, rezultati meritev,
ocene,…).
Podatke o biološkem testu morajo izvajalci ocenjevanja sporočiti rejski
organizaciji za limuzin pasmo govedi v Sloveniji najkasneje v roku treh (3) dni po
opravljenem ocenjevanju. Način sporočanja podatkov dogovorita priznana rejska
organizacija in druga organizacija za ocenjevanje lastnosti zunanjosti pri govedu.

5.2.1.2 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, je
obvezna uporaba genske metode.
Z razmahom molekularne genetike hitro narašča količina genomskih informacij.
Obstajajo nukleotidna zaporedja za nekatere gene, ki vplivajo na prirejo in
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zdravje živali. Za diagnostiko nekaterih pomembnih dednih bolezni se lahko
poslužujemo vezanih markerjev, na voljo pa je tudi veliko število informativnih
mikrosatelitov za preverjanje porekla živali. V nadaljevanju so navedeni primeri
uporabe genske diagnostike, ki je že uporabna v praksi in jo vključujemo v ta
rejski program.
5.2.1.2.1

Analiza mikrosatelitov za preverjanje porekla

Mikrosateliti so visoko polimorfni markerji, ki se nahajajo pretežno v nekodogenih
regijah genoma, redkeje pa jih najdemo v kodogenih zaporedjih. Zanje je
značilno veliko število alel in dokaj enakomerna porazdelitev le-teh v populaciji.
Na splošno jih obravnavamo kot selekcijsko nevtralne markerje in jih zato
pogosto uporabljamo za populacijske študije in diferenciacijo osebkov znotraj
populacij z relativno visokim koeficientom sorodstva. S podobno situacijo se
pogosto srečujemo tudi v populacijah goveda, kjer intenzivna raba najboljših
plemenjakov zmanjšuje genetsko variabilnost na lokusih, ki so pod selekcijskim
pritiskom. Za preverjanje porekla je v rabi standardni set mikrosatelitnih lokusov,
ki ga v rednih primerjalnih testih preverja ISAG (International Society for Animal
Genetics) in omogoča izločitev napačnih prednikov z več kot 99% verjetnostjo.
To gensko analizo bomo uporabljali za potrjevanje porekla vseh čistopasemskih
plemenskih bikov, ki se bodo uporabljali za osemenjevanje in tudi tistih, ki se
uporabljajo v naravnem pripustu.
5.2.1.2.2

Analiza mitohondrijske DNA

V primerih, ko je treba preveriti poreklo po materini strani (res, da so ti primeri
redkejši kot dvom v poreklo po očetovi plati), se izkaže kot zelo primerna analiza
regulatorne regije mitohondrijske DNA. Posebej primerna je ta analiza za
ugotavljanje pripadnosti neke živali dotični populaciji ali pa v primeru
zagotavljanja sledljivosti živalskih proizvodov, kadar gre za produkte z
degradirano DNA. S sekvenciranjem standardnih regij mtDNA lahko zagotovimo
primerljivost rezultatov med laboratoriji in doprinesemo k boljšemu poznavanju
medsebojnih razmerij rejskih populacij.
Ob izkazani potrebi in po strokovni presoji bomo uporabljali tudi to gensko
metodo.
5.2.1.2.3

Brezrožnost

S pomočjo genskih testov bomo spremljali tudi živali, ki so nosilci genov za
brezrožnost.
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5.2.2

Lastna preizkušnja na testni postaji

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.
Sinonim za to metodo merjenja in ocenjevanja je tudi direktni ali performance
test na testni postaji.
Simbol:
Simbol za lastno preizkušnjo na testni postaji je »PT«.
Cilji preizkušnje PT:
Biki, ki se vključujejo v PT morajo biti odbrani kot potencialni plemenjaki za
osemenjevanje in/ali naravni pripust.
Metoda preizkušnje PT:
Lastno preizkušnjo na testni postaji opravljamo po »A« metodi, kar pomeni, da
meritve in ocene živali v testu izvaja za ta namen odobrena organizacija v
živinoreji – testna postaja.
Izbor živali vključenih v preizkušnjo PT:
V lastno preizkušnjo na testni postaji se vključujejo biki - potomci iz načrtnega
osemenjevanja odbranih krav (bikovskih mater) in odbranih bikov za
osemenjevanje ali pripust bikovskih mater (elitni biki). Vključevanje bikov na
testno postajo mora biti skladno z določili rejskega programa.
Bike, ki izhajajo iz čred, v katerih se ne opravlja kontrola prireje po veljavni
zakonodaji in ICAR pravilih, se ne sme vhlevljati na testno postajo.
Živali, vključene v preizkušnjo PT:
Spremljati, oceniti in meriti je potrebno vse bike, ki so vključeni v preizkušnjo na
testni postaji. Istočasno morajo biti v preizkušnji biki, ki so potomci različnih
elitnih bikov in različnih bikovskih mater. Starši bikov (elitni biki, bikovske matere)
morajo biti vključeni v kontrolo prireje za krave dojilje – »SH« (pogl. 5.2.4).
Pogoji za sprejem na testno postajo:
- Starost: teleta naj bodo vhlevljena na testno postajo takoj po odstavitvi,
nikakor pa ne smejo biti mlajša od 120 dni in ne starejša od 210 dni. Če
nastopi odstavitev teleta v navedenem obdobju, naj bo vhlevitev na testno
postajo takoj po odstavitvi teleta. Največja starostna razlika na začetku
testnega obdobja za isto skupino vhlevljenih telet ne sme presegati 3
mesece (90 dni).
-

Potrebna dokumentacija: ob sprejemu na testno postajo mora tele
spremljati »Potrdilo o osemenitvi za govedo« (nanj mora biti nalepljena
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uporabljena slamica), ki dokazuje osemenitev bikovske matere z elitnim
bikom, »Potni list za govedo« in dokumentacija, ki izkazuje zdravstveno
ustreznost teleta v skladu z veterinarsko zakonodajo.
V primeru, da Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov
mesnih pasem za osemenjevanje in pripust, katere delo po priznanju
prevzame Priznana rejska organizacija za mesne pasme, določi kot
elitnega tudi bika, ki se uporablja za naravni pripust, mora tele namesto
»Potrdilo o osemenitvi za govedo« spremljati »Potrdilo o naravnem
pripustu«.
-

Tele mora spremljati dokument, ki potrjuje njegovo poreklo. Dovoljena
metoda za potrjevanje porekla je lahko analiza krvnih skupin ali opisana
genska metoda (pogl. 5.2.1.2.1).

-

Teleta morajo biti korektnih telesnih oblik skladno z določili rejskega
programa in brez prirojenih napak.

Rezultati merjenj in/ali ocenjevanj živali pred prihodom na testno postajo
Vsi rezultati morebitnih merjenj in/ali ocenjevanj živali pred prihodom na testno
postajo morajo biti posredovani in dokumentirani ob sprejemu teleta na testno
postajo.
Trajanje testa je sestavljeno iz dveh ločenih obdobij.
-

Predtestno obdobje: je obdobje od vhlevitve živali na testno postajo do
začetka testa in mora trajati najmanj 28 dni.

-

Testno obdobje: je obdobje po zaključku predtestnega obdobja in traja od
240. do 365. dne starosti bika.

Postopek testiranja na testni postaji
-

Ob prihodu na testno postajo morajo biti teleta takoj (pred vhlevitvijo)
stehtana. Tehtanje je potrebno ponoviti naslednji dan, da zagotovimo
kontrolirano točnost. Telesna masa ob vhlevitvi je povprečje tehtanj dveh
zaporednih dni.

-

Naslednje tehtanje mora biti opravljeno ob zaključku predtestnega obdobja
(28. dan po vhlevitvi). Tudi ob tem, drugem tehtanju mora biti telesna
masa povprečje tehtanj dveh zaporednih dni. Tako pridobljena telesna
masa služi kot referenčna telesna masa začetka testnega obdobja.

-

Vsa naslednja tehtanja na testni postaji si sledijo na 28 dni in morajo biti
vedno ob isti uri, vrstni red boksov, iz katerih tehtamo živali, mora biti
enak. Ta tehtanja se opravijo samo v enem dnevu, brez ponovitve tehtanja
naslednjega dne.

-

Zadnje tehtanje ob zaključku testa (pri starosti 365 dni ali prvo tehtanje po
365. dnevu) mora biti opravljeno ob kontrolirani točnosti (dve tehtanji v
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dveh zaporednih dneh). Tako pridobljena telesna masa služi kot
referenčna telesna masa zaključka testnega obdobja.
-

Ob zaključku testa je potrebno živalim oceniti lastnosti zunanjosti po
načinu linearnega ocenjevanja za mesne pasme. Ocenjevanje mora biti
specifično za limuzin pasmo skladno z določili tega rejskega programa. To
ocenjevanje opravi strokovnjak, ki ga za to delo pooblasti priznana rejska
organizacija.

-

Prehrana: Krmni obrok mora biti za vse živali v testu glede na njihovo
starost in telesno maso enak. Krmni obrok mora omogočiti maksimalno
izkoriščanje zmogljivosti rasti živali v času testa. Izračunan mora biti tako,
da omogoča vsaj 1200 g dnevnega prirasta v testu. Krmo morajo imeti
živali 24 ur na dan na voljo. Razlike v prirastih med živalmi naj se tako
izkažejo predvsem kot razlike v konzumacijski sposobnosti posamezne
živali.

-

Način in čas krmljenja mora biti za vse živali na testni postaji enak.

-

V primeru, da se lastno preizkušnjo živali limuzin pasme izvaja na več
testnih postajah, morajo biti krmni obroki in režimi krmljenja med testnimi
postajami usklajeni in izenačeni.

-

Pitna voda mora biti živalim vedno na voljo.

-

Vsi pogini, bolezni, zdravljenja in morebitne poškodbe morajo biti
dokumentirane in so sestavni del poročila o lastni preizkušnji.

Razporeditev živali na testni postaji
-

Razporeditev živali na testni postaji mora biti ob upoštevanju etoloških
kriterijev povsem naključna.
Načrtno oblikovanje skupin glede na poreklo živali ni dovoljeno.
Načrtno oblikovanje skupin glede na izvor živali ni dovoljeno.
Živali z rogovi in živali brez rog ne smejo biti v isti skupini (boksu).

-

Razporeditev živali na testni postaji mora biti opravljena na način, ki
zagotavlja nepristransko primerjavo med živalmi.

-

V času preizkušnje živali ne smemo premeščati med posameznimi
skupinami (boksi). Iz večje skupine živali je dovoljeno oblikovanje manjših
skupin. Vendar so v manjših skupinah skupaj le živali iz ene večje
skupine.

-

Zaželeno je, da so živali na testni postaji v prosti reji v skupinskih boksih.
To ne velja v primerih, kadar je v test vključeno spremljanje individualne
konzumacijske sposobnosti.

-

Minimalna površina na žival v testu znaša 6 m² za rejo v skupinskih boksih
na globokem nastilu in 4 m² za rejo v skupinskih boksih na rešetkastih tleh
ali polnih tleh z dnevnim čiščenjem,…..
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Merilna sredstva in naprave (priznane in umerjene v skladu z ICAR):
Tehtnica(e) mora(jo) imeti veljaven certifikat s strani pooblaščene
organizacije za merilne aparature.
Predvideno letno število živali v testu:
Določi se s pogodbo med priznano rejsko organizacijo in testno postajo.
Obvezne zabeležke na testni postaji:
- identifikacijska oznaka živali;
- datum prihoda živali testno postajo (PD1);
- telesna masa ob prihodu živali testno postajo (PM1);
- datum tehtanja naslednjega dne po prihodu živali testno postajo (PD2;
PD2 =PD1+1);
- telesna masa naslednjega dne po prihodu živali testno postajo (PM2);
- datum tehtanja ob začetku testnega obdobja (ZD1);
- telesna masa ob začetku testnega obdobja (ZM1);
- datum tehtanja naslednji dan ob začetku testnega obdobja (ZD2; ZD2
=ZD1+1);
- telesna masa naslednji dan ob začetku testnega obdobja (ZM2);
- datum tehtanja ob koncu testnega obdobja (KD1);
- telesna masa ob koncu testnega obdobja (KM1);
- datum tehtanja naslednji dan ob koncu testnega obdobja (KD2; KD2
=KD1+1);
- telesna masa naslednji dan ob koncu testnega obdobja (KM2);
- vsi datumi tehtanj med začetkom in koncem testa (TD1, …, TDn)
(TD1=PD2+28 dni; TD2=TD1+28 dni; TD3=TD2+28 dni; …..);

-

vse telesne mase ob tehtanjih med začetkom in koncem testa (TM1, …,
TMn);
Vsi pogini, bolezni, zdravljenja in morebitne poškodbe morajo biti
dokumentirane in so sestavni del poročila o lastni preizkušnji.
Beleženje ocen zunanjosti živali ob zaključku testa ni naloga testne
postaje, temveč je to dolžnost s strani priznane rejske organizacije
pooblaščenega strokovnjaka za ocenjevanje zunanjosti živali.

Sporočanje podatkov:
Sporočanje podatkov mora biti sprotno. Način sporočanja podatkov o
testiranju živali morata medsebojno s pogodbo urediti testna postaja in
priznana rejska organizacija, za katero testna postaja testira živali.
Sporočati je vedno potrebno osnovne, surove podatke (datumi, rezultati
meritev, ocene,…)
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Arhiviranje podatkov:
Testna postaja je dolžna arhivirati vse podatke o testiranih živalih še
najmanj pet (5) let po zaključku vsakega testa.
Druge naloge testne postaje:
-

Testna postaja mora s svojimi delavci in ustreznim prostorom ob zaključku
testnega obdobja omogočiti pooblaščenemu strokovnjaku za ocenjevanje
zunanjosti živali pogoje za korektno ocenjevanje vsake posamezne živali.

-

Testna postaja mora s svojimi delavci in ustreznim prostorom po zaključku
testa omogočiti pooblaščenemu veterinarju pri vseh dejavnostih pogoje, ki
so potrebni za oceno oploditvene sposobnosti bika. Izvedba te naloge je v
izključni pristojnosti priznane rejske organizacije, za katero testna postaja
opravlja testiranje živali.
To določilo je brezpredmetno, če testna postaja in priznana rejska
organizacija s pogodbo določita drugače.

-

Testna postaja mora izvajati vse predpisane veterinarske ukrepe, ki so
potrebni za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali in ljudi na testni
postaji ter za preprečevanje širjenja bolezni v primerih, kadar se živali po
zaključku testa preselijo iz testne postaje v druge reje oz. črede.

