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1 Uvod 
 
Rejski program za lisasto pasmo govedi predstavlja osnovo za izvajanje 
posameznih strokovnih nalog v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa 
na področju govedoreje v Sloveniji. Izvajalci posameznih nalog in rejci morajo 
dosledno spoštovati vsebino programa da bodo dosegli zastavljen rejski cilj. 
 
Lisasta pasma govedi v Sloveniji izhaja iz populacije švicarskega simentalskega 
goveda, ki je nastalo v dolinah Simme in Saane (zahodna Švica). Razvoj industrije 
in tehnike ter pojav kupne moči proletariata v drugi polovici 19. st. so botrovali 
širjenju simentalske pasme iz Švice v številne takratne srednje in vzhodno 
evropske države. Simentalska pasma je namreč bila primerna za delo, predvsem 
pa za intenzivnejšo prirejo mleka in mesa. 
 
V drugi polovici 19. st. so pričeli z nakupom simentalske pasme tudi v Slovenijo. V 
osrednjo Slovenijo so uvažali lisaste živali predvsem iz Švice, v Pomurje pa se je 
začela ta pasma širiti iz Madžarske, kjer je nastala s križanjem avtohtonega 
panonskega goveda s švicarskimi lisastimi biki. Pasma se je koncem 19. st. 
ustalila v osrednji Sloveniji, v Pomurju ter v Slovenskih goricah. Takrat so začeli 
rejci ustanavljati tudi mlekarske zadruge, začeli so zbirati mleko v mlekarnah, kjer 
so organizirali tudi njegovo predelavo. 
 
Po krizi, ki je nastala po 1. svet. vojni (izguba trgov – Trst, Gorica, Gradec), je 
prišlo do ponovnega uveljavljanja lisaste pasme na slovenskem. Od leta 1929 do 
1934 so, predvsem v Pomurju, intenzivno ustanavljali selekcijska društva; leta 
1935 je bilo v Zvezo selekcijskih društev (ustanovljena l. 1932) vključenih že 35 
selekcijskih društev. 
 
Leta 1938 je bila v Dravski banovini uradno določena pasemska rajonizacija. 
Takrat je bilo na tem območju 90.000 glav govedi lisaste pasme. Živali te pasme 
so takrat slovele kot najbolj rastne ter najprimernejše za delo, prirejo mleka in 
mesa. 
 
V času 2. svet. vojne in po njej je bil stalež lisaste pasme v Sloveniji okrog 1/3. 
Pomembno prelomnico je pomenilo leto 1952, ko se je uveljavilo osemenjevanje, 
istočasno pa je v Evropi vse bolj naraščalo povpraševanje po govejem mesu. 
Stalež lisaste pasme v Sloveniji je začel naraščati, v sedemdesetih letih 20. st. je 
že presegel 50 %, ter bil v osemdesetih in devetdesetih letih že okoli 60 %, danes 
pa znaša okrog 45 %. 
 
Lisasta pasma je danes razširjena dejansko po celem svetu, s približno 41 
milijona glav je druga najštevilčnejša pasma. Lisasto pasmo najdemo danes pri 
vseh proizvodnih usmeritvah. V nekaterih deželah oz. državah jo uporabljajo kot 
večinsko pasmo za prirejo mleka, drugod celo kot perspektivno mesno pasmo 
(Amerika, Britanija), v srednje evropskem prostoru pa je bila že od nekdaj v 
uporabi kot kombinirana pasma (mleko in meso). Poudarek na pomenu lastnostim 
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mlečnosti na eni in lastnostim mesnatosti na drugi strani pa je tudi danes med 
posameznimi srednje evropskimi državami različen. 
 
Zato se danes srečujemo pri populacijah lisastega goveda z zelo različnimi tipi, 
predvsem pa z zelo različnimi deleži drugih pasem, med katerimi sta 
najštevilčnejše rdeči holštajn (RH) (črno-bela pasma) in montbeliard (MB) pasma. 
V primeru RH pasme gre za povsem drugo pasmo (največ v Švici), montbeliard 
pa je vsaj izvorno simentalska pasma, čeprav jo že preko sto let selekcionirajo kot 
samostojno pasmo. Iz nekdanjega švicarskega lisastega goveda so namreč v 
Franciji selekcionirali »svojo« pasmo in jo poimenovali po pokrajini, kjer so jo in jo 
še danes uspešno redijo. 
 
V posamezni deželah (Avstrija, deloma tudi Nemčija) pa selekcionirajo lisasto 
pasmo v razmeroma čisti populaciji s tem, da ima selekcija na povečevanje 
mlečnosti za posledico povečevanje okvirja živali, istočasno pa poskušajo ohraniti 
tudi želene lastnosti mesnatosti. Prav zaradi manjše učinkovitosti selekcije na oba 
sklopa lastnosti (mleko, meso), se v dejansko vseh lisastih populacij v srednji 
Evropi uporablja tudi križanje z mlečnejšimi pasmami. Podobno je tudi v Sloveniji. 
Zato ocenjujemo, da bo še posebno pri lisasti pasmi potrebno tako pri reji kot tudi 
pri selekcijskemu delu zelo veliko doslednosti in tudi sprotnega prilagajanja. Ne 
smemo pozabiti, da imamo v Sloveniji premijskih pravic za rejo krav dojilj preko 
40% (86.000) od trenutnega staleža vseh krav. Prav krave lisaste pasme bodo v 
prihodnje zagotovo zapolnile precejšen delež tega segmenta govedoreje, vendar 
le v primeru, da bo velikost čistopasemske lisaste populacije to omogočala. Kot na 
primer, v Nemčiji je trenutno v strukturi krav dojilj 20,5% čistopasemske lisaste 
pasme. Zato bo potrebno v prihodnje omogočiti rejcem tudi uporabo testiranih