DODATNA POJASNILA:
Vsi plemenski biki za osemenjevanje ali naravni pripust morajo imeti opravljeno
lastno preizkušnjo na testni postaji. Enako velja tudi za bike, kupljene izven
Slovenije (prizna se opravljena lastna preizkušnja v katerikoli državi EU).
Izjema so lahko biki kupljeni izven države Slovenije, ki nimajo opravljene lastne
preizkušnje in so v izvorni državi vpisani v glavni del rodovniške knjige. O
namenu plemenske rabe teh bikov lahko odloča Republiška delovna skupina za
limuzin pasmo.
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5.2.3

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 (poglavji 5.2.2 in
5.2.3).
Po končani preizkušnji se vsakemu biku, pred vključitvijo v program
razmnoževanja, pregledajo tudi njegove sposobnosti za razplod na podlagi
pregledov:
Splošni pregled plemenjaka
Pri splošnem pregledu opisujemo temperament, telesno kondicijo, skladnost in
fizične lastnosti plemenjaka kot pasemskega predstavnika.
Specialni pregled
•
•
•
•
•
•

•
•

Zunanje spremembe (hernije, kožna obolenja, poškodbe,…)
Oči
Prebavila (usta, ugriz, zobje,…)
Dihala
Lokomotorni aparat (noge, parklji,..)
Spolovila

Zunanja spolovila (modnik, moda, nadmodek, semenska povesma,
penis in prepucij) in obseg mod

Rektalni pregled akcesornih spolnih žlez (po potrebi)
Ocena libida
Odvzem in pregled semena

Odvzem semena (umetna vagina, elektroejakulacija)

Pregled semena (makroskopski, mikroskopski pregled gibljivosti,
koncentracije in morfoloških značilnosti)

Mikrobiološke preiskave
•
•

Po zakonu in podzakonskih aktih
Kot del programov nadzora nad obolenji, ki so sestavni del rejskih
programov

Končno poročilo zajame interpretacijo vseh rezultatov, ki so bili zbrani med
splošnim in specialnim pregledom in laboratorijskimi analizami. Iz tega sledi
ocena o optimalnem izkoriščanju plemenjaka za razmnoževanje.
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Ugotavljanje
optimalnega
načina
izkoriščanja
plemenjakov
razmnoževanje na podlagi končne interpretacije rezultatov za:
•

umetno osemenjevanje
o optimalna frekvenca ejakulacij
o optimizacija postopkov pridobivanja osemenjevalnih doz

•

naravni pripust
o optimalna frekvenca ejakulacij (pripust z roke)
o optimalno razmerje plemenjak : plemenice (haremski pripust)

•

izločitev plemenjaka

5.2.4

za

Lastna preizkušnja v pogojih reje, v čredah krav dojilj
od rojstva do odstavitve »SH«

Glavni namen je zbiranje informacij za genetsko oceno krav dojilj limuzin pasme
ter rejcem zagotoviti uporabne informacije o proizvodnosti njihove črede. Glede
na to, da se spremljanje proizvodnih in drugih lastnosti krav dojilj limuzin pasme
nanaša le na obdobje od telitve do odstavitve, ta način preizkušnje ne pokriva
celotnega proizvodnega sistema reje krav dojilj.
Na osnovi lastne preizkušnje v pogojih reje v čredah krav dojilj želimo oceniti tako
lastnosti z majhno heritabiliteto (reprodukcijske lastnosti), kot tudi genetsko
močneje določene lastnosti (dnevni prirast, telesna masa ob odstavitvi,
omišičenost, …).
Preizkušnja se opravlja neposredno v rejah krav dojilj, ki so z rejskim programom
vključene v kontrolo proizvodnih in drugih lastnosti.
Simbol:
Simbol za lastno preizkušnjo v pogojih reje je »SH«.
Cilj preizkušnje »SH«:
Osnovni cilj preizkušnje je pridobitev informacij za genetsko oceno tako za
zmogljivost rasti kot tudi za materinske lastnosti krave dojilje.
Metoda preizkušnje »SH«:
Lastno preizkušnjo v pogojih reje opravljamo po »A« metodi, kar pomeni, da
meritve in ocenjevanje živali opravlja pooblaščena oseba priznane kontrolne
organizacije.

Rejski program za limuzin pasmo govedi v Sloveniji
BF, Oddelek za zootehniko in Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, 2010

Dovoljeni sta tudi »B« (kontrolo opravlja rejec) in «C« metoda preizkušnje
(kontrolo opravljata rejec in pooblaščena oseba priznane kontrolne organizacije).
Pogoj za opravljanje preizkušnje po »B« ali »C« metodi je pisno dovoljenje rejcu
za opravljanje kontrole, ki ga izda priznana rejska organizacija.
Črede vključene v preizkušnjo »SH«:
V lastno preizkušnjo v pogojih reje v čredah krav dojilj od rojstva do odstavitve so
vključene črede krav dojilj limuzin pasme ter njihova teleta od rojstva do
odstavitve v skladu z rejskim programom (pogoji so navedeni v nadaljevanju tega
programa. Vključene so lahko le tiste črede dojilj, v katerih sesajo teleta najmanj
štiri mesece. Čreda je skupina živali, ki je rejena na isti lokaciji in z istim
namenom.
Izbor živali vključenih v preizkušnjo »SH«:
Spremljati, oceniti in meriti je potrebno vse krave in teleta od rojstva do
odstavitve v celotni čredi, ki je vključena v kontrolo proizvodnih in drugih lastnosti
za krave dojilje »SH«.
Pogoji za vključitev črede v lastno preizkušnjo v pogojih reje:
Zaradi specifičnosti lastne preizkušnje v pogojih reje v čredah krav dojilj od
rojstva do odstavitve morajo črede, ki se vključujejo v preizkušnjo, poleg pogojev
iz potrjenega rejskega programa izpolnjevati tudi naslednje minimalne posebne
pogoje za opravljanje preizkušnje:
-

Možnost tehtanja živali v pogojih reje (pregonski hodniki v hlevu v primeru
hlevske reje in/ali lovilnega koridorja na pašniku, ki omogoča tehtanje);

-

V primeru »B« in »C« metode preizkušnje mora imeti rejec tehtnico z
veljavnim certifikatom s strani pooblaščene organizacije za merilne
aparature;

-

V primeru »A« metode preizkušnje mora imeti rejec v pregonskem
hodniku in/ali lovilnem koridorju primeren prostor, ki omogoča pooblaščeni
osebi priznane kontrolne organizacije namestitev tehtnice in korektno
tehtanje živali;

Poleg navedenih posebnih pogojev mora lastnik črede zagotoviti vsem živalim
v čredi, ki je vključena ali se vanjo želi vključiti, izpolnjevanje osnovnih
etoloških potreb. Če lastnik črede z oblikovanjem posameznih skupin živali
zavestno vpliva na proizvodne rezultate in druge ocene živali (npr. režim
krmljenja) mora te spremembe sprotno dokumentirati in jih ob opravljanju
preizkušnje (kontrole) dokumentirati..
Trajanje preizkušnje:
Lastna preizkušnja v pogojih reje traja od vključno telitve do odstavitve telet. Čas
od telitve do odstavitve ne sme biti krajši od štirih mesecev.

Rejski program za limuzin pasmo govedi v Sloveniji
BF, Oddelek za zootehniko in Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, 2010

Postopek preizkušnje:
Preizkušnja se nanaša na zbiranje informacij krave dojilje in njenega teleta. V
času preizkušnje ne smemo zbirati informacij samo od dojilje ali samo od teleta.
V preizkušnjo mora biti vedno vključen par: krava dojilja - tele. Osnovne zahteve
ob začetku preizkušnje, ki morajo biti izpolnjene in zabeležene, so naslednje:
Osnovne zahteve in osnovni zapisi ob preizkušnji:
-

Identifikacijske oznake vseh živali v čredi;

-

Imena živali (zaželeno);

-

Pasma živali;

-

Spol;

-

Datum osemenitve ali pripusta;

-

Številka osemenjevalnega ali pripustnega lista;

-

Ime in identifikacijska oznaka očeta teleta;

-

Identifikacija kmetije oz. reje;

-

Identifikacija skupine živali v čredi, ki je drugače krmljena, če ta obstaja;

-

identifikacija dodanih telet kravam dojiljam (»dodano tele« je tisto, ki je bilo
dodano kravi dojilji – rejnici; rejnica ni mati dodanega teleta);

Preizkušnja je sestavljena iz treh ločenih obdobij:
1. Zbiranje informacij ob telitvi:
-

identifikacijska oznaka teleta;

-

ime teleta (zaželeno)

-

identifikacijska oznaka matere teleta;

-

ime matere (zaželeno)

-

identifikacijska oznaka očeta teleta;

-

ime očeta (zaželeno)

-

Kontrola naj se opravi 1. dan po telitvi, nikakor pa ne kasneje kot 3.
dan po telitvi;

-

Datum opravljanja kontrole;

-

datum telitve, vpiše se datum;

-

Zaporedna telitev matere (nosilke zarodka);

-

rojstna masa, vpiše se telesna masa ob rojstvu v kg na osnovi
tehtanja. Tehtanje mora biti opravljeno isti dan kot je bila telitev. Če
temu ni tako, je potrebno vpisati datum tehtanja (tele mora biti stehtano
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najkasneje v 48 urah po telitvi). Tele mora biti osušeno in omogočeno
mu mora biti sesanje (B metoda – opravi rejec!),
-

ocena telesne kondicije krave dojilje (ocena, 1-9);

-

ocena temperamenta krave, vpiše se koda;
1 = zelo nemirna; 2 = nemirna; 3 = povprečen temperament;
4 = mirna; 5 = zelo mirna)

Opomba: vse te informacije se zbirajo v okviru biološkega testa za
mesne pasme!
2. Zbiranje informacij na 90. (± 45) dan po telitvi:
-

Datum opravljanja kontrole;

-

telesna masa krave dojile ali prsni obseg, vpišejo se kg ali cm;

-

ocena telesne kondicije krave dojilje (ocena, 1-9);

-

izločitev teleta iz črede med 1. in 2. kontrolo, vpiše se koda vzroka
izločitve iz črede in datum izločitve;
(0 = žival ni izločena iz črede, če je žival v čredi tudi pri tej kontroli;
1 = pogin;
2 = žival prodana za pleme;
3 = žival prodana za pitanje;
4 = zakol živali ali prodaja živali za zakol in je zakol realiziran v 7 dneh
od prodaje;).

-

telesna masa teleta v kg na osnovi tehtanja;

-

ocena telesne kondicije teleta (ocena, 1-9);

-

skupna ocena omišičenosti teleta (ocena, 1-10; 1= zelo slaba
omišičenost, 10=ekstremna omišičenost);

-

skupna ocena za funkcionalne lastnosti teleta (ocena, 1-10);

3. Zbiranje informacij na 205. (± 45) dan po telitvi:
-

Datum opravljanja kontrole;

-

telesna masa krave dojilje ali prsni obseg, vpišejo se kg ali cm;

-

ocena telesne kondicije krave dojilje (ocena, 1-9);

-

ocena temperamenta krave, vpiše se koda;
1 = zelo nemirna; 2 = nemirna; 3 = povprečen temperament;
4 = mirna; 5 = zelo mirna)

-

ugotavljanje brejosti (zaželeno);
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-

datum osemenitve ali pripusta (zaželeno);

-

ime in številka plemenjaka (zaželeno);

-

telesna masa teleta v kg na osnovi tehtanja;

-

Ocena lastnosti zunanjosti po sistemu linearnega ocenjevanja za
limuzin pasmo (poglavje 5.2.8). Ocena lastnosti zunanjosti se opravi v
primeru, če je tele od kontroli staro 210 dni ali več. V nasprotnem
primeru mora pooblaščenec druge priznane organizacije za
ocenjevanje zunanjosti mesnih pasem oceniti lastnosti zunanjosti
kasneje, vendar preden tele dopolni starost 13 mesecev.

-

Izločitev med 2. in 3. kontrolo, vpiše se koda vzroka izločitve iz črede
in datum izločitve:
(0 = žival ni izločena iz črede, če je žival v čredi tudi pri tretji kontroli;
1 = pogin;
2 = žival prodana za pleme;
3 = žival prodana za pitanje;
4 = zakol živali ali prodaja živali za zakol in je zakol realiziran v 7 dneh
od prodaje;).

-

način reje, vpiše se koda načina reje:
(1 = brez dokrmljevanja krav in telet z močno krmo;
2 = dokrmljevanje krav po telitvi z močno krmo od telitve do 60. dne po
telitvi;
3 = dokrmljevanje telet z močno krmo od telitve do 60. dne po telitvi;
4 = dokrmljevanje krav in telet po telitvi z močno krmo od telitve do 60.
dne po telitvi;
5 = dokrmljevanje telet po telitvi z močno krmo od telitve do odstavitve
telet;
6 = dokrmljevanje krav in telet po telitvi z močno krmo od telitve do
odstavitve telet;

Merilna sredstva in naprave (priznane in umerjene v skladu z ICAR):
Tehtnica(e) mora(jo) imeti veljaven certifikat s strani pooblaščene
organizacije za merilne aparature.
Sporočanje podatkov:
Pooblaščenec odobrene organizacije v živinoreji, ki opravlja preizkušnjo v
skladu z navedbami v poglavju »Metoda preizkušnje SH« mora sporočati
podatke preizkušnje sprotno in na način, kot je določeno v potrjenem
rejskem programu in/ali s pogodbo med priznano organizacijo za
opravljanje preizkušanj v pogojih reje v govedoreji in priznano rejsko
organizacijo, katere član je lastnik črede krav dojilj.
Sporočati je vedno potrebno osnovne, surove podatke (datumi, rezultati
meritev, ocene,…)
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Arhiviranje podatkov:
Priznana organizacija za opravljanje preizkušanj v pogojih reje v
govedoreji je dolžna arhivirati vse podatke o preizkušnjah živalih še
najmanj pet (5) let po zaključku vsake preizkušnje. V primeru B kontrole
velja to določilo smiselno enako za rejca oz. lastnika črede, vključeno v
preizkušnjo »SH«.
Druge naloge lastnika črede krav dojilj, vključene v preizkušnjo:
- Lastnik črede mora skrbeti, da so izvedeni vsi predpisani veterinarski
ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali in ljudi
ter za preprečevanje širjenja bolezni.

5.2.5

Preizkušnja sorodnikov na osnovi podatkov zbranih v
klavnici – razvojna naloga

Preizkušnja se nanaša na testiranje lastnosti klavne kakovosti. Informacije za to
preizkušnjo se zbirajo na klavni liniji takoj po zakolu živali.
Preizkušnja se opravlja na sorodnikih živali, ki jim želimo oceniti/napovedati
plemenske vrednosti (PV) za navedene lastnosti. Sorodniki so lahko
čistopasemski in/ali križanci.
V to preizkušnjo se vključujejo vse živali v skladu z potrjenim rejskim programom
in izhajajo iz običajnih rej, komercialnega pitanja,…
Simbol:
Simbol za preizkušnjo sorodnikov na osnovi podatkov zbranih v klavnici je »AB«.
Cilji preizkušnje »AB«:
•

Glavni cilj so napovedi PV potencialnih plemenskih bikov za osemenjevanje
(ob korekciji na vse ne genetske vire variabilnosti).

•

Za napoved PV je dovoljena le uporaba modela živali (poznane morajo biti
sorodstvene vezi med živalmi).

Metoda preizkušnje »AB«:
Preizkušnjo sorodnikov na osnovi podatkov zbranih v klavnici opravljamo po
»A« metodi, kar pomeni, da meritve in ocene živali v testu izvaja za to
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preizkušnjo odobrena organizacija v živinoreji. V našem primeru je to Bureau
Veritas kot uradna mednarodna organizacija za kontrolo količine in kakovosti
blaga.
Izbor živali, vključenih v preizkušnjo »AB«:
V preizkušnjo se vključujejo živali v skladu s potrjenim rejskim programom za
limuzin pasmo govedi v Sloveniji in so zaklane v uradnih klavnicah.
V preizkušnjo so lahko vključeni:
- biki do starosti 24 mesecev,
- ženske živali in voli do starosti 30 mesecev,
- ženske živali starejše od 30 mesecev.
Postopek preizkušnje »AB«:
Meritve:
Masa toplih klavnih polovic po primarni obdelavi klavnega trupa;
Ocene:
Ocena mesnatosti po slovenskem pravilniku.
Ocena zamaščenosti po slovenskem pravilniku.
Obvezne zabeležke v klavnici:
-

identifikacijska oznaka živali;
identifikacija rejca, od katerega je bila žival oddana v klavnico;
identifikacija klavnice zakola živali;
datum zakola živali;
masa toplih klavnih polovic;
oceni mesnatosti in zamaščenosti;
starostna kategorija živali po veljavnem pravilniku. Trenutno veljavno:
- »T« teleta,
- »A« biki stari do 24 mesecev,
- »B« biki stari nad 24 mesecev,
- »C« voli,
- »D« krave,
- »E« telice;

Sporočanje podatkov:
Sporočanje podatkov mora biti sprotno. Način sporočanja podatkov o
preizkušnji živali morata medsebojno s pogodbo urediti Bureau Veritas in
priznana rejska organizacija, ki je zainteresirana za to preizkušnjo živali.
Po pooblastilu priznane rejske organizacije se lahko dogovori za tok
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podatkov med INSPECT-om in priznano organizacijo za izvrednotenje
podatkov.
Sporočati je vedno potrebno osnovne, surove podatke (datumi, rezultati
meritev, ocene,…).
Arhiviranje podatkov:
To navodilo ne ureja arhiviranja podatkov, ker je le-to urejeno z drugo
zakonodajo, ki predpisuje obveznosti Bureau Veritas -a.

5.2.6

Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

5.2.6.1 Zapis o osemenitvi
1) Pojem osemenitev zajema osemenjevanje in pripust. Zapis o osemenitvi mora
biti napisan na kmetiji oz. pripustni postaji na dan osemenitve. Velja le potrdilo, ki
je napisano s strani osebe, ki ima koncesijo za osemenjevanje. Priporočljivo je,
da je pri osemenjevanju na potrdilo o osemenjevanju pri rejcu pritrjena
osemenjevalna slamica. Pri osemenitvi bikovskih mater je to obvezno!
Glede na to, da še ni novega pravilnika o reprodukciji govedi, povzemamo
le navodila ICAR-ja
2) Zapis o osemenitvi mora vsebovati naslednje informacije:
- Identifikacija osemenjene živali
- ime in naslov rejca živali
- Rodovniško številko in ime bika osemenitve
- datum osemenitve,
- zapis ali gre za "dvojno" ali "ponovno" osemenitev ("dvojna osemenitev" je nova
osemenitev do vključno 17. dneva po prejšnji osemenitvi, "ponovna osemenitev"
je nova osemenitev od vključno 18. dneva dalje)
- razvrstitev osemenjene živali glede na to ali je telica, prvesnica ali starejša
krava
- enolično številko potrdila o osemenitvi
- kodo in podpis uradno pooblaščene osebe, ki je osemenitev opravila.
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3) Poleg obveznih zapisov naj bo na zapisu o osemenitvi po možnosti vpisano
še:
- ime živali
- identifikacijska oznaka črede
- podatki o prejšnji telitvi in drugi podatki o reprodukcijskem ciklusu v zadnjem
letu
- Identifikacija očeta osemenjene živali
- Identifikacija matere osemenjene živali.
Naravni pripust
4) Če je v čredi (prosta reja ali paša) licenciran plemenjak, se potrdilo o pripustu
napiše na podlagi pregleda na brejost, kar pa mora biti natančno označeno.
Poreklo se prizna le, če je natančno vodena evidenca živali v čredi. Voden mora
biti datum prihodov živali v čredo in odhodov iz nje. Evidenco mora voditi oseba,
ki je pooblaščena za ta opravila.
5) Pri telitvi živali iz prejšnjega odstavka se izračuna predvideni dan obrejitve
tako, da se od datuma telitve odšteje povprečna doba brejosti pasme očeta. Če
mati teleta 18 dni pred ali 18 dni po tem datumu ni mogla priti v stik z drugim
plemenjakom, se poreklo teleta prizna. Če ni tako, se poreklo prizna le na podlagi
metode, ki jo za te namene predvideva ta rejski program.
Zapis pri presajanju zarodkov
1) Pri postopku pridobivanja in presajanja zarodkov morajo biti na kmetiji zapisani
naslednji podatki:
- datum začetka superovulacije,
- datum izpiranja zarodkov
- datum vsajanja zarodkov prejemnicam.
Veljajo le potrdila, ki jih je napisala uradno pooblaščena oseba.
2) Zapis o uporabi hormonov in izpiranju zarodkov mora vsebovati sledeče
informacije:
- Identifikacija živali, po možnosti tudi ime
- večno šifro reje
- ime in naslov rejca živali
- dan uporabe hormonov
- številko pravilno izpolnjenega potrdila o osemenitvi, ki mora biti priložen (pri
rejcu)
- Identifikacija očeta
- datum izpiranja
- število zbranih zarodkov
- število zarodkov, primernih za prenos
- postopek z zarodki
- uporaba embrijev (število zamrznjenih in sveže uporabljenih)
- enolično številko dokumenta
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- kodo in podpis uradno pooblaščene osebe, ki je opravila poseg.
3) Zapis o ET mora vsebovati sledeče informacije:
- Identifikacija prejemnice (recipientke)
- ime in naslov rejca živali
- dan ET
- rodovniška številko in ime očeta zarodka (embrija)
- Identifikacija darovalke (donorke), po možnosti tudi ime
- tip zarodka (svež ali zamrznjen)
- enolično številko dokumenta
- kodo in podpis uradno pooblaščene osebe, ki je opravila poseg.
4) Poleg obveznih zapisov na dokumentu o ET je priporočeno, da so vpisani tudi
drugi podatki kot so:
- ime prejemnice
- identifikacijska oznaka črede
- razvrstitev prejemnice glede na to ali je telica, prvesnica ali starejša krava
- podatki o predhodni telitvi in drugi podatki o reprodukcijskem ciklusu prejemnice
v zadnjem letu.
Dokumentacija o osemenitvah in ET
1) Podatki o osemenitvah in ET se v centralno bazo stekajo preko
reprodukcijskega dela selekcijske službe pri Območnih kmetijsko gozdarskih
zavodih in preko Osemenjevalnih centrov. Pooblaščeni osemenjevalci in rejci
plemenjakov v pripustu pošiljajo kopije potrdil (lahko tudi po elektronskem
mediju) o osemenitvah reprodukcijskemu delu selekcijske službe. Tu se podatki
vnesejo na elektronski medij, od tod pa v območne baze in naprej v centralno
bazo. Podobno velja za potrdila o izpiranju zarodkov in ET.
2) Zapisi o osemenitvah in ET morajo biti preneseni v centralno bazo
pooblaščene organizacije za izvrednotenje podatkov najkasneje v treh mesecih
po dogodku.
3) Izvirni dokumenti o osemenitvah, ET, telitvah in poreklu so shranjeni pri rejcu
(dokumenti morajo biti urejeni), kopija pa se shrani na Območnih kmetijsko
gozdarskih zavodih oz. na mestu vnosa, kjer se podatki vnesejo na elektronske
medije in nato pošljejo v centralno bazo podatkov.
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5.2.6.2 Spremljanje,
sprotna
analiza
in
vrednotenje
reprodukcijskih parametrov plemenjakov in plemenic
Spremljanje NR%:
•
•

NR% za različna obdobja (3;24, 3;18-24, 3;56, 3;60-90)
Korekcije NR% (biki, telice, krave, pasme,…)

NR% 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%. NR% je rezultat vsaj dveh dogodkov: na eni strani koncepcije ob
osemenitvi (oploditve) in na drugi sposobnosti obrejitve po oploditvi.
Spremljanje reprodukcijskih parametrov:
Za uspešno in gospodarno rejo je pomembno sprotno spremljanje
reprodukcijskih parametrov v čredi. 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.

Rejski program za limuzin pasmo govedi v Sloveniji
BF, Oddelek za zootehniko in Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, 2010

5.2.7

Preizkušnja v laboratorijih (bikovo seme)

V tem poglavju so predstavljene zahteve za delo laboratorijev, ki analizirajo
bikovo seme. Ker so zahteve oz. pogoji za delo takih laboratorijev zelo
kompleksni, verjamemo, da omenjeni laboratoriji, ki so si pridobili priznanje,
izpolnjujejo vse zakonske zahteve. Tukaj navajamo le tiste, ki jih predpisuje
ICAR, ker hočemo zagotoviti članom naše rejske organizacije direktno
primerljivost vseh rezultatov s tujimi populacijami.
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 spermoanalizatorja. 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
oceni gibljivosti ejakulata 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.
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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.

5.2.8

Ocenjevanje lastnosti zunanjosti

5.2.8.1 Uvod
Sistem ocenjevanja zunanjosti limuzin pasme govedi v Sloveniji je sistem, ki je
izpeljan iz francoskega načina ocenjevanja govedi mesnih pasem in ga
uporabljajo v veliki večini evropskih držav. V primerjavi z mlečnimi in
kombiniranimi pasmami govedi, organizacija ICAR še nima izdelanih priporočil za
ocenjevanje zunanjosti mesnih pasem.
Ocenjevanje zunanjosti govedi mesnih pasem ima velik pomen predvsem zaradi
dveh razlogov. Telesne oblike so namreč genetsko razmeroma dobro določene.
Tako navajajo (Francija, Irska), da znašajo heritabilitete za sklope lastnosti, s
katerimi ocenjujemo izraženost omišičenosti, velikost skeleta, telesno maso
teleta ob odstavitvi ter lastnosti mlečnosti 0,31, 0,31, 0,26 in 0,13. Drugi razlog, ki
poudarja pomen ocenjevanja zunanjosti mesnih pasem pa je razmeroma dobra
povezanost med ocenami zunanjosti in proizvodnimi lastnostmi. Tako npr.
znašajo ocenjene genetske korelacije med oceno izraženosti omišičenosti na živi
živali in deležem mesa v klavnih polovicah 0,46, ter doseženo klasifikacijo na liniji
klanja 0,76 (Irska, Francija). Tudi to so pomembni razlogi za odločitev o tem, da
tudi v Sloveniji povzamemo način ocenjevanja zunanjosti mesnih pasem govedi
po francoskem sistemu.
Sistem ocenjevanja zunanjosti limuzin pasme zajema pet sklopov lastnosti. Vse
sklope lastnosti mora ocenjevalec oceniti na isti dan ocenjevanja. Pred začetkom
ocenjevanja živali je nujno oceniti žival kot celoto in si postaviti nekaj vprašanj:
-

ali ima žival bolj razvit skelet ali mišičje?
je bolj visoka kot dolga ali obratno?

S tem, ko upoštevamo odgovore na ta vprašanja, je v veliki meri olajšano
ocenjevanje. Čeprav ocenjujemo specializirano mesno pasmo ne moremo mimo
dejstva, da je sklop reprodukcijskih lastnosti tako v fiziološkem kot tudi v
genetskem smislu antagonističen lastnostim mesnatosti. Pomeni, da pri limuzin
pasmi v bistvu odbiramo dva različna tipa živali: vzrejnega, od katerega
pričakujemo odlične telice za obnovo čistopasemske črede limuzin pasme ter
pitovnega, od katerega pričakujemo odlične živali za prirejo kakovostnega mesa.
To pri ocenjevanju zunanjosti limuzin pasme govedi tudi upoštevamo deloma že
s tem, ko si odgovorimo na zgoraj postavljeni vprašanji.
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Sistem ocenjevanja zunanjosti limuzin pasme zajema pet sklopov lastnosti, in
sicer: razvitost omišičenosti, razvitost skeleta, pasemske značilnosti,
funkcionalne lastnosti in splošen opis živali. Z ocenami od 1 do 10 ocenjujemo
izraženost ocenjevane lastnosti, kjer ocena 1 pomeni najmanj izraženo in ocena
10 maksimalno izraženo lastnost.

5.2.8.2 Ocenjevanje mišične razvitosti
a) Plečna širina: Je širina med obema plečkama (širina vihra), ocenjujemo jo ob
pogledu z zgornje strani živali. Anatomsko je to v predelu 3 do 4 prsnega
vretenca.

Slika 1: Plečna širina
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b) Hrbtna širina: Pri tej lastnosti ocenjujemo širino. Z leve in desne strani
ocenimo širino hrbta, ki jo zaključujejo podaljški prsnih (7-13) vretenc. Pri tej
lastnosti ocenjujemo (potencialno) širino dolge hrbtne mišice v tem predelu.
Pozorni smo predvsem na širino takoj za pleči (slika 2). Lastnost ocenjujemo z
zgornje strani (vrha) živali.
To lastnost ocenjujemo v primerjavi s plečno širino. Če je hrbtna širina enaka
plečni širini in je dobro povezana s pleči, potem je ocena za hrbtno širino enaka
oceni plečne širine. Pri ožji hrbtni širini točke odbijemo (največ dve (2) točki), v
nasprotnem primeru jih lahko v primerjavi s plečno širino dodajamo, kar pa se v
pojavi zelo malokrat (največ dve (2) točki).

Hrbet je ožji od plečne širine, hrbtno
širino ocenimo z dvema točkama manj
kot smo ocenili plečno širino.

Hrbet je enako širok kot pleče, hrbtno
širino ocenimo z enakim številom točk,
kot smo ocenili plečno širino.
Slika 2: Hrbtna širina
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c) Izbočenost stegna: Izbočenost stegna ocenjujemo na zgornjih 2/3 stegna,
gledano od vrha živali proti skočnemu sklepu. Lastnost ocenjujemo s strani.
Ravna linija stegna dobi oceno 5, konkavno obliko linije stegna ocenimo z
ocenami od 4 proti 1, konveksno obliko linije stegna pa ocenimo z ocenami od 6
do 10 (slika 3).

Ocena 2

Ocena 5

Ocena 9

Slika 3: Izbočenost stegna
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d) Širina stegna: Je ocenjena širina omišičenosti obeh stegen. Lastnost
ocenjujemo pri pogledu iz zadnje strani živali, lastnost pa ocenjujemo v sredini
stegen. Ta lastnost je v izhodišču pogojena s križno in kolčno širino (slika 4).

Medenični del je širši od stegna (ocena 2)

Stegno in medenični del sta enako široka (ocena 5, 6)

Stegno je širše od medeničnega dela (ocena 9, 10)

Slika 4: Širina stegna
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e) Debelina dolge hrbtne mišice: Je ocena debeline dolge hrbtne mišice in jo
ocenjujemo kot razdaljo med linijo podaljškov ledvenih vretenc in linijo vrha
hrbtenice v predelu ledij (slika 5). Je najbolj cenjena mišica, zato njeno oceno v
ocenjevalnem zapisniku vpišemo dvakrat (velja dvojno). Lažje jo je ocenjevati z
desne strani živali, z leve strani je ocena težja (vamp).
Lega dolge hrbtne mišice v ledvenem predelu

Debelina dolge hrbtne mišice v ledvenem predelu

Debelina
mišice

Slika 5: Debelina dolge hrbtne mišice

dolge

hrbtne
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f) Dolžina stegna je lastnost pomembna z vidika prireje govejega mesa. Pri
ocenjevanju dolžine stegna si pomagamo z oceno razdalje med skočnim
sklepom in mestom, kjer stegno konča. Večja kot je razdalja, krajše je stegno
(ocene od 5 proti 1) in obratno (slika 6).

Slika 6: Dolžina stegna

5.2.8.3 Ocenjevanje razvitosti skeleta
a) Obseg (debelina) goleni: Pri limuzin pasmi se ne ocenjuje. V zapisniku se v
to rubriko vedno vpiše oceno 6.
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b) Dolžina telesa: Je dolžina od vihra do konca telesa (sedne kosti). Lastnost
ocenjujemo s strani živali (slika 7). Dolžino telesa ocenjujemo relativno glede na
velikost živali (višino v vihru).
V primeru, da je dolžina telesa enaka velikosti živali (višini v vihru), dobi žival za
dolžino telesa enako oceno, kot za velikost. Taka žival je izenačena (enako dolga
kot visoka). V primeru, da je daljša v primerjavi z velikostjo je žival dolga, v tem
primeru oceno za dolžino telesa povečamo za 1 do največ 2 točki v primerjavi z
velikostjo telesa. Če je žival kratka (krajša v primerjavi z velikostjo), ocenimo
dolžino z 1 do 2 točki manjšo oceno, kot smo ocenili velikost.

Slika 7: Dolžina telesa

Rejski program za limuzin pasmo govedi v Sloveniji
BF, Oddelek za zootehniko in Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, 2010

c) Dolžina križa: Je dolžina med križnimi in sednimi kostmi – razdalja od kolčne
grče (sredine) do konca sedne kosti (slika 8). Dolžino križa ocenjujemo relativno
glede na preostalo dolžino telesa (hrbtno - ledveni del). Križ je vedno krajši od
hrbtno - ledvenega dela tudi, če je zelo dolg.

Žival z zelo kratkim križem daljši hrbtni del – ocena 2

Žival z usklajeno dolžino
hrbtnega in križnega dela-ocena 5

Žival z izredno dolgim
križem – ocena 9
Slika 8: Dolžina križa
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d) Širina križa: Je širina merjena med kolčnima grčama (hrgama) (slika 9). To
lastnost ocenjujemo v razmerju s plečno in hrbtno širino. Če je žival enako široka
(skladna) med prednjim in zadnjim delom, dobi za širino križa enako oceno kot za
plečno širino. Če je v križu širša, se ji dodeli 1 do 2 točki več, če je v tej lastnosti
slabša, pa 1 do 2 točki manj.

Žival je neprimerno širša v križu, kakor v
vihru in hrbtu

Žival je enakomerna v svojih širinah

Slika 9: Širina križa

Rejski program za limuzin pasmo govedi v Sloveniji
BF, Oddelek za zootehniko in Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, 2010

e) Velikost: Velikost živali je določena z višino vihra (slika 10). Da jo lahko
ocenimo, moramo poznati starost živali. Ker je velikost živali za oceno
zmogljivosti živali za prirejo mesa in s tem za selekcijo zelo pomembna lastnost,
to oceno v ocenjevalnem zapisniku vpišemo dvakrat (velja dvojno).

Slika 10: Velikost živali
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5.2.8.4 Ocenjevanje funkcionalnih lastnosti
a) Širina gobca: To lastnost ocenjujemo na spodnjem delu gobca. Lastnost je
dobro povezana s konzumacijsko sposobnostjo in ješčnostjo.

Ocena 7 do 10

Ocena 4 do 6

Ocena 1 do 3
Slika 11: Širina gobca

b) Stoja prednjih in zadnjih nog: Pri tej lastnosti ocenjujemo tako stojo
prednjih in zadnjih nog, kot tudi biclje in parklje.
Prednje noge ocenjujemo od spredaj in iz strani. Pri pogledu od spredaj morata
biti prednji nogi vzporedni, pri pogledu od strani pa postavljeni pravokotno na telo
(slika 12A).
Zadnje noge ocenjujemo od zadaj in od strani. Pri pogledu od zadaj morata biti
zadnji nogi vzporedni, pri pogledu od strani pa ocenjujemo kot skočnega sklepa,
ki naj bo okrog 145°. Navpičnica iz zadnjega roba sedne kosti naj se dotika
zadnjega roba skočnega sklepa (sliki 12B in 12C). Pri parkljih ocenjujemo
zaprtost parkljev in višino v petnem delu. Bicelj naj bo kratek in čvrst.
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Prednje noge –
pogled od spredaj

Prednje noge –
pogled od strani

Slika 12A: Prednje noge – stoja

Zadnje noge –
pogled od zadaj

Zadnje noge –
pogled od strani

Slika 12B: Zadnje noge – stoja
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Ocena 1 do 5

Ocena 6 do 10

Ocena 1 do 5

Slika 12C: Zadnje noge - gledane od strani

Rejski program za limuzin pasmo govedi v Sloveniji
BF, Oddelek za zootehniko in Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, 2010

c) Hrbtna linija: Če je hrbtna linija živali ravna, gledano kot namišljena linija od
vihra do križa, je ocena za to lastnost 10 (slika 13). Nezaželena odstopanja so
tako uleknjena kot tudi izbočena hrbtna linija. Pod izrazom »hrbtna linija«
ocenjujemo dva anatomska dela: hrbet in ledja.

Slika 13: Hrbtna linija
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d) Prepasanost: Lastnost ocenjujemo pri pogledu od strani. Za prednjim
plečetom ne sme biti depresije – vdolbine. Povezava med plečetom in prsnim
košem mora biti ravna, dejansko neopazna. (slika 14).
Prepasanost je napaka, ki je pogosto pridobljena. Najpogosteje se pojavi pri
neprimernem privezu živali. Najpogostejša je pri grabnerjevi navezi in pri
prenizkih (preplitvih) jaslih.

Slika 14: Prepasanost

5.2.8.5 Ocenjevanje pasemskih lastnosti
a) Glava: Po velikosti mora biti proporcionalna velikosti telesa. Izražati mora
zdravje in temperament živali. Profilna linija glave mora biti ravna.
b) Barva plašča: Barva plašča (barva dlake) mora biti pasemsko značilna za
limuzin govedo.
Svetle lise okoli oči in gobca morajo biti zelo poudarjene (kontrast). Izrazita in
kontrastna mora biti tudi svetla (bela) barva med zadnjima nogama. Osnovna
barva plašča naj bo živo rdečkasta in ne preveč temna.
c) Skladnost oblik: S to lastnostjo ocenjujemo povezanost med posameznimi
telesnimi deli, kar pomeni, da ni jasne meje med enim in drugim telesnim
delom. Ocenjujemo skladnost celotnega telesa s tem, da upoštevamo
skladnost med vsemi telesnimi deli.
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5.2.8.6 Ocenjevanje splošnih lastnosti
a) Prsna globina: Prsna globina je ena od ocen, s katero ocenjujemo
obsežnost prsnega koša. Le obsežen prsni koš nudi vitalnim organom (pljuča,
srce) dovolj prostora za želen razvoj. Običajno se obsežen prsni koš nadaljuje v
obsežen vamp, kar ima za posledico večjo konzumacijsko sposobnost. Kot
pripomoček pri ocenjevanju prsne globine ocenjujemo razdaljo med komolčnim
sklepom in prsnico (slika 15).

Slika 15: Prsna globina
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b) Prsna širina: Ocenjujemo zaobljenost reber (pogled od zgornje strani živali)
in širino med prednjima nogama (pogled od spredaj).

Slika 16: Prsna širina
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c) Kolčna širina: Ta se ocenjuje v razmerju napram križnim kostem, vendar
moramo tukaj paziti, da nas ne prevarajo mišice, ki prekrivajo kolčne sklepe (slika
17).

Slika 17: Širina kolčnih kosti
d) Širina sednih kosti: Biti morajo čimbolj narazen – široke. Živali z ozkimi
(precej skupaj) sednimi kostmi so podvržene nalaganju maščob ob korenu repa.

Slika 18: Širina sednih kosti
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e) Kondicija: Kondicija je trenutno rejsko stanje živali. S kondicijo ocenjujemo
telesne rezerve predvsem na dveh delih: v ledvenem predelu in v predelu korena
repa in sednih kosti. Pomembno je poznati dejstvo, da se telesne rezerve v
različnih proizvodnih fazah krav lahko zelo hitro spreminjajo.

Slika 18: Ocenjevanje kondicije
Natančnejše navodilo za ocenjevanje telesne kondicije je opisano v nadaljevanju
tega rejskega programa.

5.2.8.7 Skupna ocena
Sprejemamo minimalne ocene, na osnovi katerih je žival potrjena kot primerna za
pleme. Te ocene morajo za posamezne sklope lastnosti presegati naslednje
število točk:
- mišična razvitost

21 točk

- razvitost skeleta

15 točk

- pasemske lastnosti

15 točk

- funkcionalne lastnosti

15 točk.

5.2.8.8 Vključevanje živali v ocenjevanje:
V ocenjevanje lastnosti zunanjosti se vključuje vse živali limuzin pasme v
starosti od 4 do 13 mesecev, ki izhajajo iz čred, ki so vključene v testiranja
(preizkušnje) proizvodnih in drugih lastnosti v skladu z določili tega
rejskega programa.
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Ta način ocenjevanja zunanjosti se uporablja tudi za ocenjevanje krav in
bikov pri razvrščanju le teh v posamezne kakovostne razrede rodovniške
knjige.

5.2.8.9 Čas ocenjevanja:
Vse čistopasemske plemenske živali limuzin pasme v Sloveniji ocenjujemo
v starosti od 4 do 13 mesecev. Zaželeno je, da bi bile živali ocenjene pri
starosti enega (1) leta, kar je potrebno pri načrtovanju ocenjevanja
upoštevati (velja tudi za lastno preizkušnjo).

5.2.8.10 Izvajalec ocenjevanja:
Ekspert za ocenjevanje, ki ima pooblastilo druge priznane organizacije v
živinoreji za ocenjevanje lastnosti zunanjosti za goveda limuzin pasme.

5.2.8.11 Obvezne zabeležke:
- identifikacijska oznaka živali,
- identifikacijska oznaka črede,
- datum rojstva,
- datum telitve,
- datum ocenjevanja,
- šifra eksperta,
- lastnoročni podpis eksperta, pri vpisovanju na obrazec,
- ime in priimek eksperta.

5.2.8.12 Sporočanje podatkov:
Način in pogostnost sporočanja podatkov o ocenjevanju zunanjosti živali
morata medsebojno s pogodbo urediti druga priznana organizacija v
živinoreji za ocenjevanje lastnosti zunanjosti in priznana rejska
organizacija, za katero se opravlja naloga.

5.2.8.13 Arhiviranje podatkov:
Druga priznana organizacija v živinoreji za ocenjevanje lastnosti
zunanjosti je dolžna arhivirati vse podatke o ocenjenih živalih še najmanj
pet (5) let po zaključku vsakega ocenjevanja.
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5.2.9

Ocenjevanje telesne kondicije

Telesna kondicija je trenutno rejsko stanje živali. Trenutno, ker se kondicija lahko
nenehno spreminja, odvisna je predvsem od reje oz. oskrbe živali in od
reprodukcijske faze. S telesno kondicijo ocenjujemo predvsem telesne rezerve.
Zaradi načina ocenjevanja ocenjujemo predvsem količino podkožnega loja.
Pri živali ocenimo telesno kondicijo z ogledovanjem, otipavanjem ali s
kombinacijo obojega. Ogled in otip sta enakovredna. Pri ogledovanju nas lahko
ovira daljša dlaka živali, zato je pri takih živalih nujen otip. Zapomniti pa si je
vredno, da dobra napolnjenost vampa in pozna brejost dajeta lažni vtis, da je
žival v boljši kondiciji kot dejansko je.
Ocene telesne kondicije
Telesno kondicijo ocenjujemo s številkami od 1 do 10. Število 1 predstavlja
shujšano žival, število 10 pa zelo zamaščeno žival. Idealna telesna kondicija naj
bi bila nekje na polovici skale (6, 7), odvisno od reprodukcijskega stadija živali.
Med ocenjevanjem je potrebna natančnost, ki zagotavlja uspešnost tehnike
ocenjevanja.
Pri živali opazujemo oziroma otipamo naslednje predele telesa, ki so prioritetni za
nalaganje podkožnega loja: ledja, koren repa, sedna grča, kolčna grča, rebra in
prsi. Pri vsaki živali uporabljamo isto roko za otipavanje.
Koren repa, sedno in kolčno grčo ocenjujemo tako, da stojimo točno za živaljo.
Otipamo količino loja okrog korena repa ter na kolčnih in sednih grčah
medeničnih kosti.
Ledja, rebra in prsi pa ocenjujemo tako, da stojimo na desni strani živali. Na
ledvenem predelu otipamo trnaste in prečne podaljške vretenc ter količino loja
med njimi (slika 2). Na predelu reber in prsi otipamo količino naloženega loja.

Slika 1: Predeli telesa, ki jih opazujemo pri ocenjevanju telesne kondicije
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Slika 2: Ocenjevanje podkožnega loja v ledvenem predelu

Slika 3: Kondicija ledvenega predela – ocena 4

Slika 4: Kondicija ledvenega predela – ocena 6
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Slika 4: Kondicija ledvenega predela – ocena 8

Slika 5: Kondicija ledvenega predela – ocena 10
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Osnovna navodila za ocenjevanje telesne kondicije so prikazana v
preglednici 1.
Preglednica 1: Ocene in opisi telesne kondicije
Ocena Kondicija

Opis

1

Ledja: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo

Shujšana

Koren repa: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Sedna grča: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Kolčna grča: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra: zelo ostre in štrleče kosti, mišic ne opazimo
2

Zelo suha Ledja: posamezni prečni podaljški ledvenih vretenc so
pokriti s tankim slojem mišic, štrleče kosti
Koren repa: globoke vdrtine pod in okrog korena repa
Sedna grča: špičasto štrli, pokrita z zelo tankim slojem
mišic
Kolčna grča: špičasto štrli, pokrita z zelo tankim slojem
mišic
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra:

3

Suha

Ledja: začetek nalaganja loja, podaljški vretenc lepo vidni,
manj ostri, posamezno otipljivi, vdrtine med trnastimi
podaljški so manj očitne
Koren repa:
Sedna grča: ni oblog loja
Kolčna grča:
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra
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4

Skromna

Ledja: posamezni prečni podaljški so otipljivi, vendar ne
izraziti
Koren repa: predel pod korenom repa je nekoliko vdrt
Sedna grča: izrazita, vdrtine okrog manj opazne, ni oblog
loja
Kolčna grča: izrazita, oglata, vdrtine okrog manj opazne
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra: otipamo začetek nalaganja loja

5

Mejna

Ledja: prečne podaljške zaznamo le na otip
Koren repa: začetek nalaganja loja
Sedna grča: vidna, obložena z lojem, a ne očitna
Kolčna grča: oglata, vidna, a ne očitna
Linija KKS*: oblika črke V
Rebra: prednjih reber skoraj ne vidimo več, vidni le 12 in 13
rebro

6

Zmerna

Ledja: prečni podaljški so otipljivi z rahlim pritiskom, zaobljen
izgled
Koren repa: obloge loja, gladek izgled, vezi so vidne
Sedna grča: zaobljena, ne očitna
Kolčna grča: zaobljena, ne očitna
Linija KKS*: oblika črke U
Rebra: niso več vidna

7

Dobra

Ledja: za otip prečnih podaljškov je potreben močan pritisk
Koren repa: otipamo obloge loja na obeh straneh, vezi
komaj vidne
Sedna grča:
Kolčna grča:
Linija KKS*: oblika črke U
Rebra: v celoti obložena z lojem, ne vidna, mehka in
spužvasta na otip
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8

Zelo

Ledja: trnasti podaljški so zaobljeni in gladki, raven izgled

dobra

Koren repa: zaobljen, očitne obloge loja, vezi niso vidne
Sedna grča: zaobljena, obloge loja
Kolčna grča: zaobljena
Linija KKS*: oblika črke U
Rebra:

9

Zamaščena Ledja: zaobljena
Koren repa: zaobljen, vezi niso vidne
Sedna grča: zaobljena
Kolčna grča: komaj vidna
Rebra: obloge loja

10

Zelo

Struktura kosti živali ni vidna niti otipljiva, zaradi zelo

zamaščena

izraženih podkožnih oblog loja. Gibčnost živali je zelo slaba.

*Linija KKS= namišljena črta od kolčne grče prek kolčnega sklepa do sedne grče.

Nekaj primerov kondicije je prikazanih na spodnjih slikah:

Zelo skromna telesna kondicija – ocena 3
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Skromna telesna kondicija - ocena 4

Mejna telesna kondicija - ocena 5
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Zmerna telesna kondicija - ocena 6

Dobra telesna kondicija – ocena 7
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Zelo dobra kondicija - ocena 8
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5.3

METODE IN NAČINI ZA IZVREDNOTENJE
PODATKOV ZBRANIH V PREIZKUŠNJAH

5.3.1

Komisija za odbiro bikov za osemenjevanje in naravni
pripust

Komisija za odbiro bikov za osemenjevanje in naravni pripust ocenjuje in
razvršča plemenske bike glede na namen in trajanje njihove rabe.
Sestavljajo jo predsednik PRO, strokovni tajnik za limuzin pasmo in predstavnik
rejcev limuzin pasme.
Komisijo pooblasti priznana rejska organizacija.

5.3.2

Ocenjevanje in razvrščanje
končani lastni preizkušnji

plemenskih

bikov

po

Ocenjevanje in razvrščanje plemenskih bikov po končani lastni preizkušnji se
lahko opravi šele po zaključku preizkušnje.
Ocenjevanje in razvrščanje opravi s strani priznane rejske organizacije
pooblaščena komisija za odbiro bikov za osemenjevanje in naravni pripust.
Kriteriji, ki jih mora pooblaščena komisija upoštevati:
 Pasemske značilnosti (skladno s pogl. 2);
 Mere in ocene lastnosti zunanjosti (≥ povprečja);
 Dnevni prirast v preizkušnji (≥ povprečja);
 Aktualne ocene genetskih vrednosti prednikov bika (kriteriji iz rod. knjige,
razdelek »A« - pogl.14.1);
 Vpliv bika na stopnjo sorodstva v populaciji limuzin pasme govedi;
 Reprodukcijske sposobnosti bika (pogl. 5.2.3);
Na osnovi upoštevanja kriterijev pooblaščena komisija razvrsti bike v naslednje
kategorije:





Zakol, neprimerni za pleme;
Naravni pripust, primerni za naravni pripust;
Naravni pripust - ELITA, primerni za pripust bikovskih mater;
Osemenjevanje, odbrani kot potencialni biki za osemenjevanje;
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V Kategoriji Naravni pripust – ELITA in Osemenjevanje so lahko razvrščeni
biki, ki so dosegli v lastni preizkušnji dnevni prirast telesne mase večji ali enaki
povprečju, pri lastnostih zunanjosti pa so dosegli najmanj naslednje število točk:
- mišična razvitost

≥ 34 točk;

- razvitost skeleta

≥ 26 točk;

- pasemske lastnosti

≥ 15 točk;

- funkcionalne lastnosti

≥ 28 točk

Referenčna lastnost je povprečni dnevni prirast telesne mase v preizkušnji,
izražen v g/dan:
Metoda izračuna:
ZS – začetna starost (240 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 = (KM – ZM) × 1000 / (KS – ZS)
Začetna in končna telesna masa se izračunata z interpolacijo v primerih, kadar
na 240. in/ali 365. dan ni bila izmerjena dejanska telesna masa.

5.3.3

Metode za izvrednotenje podatkov zbranih pri lastni
preizkušnji v pogojih reje, v čredah krav dojilj od rojstva
do odstavitve »SH«

Glede na to, da je to edina preizkušnja, ki se opravlja v čredah krav dojilj in služi
tako oceni matere kot teleta, sta določeni dve referenčni lastnosti.
Referenčni lastnosti sta telesni masi teleta pri starosti 90 in 205 dni.
Metoda izračuna:
SM– starost ob tehtanju (dni) – ob opravljanju kontrole;
TM – telesna masa ob opravljeni kontroli (kg);
RM – dejanska telesna masa ob rojstvu (izjemoma standard pasme);
Telesna masa pri starosti 90 dni = ((TM - RM) / SM) × 90 +RM;
Telesna masa pri starosti 205 dni = ((TM - RM) / SM) × 205 +RM;
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Čas opravljanja kontrole je opisan v poglavju 5.2.4, kjer sta določeni obdobji, v
katerih je potrebno opraviti tehtanja živali za obe referenčni telesni masi.

5.3.4

Metode za izvrednotenje podatkov zbranih v klavnici

Na osnovi meritev in ocen ter informacij, ki nam jih zagotavlja identifikacijska
oznaka zaklane živali 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;

Referenčna lastnost je dnevni neto prirast na dan starosti ob zakolu, izražen v
g/dan.
Metoda izračuna:
SZ – starost (dni) na dan zakola
MTP – komercialna masa toplih klavnih polovic
Dnevni neto prirast = (MTP × 1000) / SZ

5.3.5

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
podpoglavjih poglavja 5.2.
Celotno poglavje je v naših razmerah novo, zato bi ga bilo s tega vidika bolj
smiselno vključiti v poglavje »Razvojne naloge«. Zaradi boljše preglednosti
rejskega programa kot celote, navajamo »Metode za ocenjevanje genetskih
vrednosti« na tem mestu.
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5.3.5.1 Postopki pred napovedovanjem plemenskih vrednosti
-

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

-

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

-

Čistopasemska žival z meritvami mora imeti vsaj 87,5 % genov limuzin
pasme (to ne velja za križance, kadar jih vključujemo v preizkušnje zaradi
izvrednotenja učinka gospodarskega križanja);

5.3.5.2 Postopki po napovedovanju plemenskih vrednosti:
V primerih, kjer se napoveduje genetsko vrednost z mešanim modelom, je
rezultat napoved aditivne genetske vrednosti, ki se imenuje plemenska vrednost.
Iz tega razloga se v teh primerih uporabljali izraz plemenska vrednost. V teh
primerih v mešanem modelu nastopa žival (aditivni genetski vpliv) kot slučajni
vpliv, zato se imenuje tudi model živali.
Model živali poleg živali z meritvami pri napovedovanju plemenskih vrednosti
upošteva še sorodnike teh živali. Poleg živali z meritvami upošteva še starše in
stare starše, razen stare matere po materini liniji živali, ki je imela meritev. V vseh
teh primerih se v matriki sorodstva tvorijo skupine neidentificiranih staršev na
osnovi izvora, spola in leta rojstva.
S takim postopkom se vsaki živali, ki nastopa v matriki sorodstva, napove
plemensko vrednost.
S takim postopkom se vsaki živali, ki nastopa v matriki sorodstva, napove
plemensko vrednost. Uradnost ocene za napovedane PV je za lastnosti, ki se
testirajo na potomstvu, najmanj 0,70, za direktno izmerjene lastnosti (lastna
preizkušnja) pa najmanj 0,50. Pri vseh navedbah napovedi PV se vedno navaja
točnost ocene/napovedi in datum ocenjevanja.
Poleg absolutne plemenske vrednosti, se prikazujejo še naslednji rezultati za
vsako žival in lastnost:
-

Enota v kateri je izražena plemenska vrednost;

-

Ocena točnost napovedi plemenske vrednosti;

-

Število meritev oz. potomcev z meritvami, na katerih temelji napoved
plemenske vrednosti;

-

Povprečje za meritve, živali oz. potomcev živali, na katerih temelji
napoved plemenske vrednosti;

-

Standardizirana plemenska vrednost;
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Vsako napovedovanje plemenskih vrednosti mora biti opisano, po kakšnem
postopku je bilo izvedeno, datum izvedbe z navedbo priznane organizacije za
ocenjevanje genetskih vrednosti.

5.3.5.3 Lastnosti plodnosti
Potek telitve:
¾ Potek telitve - oče telet (paternalni vpliv - neposreden vpliv očeta).
¾ Potek telitve - oče krav (maternalni vpliv - posreden vpliv očeta).
Za te lastnosti se ne uporablja model živali. Rezultat so odstopanja od povprečji
pasem. Za te lastnosti dobijo rezultate biki na osnovi opravljenega biološkega
testa. Potek telitve se ocenjuje tako na čistopasemskih živalih limuzin pasme kot
tudi pri gospodarskem križanju mlečnih in kombiniranih pasem s limuzin pasmo.
Standardizacija odstopanj poteka na drugačen način kot pri plemenskih
vrednostih. Povprečno odstopanje je postavljeno na 100. Standardni odklon je
prav tako postavljen na 12, le da to velja posebej za negativne odklon in posebej
za pozitivne.
Rezultate se pomnoži z minus ena. Najboljši biki so tisti, ki imajo manj težkih
telitev od povprečja.
Pri napovedovanju PV za potek telitve želimo preiti na model živali. Pri
statističnem modelu predvidevamo pri sistematskem delu modela vključitev
skupnega vpliva črede in leta, starosti krave (zaporedna telitev) in skupen vpliv
spola teleta in leta rojstva. Pri naključnem delu modela pa predvidevamo
predvsem vključitev očeta teleta in očeta matere v statistični model.
Po prehodu na nov način ocenjevanja poteka telitev (opisanem v pogl. 5.2.1.1)
bomo prešli tudi na nov način vrednotenja rezultatov, brez združevanja ocen.
Doba med telitvama (DMT):
¾ Doba med telitvama je izražena v dnevih od telitve do prve naslednje telitve.
Uporabljali bomo metodo mešanih modelov in model živali.
Za DMT bomo material pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omejili glede
na leto telitve, in sicer navzdol z letom 1981 ter glede na leto rojstva, in sicer
navzdol z letom 1978.
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Statistični model za DMT vključuje sistematska vpliva: sezona telitve in
zaporedna telitev ter slučajna vpliva: čreda in aditivni genetski vpliv.
Statistični model zapisan v matrični obliki:

y = Xb + Z h h + Z a a + e
y
X

- vektor meritev
- matrika dogodkov za sistematski del modela

Zh

- matrika dogodkov za vpliv črede

Za

- matrika dogodkov za vpliv živali

b

- vektor neznanih parametrov za sistematske vplive

h
a

- vektor neznanih parametrov za črede
- vektor neznanih parametrov za vpliv živali (plemenske vrednosti)

e

- vektor ostankov

[1]

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).

E (a ) = 0; E (h ) = 0; in E (e ) = 0
E (y ) = E (Xb + Za + Wh + e )
= E (Xb ) + E (Za ) + E (Wh ) + E (e )
= XE (b ) + ZE (a ) + WE (h ) + E (e )

[2]

[3]

= Xb

var(h ) = Iσ h2

var(e ) = Iσ e2 = R

var(a ) = Aσ a2 = G

var(y ) = V = Z a AZ a ' σ a2 + Z h Iσ h2 Z h '+ R

[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).
X' Z h
⎡ X' X
⎢ Z ' X Z ' Z + Iα
h
h
2
⎢ h
⎢⎣Z a ' X
Za 'Zh

α2 =

σ e2
;
σ h2

⎤ ⎡bˆ ⎤ ⎡ X'y ⎤
⎥ × ⎢hˆ ⎥ = ⎢ Z 'y ⎥
Zh 'Za
⎥ ⎢ ⎥ ⎢ h ⎥
−1
Z a ' Z a + A α 1 ⎥⎦ ⎢⎣â ⎥⎦ ⎢⎣Z a'y ⎥⎦
X' Z a

α1 =

σ e2
σ a2

[5]

[6]

Po podatkih iz literature je razmerje med genetsko in fenotipsko varianco za DMT
okrog 0,15.

5.3.5.4 Zunanjost telet (iz biološkega testa)
Ocenjevanje teh lastnosti je prilagojeno ocenjevanju drugih pasem govedi v
Sloveniji, v nasprotnem primeru ne bi pridobili ocen telet, križancev z limuzin
pasmo (gospodarsko križanje). Opis lastnosti je naslednji:

-

prirojene napake;

-

izraženost omišičenosti, ocene 1-5;

-

izraženost telesne dolžine in širine, ocene 1-5;

-

izraženost globine telesa, ocene 1-5;

-

telesne oblike, ocene 1-5;

-

ocena stoje; ocene 1-5;

Pri vseh lastnostih pomeni ocena 1 najmanj in ocena 5 najbolj izraženo lastnost,
razen pri »oceni stoje«, kjer pomeni ocena 3 korektne noge, ocena 1 izrazito
strmo in ocena 5 izrazito sabljasto stojo. Torej je to lastnost, ki ni linearno
ocenljiva.
Predvidevamo uporabo metode mešanih modelov in modela živali.
Predvidevamo izločitev meritev, katerih je po posameznem kontrolorju znotraj
leta ocenjevanja in posamezne lastnosti manj kot 5 ali skupaj po kontrolorju manj
kot 20.
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Za vse lastnosti, ki so ocenjevane, se izvede homogenizacija znotraj kontrolorja
in leta ocenjevanja. Ocen, ki so po kontrolorju znotraj leta enake, se ne
homogenizira.
Statistični model vključuje sistematske vplive: združen vpliv kontrolor in leto
ocenjevanja, sezona rojstva in starost ob ocenjevanju ter slučajna vpliva: čreda in
aditivni genetski vpliv.
Predviden statistični model zapisan v matrični obliki za vse lastnosti iz biološkega
testa:
y = Xb + Z h h + Z a a + e
y
X

- vektor meritev
- matrika dogodkov za sistematski del modela

Zh

- matrika dogodkov za vpliv črede

Za

- matrika dogodkov za vpliv živali

b

- vektor neznanih parametrov za sistematske vplive
- vektor neznanih parametrov za črede
- vektor neznanih parametrov za vpliv živali (plemenske vrednosti)
- vektor ostankov

h
a
e

[1]

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).

E (a ) = 0; E (h ) = 0; in E (e ) = 0

[2]

E (y ) = E (Xb + Za + Wh + e )

= E (Xb ) + E (Za ) + E (Wh ) + E (e )
= XE (b ) + ZE (a ) + WE (h ) + E (e )

= Xb

[3]
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var(h ) = Iσ h2

var(e ) = Iσ e2 = R

[4]

var(a ) = Aσ a2 = G

var(y ) = V = Z a AZ a ' σ a2 + Z h Iσ h2 Z h '+ R
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).
X' Z h
⎡ X' X
⎢ Z ' X Z ' Z + Iα
h
h
2
⎢ h
⎢⎣Z a ' X
Za 'Zh

α2 =

σ e2
;
σ h2

⎤ ⎡bˆ ⎤ ⎡ X'y ⎤
⎥ × ⎢hˆ ⎥ = ⎢ Z 'y ⎥
Zh 'Za
⎥ ⎢ ⎥ ⎢ h ⎥
−1
Z a ' Z a + A α 1 ⎥⎦ ⎢⎣â ⎥⎦ ⎢⎣Z a'y ⎥⎦
X' Z a

α1 =

σ e2
σ a2

[5]

[6]

5.3.5.5 Lastnosti zunanjosti
Podatki za lastnosti zunanjosti so se pričeli zbira šele v drugi polovici leta 2003.
Zato pri napovedovanju PV za lastnosti zunanjosti v tem poglavju navajamo
samo osnovne smernice, natančen način napovedovanja plemenskih vrednosti
za lastnosti zunanjosti pa uvrščamo tudi med »razvojne naloge«.
Za napovedovanje plemenskih vrednosti za lastnosti zunanjosti, se bodo izdelale
metode, ko bo zbranih dovolj podatkov.
Opisi lastnosti so navedeni v poglavju 5.2.8 tega rejskega programa.
Opisovane lastnosti so ocenjevane v intervalu od 1 do 10, kjer pomeni ocena 1
najmanj izraženo in ocena 10 najbolj (ekstremno) izraženo lastnost.
Za napovedovanje plemenskih vrednosti predvidevamo uporabo metode
mešanih modelov in modela živali.
Homogenizacije ocen ne predvidevamo, ker naj bi, kot je predvideno, en
ocenjevalec opravil vsa ocenjevanja limuzin pasme govedi na celotnem območju
Slovenije.
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Pri oblikovanju statističnega modela predvidevamo vključitev sistematskih
vplivov: leto ocenjevanja, sezona telitve ter združen vpliv starosti ob prvi telitvi in
dobe od telitve do ocenjevanja ter slučajna vpliva: čreda in aditivni genetski vpliv.
Predviden statistični model zapisan v matrični obliki za vse lastnosti zunanjosti:

y = Xb + Z h h + Z a a + e
y
X

- vektor meritev
- matrika dogodkov za sistematski del modela

Zh

- matrika dogodkov za vpliv črede

Za

- matrika dogodkov za vpliv živali

b

- vektor neznanih parametrov za sistematske vplive

h
a

- vektor neznanih parametrov za črede
- vektor neznanih parametrov za vpliv živali (plemenske vrednosti)
- vektor ostankov

e

[1]

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).

E (a ) = 0; E (h ) = 0; in E (e ) = 0

[2]

E (y ) = E (Xb + Za + Wh + e )

= E (Xb ) + E (Za ) + E (Wh ) + E (e )
= XE (b ) + ZE (a ) + WE (h ) + E (e )

[3]

= Xb

var(h ) = Iσ h2

var(e ) = Iσ e2 = R

var(a ) = Aσ a2 = G

var(y ) = V = Z a AZ a ' σ a2 + Z h Iσ h2 Z h '+ R

[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).
⎤ ⎡bˆ ⎤ ⎡ X'y ⎤
⎥ × ⎢hˆ ⎥ = ⎢ Z 'y ⎥
Zh 'Za
⎥ ⎢ ⎥ ⎢ h ⎥
−1
Z a ' Z a + A α 1 ⎥⎦ ⎢⎣â ⎥⎦ ⎢⎣Z a'y ⎥⎦

X' Z h
⎡ X' X
⎢ Z ' X Z ' Z + Iα
h
h
2
⎢ h
⎢⎣Z a ' X
Za 'Zh

α2 =

σ e2
;
σ h2

X' Z a

α1 =

σ e2
σ a2

[5]

[6]

V nadaljnjem postopku želimo oceniti gospodarske teže posameznim lastnosti
zunanjosti in oblikovati končni indeks (agregatni genotip) za lastnosti zunanjosti.

5.3.5.6 Prirast v lastni preizkušnji
Uporabljali bomo metodo mešanih modelov in model živali.
Statistični model za prirast v lastni preizkušnji vključuje sistematska vpliva:
sezono (3 mesečna) ter starost ob vhlevitvi in slučajni aditivni genetski vpliv.
Statistični model zapisan v matrični obliki je naslednji:

y = Xb + Z a a + e

y

- vektor meritev

X

- matrika dogodkov za sistematski del modela

Za

- matrika dogodkov za vpliv živali

b
a

- vektor neznanih parametrov za sistematske vplive
- vektor neznanih parametrov za vpliv živali (plemenske vrednosti)

e

- vektor ostankov

[1]
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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).
E (a ) = 0 in E (e ) = 0

[2]

E (y ) = E (Xb + Za + e )
= E (Xb ) + E (Za ) + E (e )

[3]

= XE (b ) + ZE (a ) + E (e )
= Xb

var(e ) = Iσ e2 = R

var(a ) = Aσ a2 = G

[4]

var(y ) = V = Z a AZ a ' σ + R
2
a

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).
X' Z a
⎡ X' X
⎤ ⎡bˆ ⎤ ⎡ X'y ⎤
⎢Z ' X Z ' Z + A −1α ⎥ × ⎢ ⎥ = ⎢Z 'y ⎥
a
a
⎣ a
⎦ ⎣â ⎦ ⎣ a ⎦

α=

[5]

σ e2
σ a2

[6]

Dednostni delež za to lastnost je 0,27.

5.3.5.7 Povzetek preizkušanj najpomembnejših lastnosti
Kot smo že predvideli, bomo uporabljali
živali.

metodo mešanih modelov in model

Za posamezne lastnosti predvidevamo vključitev naslednjih vplivov v statistične
modele:
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Vpliv
Lastnost
Masa ob
rojstvu
Masa ob
odstavitevi
Dnevni
prirasti lastni
Dnevni
prirasti sorodniki
EUROP
Klavne
lastnosti

čreda
*
leto
(S)
+

Sezona

Spol

Starost
krave

(S)
+

(S)
+

(S)
+

Starost
teleta *
spol
(S)
+

+

+

+

+

+

+
+
+

Čreda
*
leto
(R)

Stalno
okolje

Direktni
Vpliv

Maternalni
vpliv

(R)
+

(R)
+

(R)
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

S- sistematski, R-naključni vpliv
Pri vrednotenju podatkov pridobljenih na križancih z limuzin pasmo
predvidevamo pri vključevanju v statistične modele tudi vpliv pasme matere
živali, na kateri smo zbirali informacije za ocenjevano lastnost.

5.3.5.8 Agregatni genotip
V nadaljevanju želimo oblikovati agregatni genotip, ki bi rejcem olajšal odločitev o
izbiri najprimernejših bikov za povečanje genetskega napredka v čredah in
povečal gospodarnost njihovih rej.
Agregatni genotip želimo izračunati iz standardiziranih plemenskih vrednosti
(PV12) posameznih lastnosti. Posamezno plemensko vrednost bomo pomnožili s
pripadajočo ekonomsko težo. V primeru, da žival za posamezno lastnost nima
napovedi plemenske vrednosti, se predpostavi, da ima za to lastnost povprečno
vrednost (PV12=100).
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5.4

NAČIN ODBIRANJA IN PRIZNAVANJA

Čistopasemska plemenska žival limuzin pasme govedi je vsaka žival limuzin
pasme, ki izpolnjuje pogoje na s tem rejskim programom določenih stopnjah
odbire, katere starši in stari starši so vpisani v rodovniško knjigo limuzin pasme
govedi in je tudi sama vpisana v to rodovniško knjigo.
V nadaljevanju so prikazane različne stopnje odbire.

5.4.1

Odbira ženskih živali limuzin pasme govedi

Prvo stopnjo odbire ženskih živali predstavlja »biološki test«, v katerega so
vključene vse živali 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 limuzin pasme. Čas odbire je
določen v poglavju 5.2.1.1 (minimalna in maksimalna starost).
Pogoji so navedeni v poglavju: Rodovniška knjiga (pogl. 14.1.2.1).
Drugo stopnjo odbire ženskih živali predstavlja »ocenjevanje lastnosti
zunanjosti«, v katerega so vključene telice pri starosti enega leta (med 4. in 13.
mesecem starosti). Kriteriji so naslednji:
- mišična razvitost ≥ 21 točk;
- razvitost skeleta ≥ 15 točk;
- pasemske lastnosti ≥ 15 točk;
- funkcionalne lastnosti ≥ 15 točk.
Enaki kriteriji veljajo tudi za uvožene živali.
Vse živali, ki izpolnjujejo pogoje na tej stopnji odbire, se vodijo kot plemenske
živali limuzin pasme.
Tretjo stopnjo odbire ženskih živali predstavljajo ocene genetskih vrednosti za
lastnosti zunanjosti, proizvodne in reprodukcijske lastnosti.
Pogoji so navedeni v poglavju »Rodovniška knjiga« (pogl. 14.1.2.2).
To stopnjo odbire se opravlja dvakrat letno, potem ko so napovedane nove
plemenske vrednosti (napoved PV se opravlja dvakrat letno).
Na osnovi navedenih stopenj odbir razvrščamo in priznavamo ženske živali po
naslednjih kategorijah:
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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 poglavju: Rodovniška knjiga -14.1);



Čistopasemske plemenske živali (na osnovi druge stopnje odbire);



Elitne čistopasemske plemenske živali (na osnovi druge in tretje stopnje
odbire) in ob izpolnjevanju pogojev za čistopasemsko plemensko govedo
ter minimalnih pogojev za vpis v rodovniško knjigo (pogoji so navedeni v
poglavju: Rodovniška knjiga - 14.1);

5.4.2

Odbira moških živali limuzin pasme govedi

Prvo stopnjo odbire moških živali predstavlja »biološki test«, v katerega so
vključene vse živali 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 moške živali limuzin pasme. Čas
odbire je določen v poglavju 5.2.1.1 (minimalna in maksimalna starost).
Pogoji so navedeni v poglavju: Rodovniška knjiga (pogl. 14.1.2.1).
Drugo stopnjo odbire – moških živali predstavlja lastna preizkušnja na testni
postaji na način, kot je opisano v tem rejskem programu.
Pogoji so navedeni v poglavju 5.3.2.
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 (pogl. 5.2.2) in maksimalna 455 dni.
Tretjo stopnjo odbire moških živali predstavlja preizkušnja sorodnikov (test na
potomcih) za lastnosti:


Zunanjosti;



Lastnosti plodnosti in druge lastnosti iz preizkušnje »SH« (DMT, potek
telitve, …);



Lastnosti rasti in klavne lastnosti;

Ta stopnja odbire se konča, ko so zaključeni vsi trije sklopi preizkušanj
sorodnikov. Odbira živali se prične, ko so za vse sklope lastnosti dosežene
točnosti napovedi PV, ki so večje ali najmanj enake vrednosti 0,70.
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Najmanjše in največje starosti ali telesne mase živali ob tej odbiri ni smiselno
navajati, ker je izključno merilo, ki opredeljuje to stopnjo odbire, končanje
preizkušnje sorodnikov.
Moške živali limuzin pasme govedi razvrščamo po naslednjih kategorijah:

•
•
•

Potencialne plemenske moške živali (na osnovi prve stopnje odbire);
Potencialne čistopasemske plemenske moške živali (na osnovi prve
stopnje odbire) in ob izpolnjevanju pogojev za čistopasemsko plemensko
govedo (pogoji so navedeni v poglavju: Rodovniška knjiga -14.1);
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 osemenjevanje, dobijo status »mladega
bika«;

Čistopasemski plemenski biki se na drugi ali na tretji stopnji odbire razvrščajo v
ustrezni kakovostni razred in sicer na:

•
•
•

elitne bike (odločitev o tem sprejme rejska organizacija za limuzin pasmo
govedi v Sloveniji);
pozitivno testirane bike;
negativno testirane bike.

Razvrščanje v kakovostni razred je lahko večkratno in vedno po napovedi
plemenskih vrednosti. Za naravni pripust in osemenjevanje se lahko uporabljajo
elitni in pozitivno testirani biki.

•

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«.

•

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 500 doz semena)« in
»Obdobje priznavanja: do porabe 500 doz semena oz. največ do 12
mesecev«. Kakovostni razred je potrebno opredeliti skladno z določili
rodovniške knjige za limuzin pasmo govedi.

•

Pozitivno testirani čistopasemski plemenski biki (na osnovi tretje stopnje
odbire). Za te bike izda priznana rejska organizacija »Zootehniški
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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 limuzin pasmo govedi.

•

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

Razred uporabe se za bike v osemenjevanju določi za vsakega 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 semena
lahko priznana rejska organizacija odloči tudi o neomejeni uporabi semena
elitnega bika, kar seveda pomeni le to, da poraba semena ni omejena.
Drugo in tretjo stopnjo odbire opravi s strani priznane rejske organizacije
pooblaščena komisija za odbiro bikov za osemenjevanje in naravni pripust.
Zootehniške dokumente o priznavanju čistopasemskega plemenskega goveda
limuzin pasme za pleme bo priznana rejska organizacija za limuzin pasmo govedi
v Sloveniji izdajala skladno s Pravilnikom o sprejetju čistopasemskega
plemenskega goveda za pleme. Podatki bodo javno objavljeni na način, kot je
opisan v poglavju 10.

5.4.3

Odbira in parjenje elitnih živali

5.4.3.1 Izbor elitne živali ženskega spola – bikovske matere
Prvi korak izbora BM je izbor potencialnih bikovskih mater. Te morajo izhajati iz
čred, ki so proste vseh bolezni določenih v predpisih, ki to urejajo . Izbor se izvrši
na podlagi plemenskih vrednosti krav iz razdelkov A in B glavnega dela
rodovniške knjige. Zahtevane lastnosti zunanjosti so opisane v poglavju
rodovniška knjiga.
Pogoji za izbor potencialnih bikovskih mater so standardizirane plemenske
vrednosti (PV12). Ob izpolnjevanju pogojev za vpis v razdelek A glavnega dela
rodovniške knjige morajo potencialne bikovske matere izpolnjevati še naslednje
kriterije:
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-

dnevni prirast telet do 90. dne starosti (PV12 ≥ 106);
dnevni prirast telet do 205. dne starosti (do odstavitve) (PV12 ≥ 106);
ocene lastnosti zunanjosti (PV12 za sklop lastnosti zunanjosti ≥ 106);

Pri odbiri potencialnih bikovskih mater iz razdelka B glavnega dela rodovniške
knjige (brez izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev) morajo kandidatke
izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:
- mišična razvitost

≥ 45 točk

- razvitost skeleta

≥ 39 točk

- pasemske lastnosti

≥ 20 točk

- funkcionalne lastnosti

≥ 32 točk.

Razlog za to je v tem, da lahko tudi med telicami, ki so po lastnostih zunanjosti
odlične, izbiramo potencialne bikovske matere. Lastnosti zunanjosti ocenjene na
način, ki je opisan v tem rejskem programu, so namreč zelo dobro korelirane s
proizvodnimi lastnostmi.
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 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
osemenjevalni službi. Ob osemenitvi bikovske matere z elitnim bikom, je
izvajalec osemenjevanja dolžan potrdilu o osemenitvi priložiti slamico o
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 priznan rejska organizacija imenovati
odgovorno osebo, ki skrbi za korektno izpeljan celoten postopek.
Bikovske matere se odbira vsakih šest mesecev po izračunu plemenskih
vrednosti. Druga pooblaščena organizacija v živinoreji, ki ocenjuje plemenske
vrednosti, mora po vsakem obračunu objaviti spisek potencialnih BM. Prej
navedeni pooblaščenec priznane rejske organizacije pa mora nove potencialne
BM uvrstit na seznam BM in speljati celoten postopek ali jo izločiti iz seznama.
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Povzetek:
- Število BM 70-90;
- Bikcev vključenih v lastno preizkušnjo: 25-35.

5.4.3.2 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 znotraj osemenjevalne sezone mora biti druge linije.
Minimalno število elitnih bikov znotraj osemenjevalne sezone je 3.
Glede plemenskih vrednosti morajo biki izpolnjevati pogoje kot BM. V kolikor
ustreza tem kriterijem več bikov, kot je potrebno, ima prednost bik, ki ima manjšo
povprečno stopnjo sorodstva v limuzin populaciji.
Status elitnega bika lahko izjemoma pridobi tudi bik, ki se uporablja v naravnem
pripustu. Zanj veljajo kriteriji iz »Rodovniške knjige – pogl. 14.1.2.2) in naslednje
dodatne zahteve za lastnosti zunanjosti:
- mišična razvitost

≥ 45 točk

- razvitost skeleta

≥ 39 točk

- pasemske lastnosti

≥ 20 točk

- funkcionalne lastnosti

≥ 32 točk.
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5.4.4

Načrt uporabe plemenjakov za doseganje rejskih ciljev

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

5.4.4.1 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 ženske živali: za oplojevanje
je dovoljena uporaba:

-

čistopasemskih plemenskih bikov, ki imajo veljaven status
»bikov, primernih za naravni pripust« (pogl. 5.3.2);

-

čistopasemskih plemenskih bikov, ki imajo veljaven status
»mladih bikov« (pogl. 5.3.2);

-

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 limuzin 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);

5.4.4.2 Program rabe plemenjakov
Kot je opisano v tem rejskem programu, ločimo med naslednjimi kategorijami
bikov:

-

Biki, primerni za naravni pripust,

-

Mladi biki,

-

Čakajoči biki,

-

Pozitivno testirani biki,

-

Biki melioratorji,

-

Elitni biki.
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Biki, primerni za naravni pripust se uporabljajo v večini sistemov rej krav dojilj,
pogosto celo v kombinaciji z osemenjevanjem. Pomeni, da je del krav v čredi
osemenjen, drugi del krav v čredi pa pripuščen pod bika. Ocenjujemo, da bomo
lahko s tem rejskim programom zagotavljali okrog 15 bikov za naravni pripust na
letni ravni.
Mladi biki: vsako leto se vključi v osemenjevanje 4 - 6 mladih bikov s po 500
dozami semena, kar pomeni okrog 3.000 doz semena. Od načrtovanih letnih
potreb po semenu limuzin bikov v Sloveniji, ki znašajo okrog 25.000 doz
semena, predstavlja osemenjevanje z mladimi biki 1/8 vseh osemenitev.
Dolžnost vsakega rejca je, da v svoji čredi zagotovi osemenjevanje z mladimi biki
najmanj v takem obsegu.
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 5.000 doz semena, ki se mora hraniti kot
rezerva do zaključka vseh testov čakajočega bika. Soglasje za izločitev bika iz
osemenjevalnega središča izda priznana rejska organizacija za limuzin pasmo
govedi 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 limuzin pasmo v Sloveniji. Bikov melioratorjev se poslužujemo
predvsem v primerih za lažje zagotavljanje nesorodstvenega osemenjevanja.
Z elitnimi biki je obvezno semeniti (pripuščati) bikovske matere natančno po
individualnem programu oplojevanja, ki ga potrdi rejska organizacija za limuzin
pasmo v Sloveniji (vsakih 6 mesecev). 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.
Pozitivno testirani biki se uporabljajo za osemenjevnje 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). V zadnji fazi
priprave pa je tudi programska oprema za izbiro najprimernejšega paritvenega
partnerja, ki upošteva tako genetske vrednosti kot tudi stopnjo sorodstva. V vseh
programih rabe plemenjakov, ne glede na to, ali gre za osemenjevanje ali pripust,
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ter ne glede na status plemenice, bomo upoštevali, da stopnja sorodstva med
partnerjema ne bo presegla zgornje dopustne meje (3 %).
Ukrepi, ki se nanašajo na namensko razmnoževanje, so odvisni tudi od
usmeritve posameznega rejca (izboljševanje materinskih lastnosti v čredi,
izboljševanje lastnosti rasti ter klavnih lastnosti). Pri izvedbi programa
osemenjevanja in s tem posledično tudi pri namenskem razmnoževanju bomo
upoštevali navedeni usmeritvi. Seveda ne moremo pričakovati, da bodo vsi rejci
izbirali bike za osemenjevanje in tudi za pripust le na osnovi strokovnih
predlogov, vsekakor pa želimo vsem rejcem vsaj ponuditi to možnost.

Povzetek letnega programa uporabe bikov:

♦
♦
♦
♦
♦

Letna potreba semena
Testiranje mladih bikov 4 - 6 po 500 doz
Seme za načrtno osemenjevanje bikovskih mater
Uvoz semena bikov melioratorjev
Uporaba pozitivno testiranih bikov

št doz
25.000
3.000
100
100
22.000

Pri uporabi ženskih živali za doseganje rejskih ciljev smo veliko bolj omejeni kot
pri uporabi bikov. V osnovi lahko vsak rejec pripusti oz. osemeni vsako
plemenico, ki jo ima v čredi. Na osnovi ocenjevanja proizvodnih in sekundarnih
lastnosti ženskih živalih odberemo bikovske matere, ki so končni cilj oz. rezultat
uporabe ženskih živali za doseganje rejskega cilja. Pomen uporabe ženskih živali
za doseganje rejskega cilja pa povečamo tudi z načrtovanim programom parjenja
oz. osemenjevanja, ki je opisan v tem rejskem programu in bo na voljo vsem
uporabnikom rejskega programa.

Ohranjanje genetske variabilnosti in biološke pestrosti v populaciji limuzin
goveda v Sloveniji sta področji, ki ju upoštevamo pri izbiri elitnih bikov in bikov
melioratorjev. Pri reji limuzin govedi v sistemih rej krav dojilj predvidevamo tudi
večjo uporabo bikov za naravni pripust (pripust na kmetijskem gospodarstvu,
haremski pripust in pripustne postaje). Za ta namen bomo prednostno dovoljevali
in potrjevali 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
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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.
Oblikovanje strateških rezerv načrtujemo v obsegu 50.000 doz semena
čistopasemskih plemenskih bikov limuzin pasme, kar zadostuje za dvoletno
osemenjevanje plemenic limuzin pasme v Sloveniji in tudi za gospodarsko
križanje. 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 limuzin pasme, ki so
v zadnjem letu pridobili dovoljenje za uporabo tako, da skupno število strateških
rezerv ne bo manjše od 50.000 doz semena. Tudi pri oblikovanju strateških
rezerv bomo upoštevali določila Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v
živinoreji.
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6

RAZVOJNE IN RAZISKOVALNE STROKOVNE
NALOGE ZA POTREBE POVEČANJA
UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAMA

6.1

IZOBRAŽEVANJA, TEČAJI

Organizirali bomo izobraževanja in tečaje za rejce, ki so vključeni v naš rejski
program z namenom izboljšanja kakovosti reje in prireje. Prav tako nameravamo
vključevati rejce v programe izobraževanja, ki jih bodo opozarjali in usmerjali v
načine dela za učinkovitejšo podporo izvajanju rejskega programa za limuzin
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 izobraževanjem, na
osnovi katerih bodo pridobili licence za osemenjevanje v svojih čredah.

6.2

RAZVOJNO RAZISKOVALNE NALOGE

6.2.1

Preizkušnje

Nekatere nove preizkušnje, ki bi pomagale pri racionalizaciji zbiranja podatkov in
bodo po podatkih iz literature pripomogle k večji gospodarnosti reje, vključujemo
med razvojno raziskovalne naloge. Te preizkušnje so navedene in opisane v
poglavjih 5.2.5 tega rejskega programa.

6.2.2

Napovedovanje plemenskih vrednosti

Te naloge smo opisali že v poglavju 5.3.5 tega rejskega programa.
V nadaljevanju predvidevamo proučitev načinov, s katerimi bomo te lastnosti
vključili v sistem genetskega izvrednotenja.
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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:
¾ 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);
¾ 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;
¾ dolga proizvodna in življenjska doba
Z uvajanjem novih lastnosti v preizkušnje, ki so navedene v tem rejskem
programu in spremljanjem zdravstvenega stanja živali in čred, bomo
posredno v naslednjih generacijah podaljševali proizvodno dobo in
življenjsko prirejo;
¾ večja pozornost in večja teža parametrov zdravja živali;
¾ povečevanje mlečnosti in izboljševanje klavne kakovosti
Oba omenjena cilja želimo doseči predvsem iz osnovne krme in na osnovi
posrednega povečevanja konzumacijske sposobnosti (pogl. 2.2);
¾ izboljšanje plodnosti
Za dosego tega cilja predlagamo dopolnitev izvedbe biološkega testa ter
izvrednotenje parametrov plodnosti brez združevanja posameznih ocen v
razrede;
¾ izboljšanje lastnosti rasti;
¾ spodbujanje sonaravne reje
Izobraževanje rejcev, seznanjanje z merili dobre kmetijske prakse in
zahtevami zakonodaje in SKOP-a;
¾ zagotavljanje prireje varne hrane za humano prehrano
Izobraževanje rejcev 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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7.1

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,
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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8

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 limuzin 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 okoliških pogojev posameznih rej,

-

proizvodna usmeritev posameznega rejca in opredelitev njegovih ciljev
v prihodnje (tržna usmeritev: prodaja odstavljenih telet za zakol ali za
nadaljnjo rejo – z vidika lastnosti uporabe plemenjakov in plemenic, ki
so za posamezno proizvodno usmeritev želene),

-

načrtna izbira najprimernejšega plemenjaka tako z vidika ocenjenih
genetskih vrednosti kot tudi porekla posamezne plemenice v čredi
(opisano v pogl. 5.4),

-

izobraževanja rejcev predvsem pri razumevanju in pravilni interpretaciji
ocen genetskih vrednosti,

-

izobraževanje rejcev o negativnih posledicah parjenja v sorodstvu.
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UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
ŽIVALSKIH PROIZVODOV

Ukrepi za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov, predvsem mesa,
prirejenega z govedom limuzin pasme so naslednji:
¾ Prireja temelji v čim večji meri na voluminozni krmi, ki mora biti pridelana v
skladu z načeli dobre kmetijske prakse;
¾ Dokrmljevanje z močno krmo mora biti nadzorovano in v mejah, ki
omogoča normalno fiziološko stanje živali v vseh obdobjih prireje;
¾ Konzerviranje 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;
¾ Krmni obroki morajo biti izbalansirani 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;
¾ Zagotavljanje boljšega zdravstvenega stanja
farmacevtskih sredstev za zaščito (zajedavci);

ob

manjši

uporabi

¾ Pri pridelavi krme ter zdravljenju in oskrbi živali je potrebno upoštevati vsa
predpisana določila (karenčne dobe), da preprečimo ostanke
(fito)farmacevtskih in drugih sredstev v mesu.
Prizadevanja in zavedanja o pomenu kakovosti živalskih proizvodov povzemamo
v spodnji razpredelnici, kar je pri reji potrebno tudi dosledno upoštevati.
Pridelava
Paša
Nakup
Zdravljenje
krme (silaža,
močnih
živali
seno,…)
krmil
Patogeni
+
+
+
mikroorganizmi
Zajedavci
+
+
Mikotoksini

+

+

Težke kovine

+

+

+

Ostanki
agrokemičnih
sredstev
Ostanki zdravil

+

+

+
+

+
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NAČIN OBJAVE PODATKOV

Vse podatkovne zbirke, ki jih opisuje ta rejski program morajo biti povezane v
informacijski sistem.
Zagotovljen mora biti dostop do vseh podatkov vsem, 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 poročila o plodnosti in
rastnosti živali, poročila o plemenskih vrednostih, mednarodnih primerjavah
bikov.
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. Enako velja tudi za plemenjake, ki imajo dovoljenje za
uporabo v naravnem pripustu.
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.
Priznan rejska organizacija za limuzin pasmo govedi v Sloveniji zagotavlja, da bo
vodila 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.
Glede na to, da je priznana rejska organizacija odgovorna za izvajanje rejskega
programa, bo vse zootehniške dokumente podpisovala odgovorna oseba
priznane rejske organizacije.
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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 organizacije. S
pristopom k rejski organizaciji potrdi, da je pripravljen sodelovati pri izvajanju tega
rejskega programa in po pravilih delovanja rejske organizacije za limuzin pasmo
govedi v Sloveniji.
Rejec s podpisano pristopno izjavo pristopi k Rejskemu programu za limuzin
pasmo govedi v Sloveniji. Na pristopni izjavi mora navesti naslednje podatke:
¾ podatke o lastniku črede,
¾ navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID),
¾ navedbo identifikacije črede,
¾ podatke o velikosti črede in lokaciji.

Izvajanje načela nediskriminacije je zagotovljeno z naslednjimi pravili:
¾ vsako plemensko govedo limuzin pasme, ki izpolnjuje pogoje za vpis, se
na zahtevo lastnika ali člana rejske organizacije, rejca ali imetnika živali
vpiše v to rodovniško knjigo,
¾ 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.
Uporaba storitev rejskega programa za nečlane priznane rejske organizacije je
vsekakor dovoljena, vendar pod pogoji, ki temeljijo na poslovnih odločitvah
priznane rejske organizacije. V primeru uvrstitve tega rejskega programa v
STRP, odločajo o uporabi storitev tega rejskega programa za nečlane priznane
rejske organizacije financerji, vsak največ do deleža finančno ovrednotenega
vložka v izvedbo rejskega programa.
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PRAVILA ZA KONTROLO IN REGISTRIRANJE
POREKEL

Za vsako plemensko žival ali drug plemenski material limuzin pasme govedi
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,

-

analiza krvnih skupin,

-

molekularno biološke metode za analizo genoma z najmanj 99 %
zanesljivostjo, kot je navedeno v tem rejskem programu.

Pri preverjanju porekla se obvezno uporabljata pregled podatkov iz zootehniške
dokumentacije in pregled zunanjosti goveda. Ti dve metodi izvaja rejska
organizacija za limuzin pasmo goveda in sta obvezni za preverjanje porekla vseh
živali limuzin 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 genski test opisan v poglavju 5.2.1.2.1.
Analizo krvnih skupin in 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 limuzin pasme govedi so z vidika porekla le
tiste, ki imajo popolno poreklo (znani prvi dve generacij prednikov) ob
upoštevanju izjem za ženske živali, kot je opisano v poglavju »Rodovniška
knjiga« tega rejskega programa.
Delno poreklo pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega izmed starih
staršev. Minimalni delež znanega porekla za plemenske živali limuzin pasme
govedi je določen v poglavju »Rodovniška knjiga« tega rejskega programa.
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.
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Za registracijo porekla živali so potrebni podatki, ki so opisani v poglavju
»Rodovniška knjiga« tega rejskega programa.
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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 pripravo podatkov za razne preizkušnje ter izračun
plemenskih vrednosti,

-

izpis zootehniških dokumentov,

-

interpretacijo rezultatov in podporo odločanju.
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13.1

VNOS PODATKOV

Informacijski sistem omogoča vnos 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 obrazce, ki se
nato vnesejo v centralno bazo podatkov.

13.2

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 ob odkritih
napakah, ter napake popravimo. Samo podatki brez napak (očiščeni) se vključijo
(integrirajo) v podatkovno skladišče.

13.3

VREDNOTENJE IN PRIPRAVA
(SELEKCIJA IN TRANSFORMACIJA)

PODATKOV

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 (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.
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13.4

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).

13.5

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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POSTOPKI IN METODE ZA VODENJE
RODOVNIŠKE KNJIGE ZA LIMUZIN PASMO

Rodovniška knjiga za čistopasemsko plemensko govedo limuzin pasme se vodi v
elektronski obliki.
Ime rodovniške knjige: Rodovniška knjiga za čistopasemsko plemensko
govedo limuzin pasme v Sloveniji. Rodovniška knjiga je razdeljena na glavni in
dodatni del z razdelki.
V rodovniški knjigi so zapisani najmanj naslednji podatki:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rodovniška številka živali;
identifikacijska številka in ime živali, če obstaja;
način označevanja;
datum rojstva;
pasma;
spol;
podatki o rejcu živali (ime, naslov);
podatki o lastniku živali (ime, naslov);
podatki o izvornem rejcu (če je bila sprememba lastništva);
rezultati lastnosti zunanjosti, proizvodnih in drugih lastnosti za žival, starše
in stare starše;
tekoči (aktualni) rezultati napovedi genetskih vrednosti živali, staršev in
starih staršev z navedbo organizacije, ki napoveduje genetske vrednosti;
navedba nagrad, priznanj, ki jo je dobila žival (razstave,…);
rezultati genskih testov za priznane plemenjake, za ostale živali, če
obstajajo;
rodovniška številka očeta;
rodovniška številka matere;
rodovniška številka starega očeta po materini strani;
rodovniška številka stare matere po materini strani;
rodovniška številka starega očeta po očetovi strani;
rodovniška številka stare matere po očetovi strani;
datum prodaje živali;
podatki o kupcu živali (ime, naslov);
datum izločitve;
vzrok izločitve.
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14.1

GLAVNI DEL RODOVNIŠKE KNJIGE

14.1.1

Splošni pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige

Govedo limuzin pasme, za katero so znani vsi zgoraj navedeni podatki, se lahko
vpiše v glavni del rodovniške knjige, če izpolnjuje še naslednje pogoje:
¾ identificirano mora biti v skladu s pogoji iz tega rejskega programa;
¾ poreklo živali mora biti popolno;
¾ žival mora imeti najmanj 7/8 genotipa limuzin (limousine) pasme;
¾ starši in stari starši morajo biti vpisani v rodovniško knjigo iste pasme
(popolno poreklo);
¾ starši in stari starši morajo biti vpisani v glavni del rodovniške knjige iste
pasme (zahteva velja od 01. 02. 2011 naprej)
¾ žival ne sme imeti prirojenih napak;
¾ starši živali morajo izpolnjevati pogoje glede proizvodnih lastnosti in
genetskih vrednosti;
¾ Lastnosti živali morajo ustrezati lastnostim pasme in zahtevam iz tega
rejskega programa;

14.1.2

Razdelitev glavnega dela rodovniške knjige

Glavni del rodovniške knjige je razdeljen v razdelke, v katere razvrščamo živali,
glede na posamezne stopnje odbire in glede na rezultate proizvodnih in drugih
lastnosti:
¾ razdelek A,
¾ razdelek B.

14.1.2.1 Razdelek B:
Razdelek B je namenjen vpisu najširše množice plemenskih živali, ki izpolnjujejo vse
pogoje za vpis iz poglavja »Splošni pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige«
(pogl. 14.1.1).
Vpis čistopasemskih plemenskih živali:
V ta razdelek vpisujemo čistopasemske živali namenjene za pleme. Za vpis v ta
razdelek mora žival poleg splošnih pogojev izpolnjevati še »Pogoje za vpis živali v
razdelek B.
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Pogoji za vpis živali v razdelek B
Žival mora ustrezati lastnostim pasme in ne sme imeti prirojenih napak.
Posebni pogoji za moške živali:
Čistopasemske plemenske moške živali morajo imeti 100% delež pasme limuzin.
Na osnovi skupnih ocen posameznih sklopov lastnosti zunanjosti se lahko vpišejo
kot čistopasemske plemenske moške živali limuzin pasme v »Razdelek B« glavnega
dela rodovniške knjige pod naslednjimi pogoji (zahteva velja od 01. 02. 2011
naprej):
- mišična razvitost ≥ 21 točk
- razvitost skeleta ≥ 15 točk
- pasemske lastnosti ≥ 15 točk
- funkcionalne lastnosti ≥ 15 točk.

Dokument, ki potrjuje ocene, je »Ocenjevalni zapisnik za mesne pasme« za
posamezno žival.

14.1.2.2 Razdelek A:
PREHOD IZ RAZDELKA B V RAZDELEK A
Iz Razdelka B lahko čistopasemske plemenske živali limuzin pasme prehajajo v
Razdelek A pod naslednjimi pogoji:
Moške živali:
Čistopasemske plemenske moške živali morajo imeti tudi končan test lastne
preizkušnje na testni postaji (ob starosti 365 dni).

Izjema so lahko biki kupljeni izven države Slovenije, ki nimajo opravljene lastne
preizkušnje in so v izvorni državi vpisani v glavni del rodovniške knjige. O
namenu plemenske rabe teh bikov odloča Komisije za odbiro bikov za
osemenjevanje in naravni pripust za limuzin pasmo, ki tudi priporoči razdelek
rodovniške knjige, v katerega se bik vpiše.
Čistopasemske plemenske moške živali limuzin pasme morajo biti s strani
pooblaščene komisije za odbiro bikov za osemenjevanje in naravni pripust
odbrane kot primerne za naravni pripust ali za osemenjevanje.
Čistopasemske plemenske moške živali limuzin pasme morajo imeti tudi
ocenjene lastnosti zunanjosti na način, kot ga predvideva ta rejski program.
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Na osnovi skupnih ocen posameznih sklopov lastnosti zunanjosti se lahko moške
živali pasme limuzin vpišejo v »Razdelek A« glavnega dela rodovniške knjige pod
naslednjimi pogoji (zahteva velja od 01. 02. 2011 naprej):
:
- mišična razvitost ≥ 34 točk
- razvitost skeleta ≥ 26 točk
- pasemske lastnosti ≥ 15 točk
- funkcionalne lastnosti ≥ 28 točk.
Ženske živali:
Čistopasemske plemenske ženske živali morajo imeti 100% delež limuzin pasme.
Imeti morajo ocenjene lastnosti zunanjosti na način, kot ga predvideva ta rejski
program (kot telice v starosti med četrtim (4) in trinajstim (13) mesecem; želeno je,
da je telica ocenjena čim bližje starosti enega leta). Na osnovi skupnih ocen
posameznih sklopov lastnosti zunanjosti se lahko vpišejo kot čistopasemske
plemenske ženske živali limuzin pasme v »Razdelek A« glavnega dela rodovniške
knjige pod naslednjimi pogoji (zahteva velja od 01. 02. 2011 naprej):
:
- MR-mišična razvitost ≥ 21 točk
- RS-razvitost skeleta ≥ 15 točk
- PL-pasemske lastnosti ≥ 15 točk
- FL-funkcionalne lastnosti ≥ 15 točk.
Enaki kriteriji za vpis v Razdelek A veljajo tudi za uvožene živali.
VPIS NOVIH ŽIVALI V RAZDELEK A GLAVNEGA DELA RODOVNIŠKE KNJIGE
Čistopasemske plemenske živali limuzin pasme, ki še niso vpisane v glavni del
rodovniške knjige, morajo za vpis v »Razdelek A« izpolnjevati naslednje:
•
•

Splošne pogoje za vpis v glavni del rodovniške knjige iz tega rejskega
programa;
Pogoje za prehod iz »Razdelka B« v »Razdelek A« iz tega rejskega
programa.

Izjeme za ženske živali
V glavni del rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo limuzin pasme v
Sloveniji se lahko vpiše žensko žival, katere mati in materina mati so vpisane v C
razdelek rodovniške knjige za limuzin pasmo in so istočasno njen oče in oba stara
očeta vpisani v glavni del rodovniške knjige za limuzin pasmo, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
•

Ob rojstvu mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo
in registracijo govedi;
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•
•

14.2

Po oceni zunanjosti mora ustrezati značilnostim limuzin pasme;
Za vpis v posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige mora žival
izpolnjevati vse pogoje glede lastnosti zunanjosti in proizvodne lastnosti,
kot so za posamezne razdelke določeni v tem rejskem programu.

DODATNI DEL RODOVNIŠKE KNJIGE

V dodatni del rodovniške knjige se vpišejo plemenske živali, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige za limuzin pasmo govedi v
Sloveniji.

14.2.1




Splošni pogoji za vpis v dodatni del rodovniške knjige

Ob rojstvu mora biti žival označena v skladu s predpisom, ki ureja
identifikacijo in registracijo govedi;
Po oceni zunanjosti mora ustrezati značilnostim limuzin pasme;
Proizvodne in druge lastnosti živali same morajo presegati minimalne
vrednosti, kot so navedene v nadaljevanju tega rejskega programa;

14.2.2

Razdelitev dodatnega dela rodovniške knjige

Dodatni del rodovniške knjige je razdeljen na razdelke in sicer:
¾ razdelek C,
¾ razdelek D.

14.2.2.1 Razdelek C:
V »Razdelek C« je lahko vpisana žival, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v
glavni del rodovniške knjige.
Pogoji za vpis živali v »Razdelek C« dodatnega dela rodovniške knjige:

-

Ob rojstvu mora biti žival označena v skladu s predpisom, ki ureja
identifikacijo in registracijo govedi
žival mora imeti očeta vpisanega v rodovniško knjigo za limuzin pasmo;
žival mora imeti očeta vpisanega v glavni del rodovniške knjige za limuzin
pasmo (zahteva velja od 01. 02. 2011 naprej);
žival ne sme imeti prirojenih napak;
Lastnosti živali morajo ustrezati lastnostim pasme;
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Poleg navedenih pogojev mora žival za vpis v »Razdelek C« izpolnjevati še:
Ženske živali:
- žival mora imeti najmanj 75% delež limuzin pasme.

14.2.2.2 Razdelek D:
V »Razdelek D« je lahko vpisana plemenska žival, ki ne izpolnjuje pogojev za
vpis v »Razdelek C« dodatnega dela rodovniške knjige.

Pogoji za vpis živali v »Razdelek D« dodatnega dela rodovniške knjige:


Ob rojstvu mora biti žival označena v skladu s predpisom, ki ureja
identifikacijo in registracijo govedi,




žival ne sme imeti prirojenih napak;
oče živali mora biti vpisan v rodovniško knjigo za limuzin pasmo;



Lastnosti živali morajo ustrezati lastnostim pasme;



žival mora imeti najmanj 50% delež limuzin pasme.
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DODATNI DEL
Plemensko
govedo

GLAVNI DEL
Čistopasemsko
govedo

plemensko

Preglednica 3: Povzetek razdelitve rodovniške knjige za limuzin pasmo govedi in pogoji za vpis
(pogoji veljajo do 31.01.2011)
Razdelek
rodovniške
knjige (RK)
Razdelek A

Zahteve za moške živali

- starši in stari starši vpisani v RK iste pasme
(popolno poreklo) IN
- 100 % pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali IN
- odbran za osemenjevanje ali pripust

- starši in stari starši vpisani v RK iste pasme
(popolno poreklo) IN
- 100 % pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali IN
- izjema za ženske živali

Razdelek B

- starši in stari starši vpisani v RK iste pasme
(popolno poreklo) IN
- 100 % pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali
- po oceni zunanjosti ustreza lastnostim pasme

- starši in stari starši vpisani v RK iste pasme
(popolno poreklo) IN
- najmanj 7/8 pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali IN
- izjema za ženske živali

Razdelek C
Razdelek D
(preddverje
RK)

Zahteve za ženske živali

-

oče vpisan v RK iste pasme IN
najmanj 75 % pasme limuzin
brez prirojenih napak pri živali
oče vpisan v RK iste pasme IN
po oceni zunanjosti ustreza lastnostim pasme
najmanj 50 % pasme limuzin
brez prirojenih napak pri živali
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Preglednica 3a:

Povzetek razdelitve rodovniške knjige za limuzin pasmo govedi in pogoji za vpis
(pogoji veljajo od 01.02.2011)

DODATNI DEL
Plemensko
govedo

GLAVNI DEL
Čistopasemsko plemensko govedo

Razdelek
rodovniške
knjige (RK)
Razdelek A

Razdelek B

Zahteve za moške živali

- starši in stari starši vpisani v glavni del RK iste
pasme IN
- 100 % pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali IN
- odbran za osemenjevanje ali pripust IN
- ocene sklopov lastnosti zunanjosti: MR > 34,
RS > 26, PL > 15, FL > 28;
- priporočilo Komisije za sprejetje med ČPŽ, če
žival nima lastnega testa
- starši in stari starši vpisani v glavni del RK iste
pasme IN
- 100 % pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali IN
- ocene sklopov lastnosti zunanjosti: MR > 21,
RS > 15, PL > 15, FL > 15 ALI

Razdelek C
Razdelek D
(preddverje
RK)

Legenda: glej poglavje 4.1.2.2

Zahteve za ženske živali

- starši in stari starši vpisani v glavni del RK iste
pasme IN
- 100 % pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali IN
- ocene sklopov lastnosti zunanjosti: MR > 21, RS >
15, PL > 15, FL > 15 ALI
- izjema za ženske živali
- starši in stari starši vpisani v glavni del RK iste
pasme (popolno poreklo) IN
- najmanj 7/8 pasme limuzin IN
- brez prirojenih napak pri živali IN
- izjema za ženske živali
-

oče vpisan v glavni del RK iste pasme IN
najmanj 75 % pasme limuzin
brez prirojenih napak pri živali
oče vpisan v RK iste pasme IN
po oceni zunanjosti kaže pasemske značilnosti
najmanj 50 % pasme limuzin
brez prirojenih napak pri živali
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POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM
PLEMENSKIM MATERIALOM

Priznana rejska organizacija za limuzin pasmo v Sloveniji mora na zahtevo rejca
vpisati čistopasemsko plemensko govedo limuzin pasme, ki izvira iz držav članic
Evropske unije, v rodovniško knjigo za limuzin 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 limuzin pasmo v Sloveniji.
Za izdajanje zootehniških dokumentov priznana organizacija v govedoreji izda
zootehniško spričevalo za plemenski material lastniku goveda limuzin pasme na
njegovo zahtevo.
Plemenski material limuzin pasme v prometu mora izpolnjevati naslednje pogoje:
¾

Rezultati proizvodnih in drugih lastnosti morajo biti ocenjeni in izvrednoteni v
skladu z navodili ICAR-ja.

¾

Rodovniška knjiga, iz katere izhaja žival v prometu, mora biti priznana na
območju EU. Enako velja za rejsko organizacijo, ki vodi rodovniško knjigo.

¾

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).

¾

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

¾

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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STROKOVNA PRAVILA ZA NAČIN REJE
ČISTOPASEMSKIH PLEMENSKIH ŽIVALI LIMUZIN
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 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.

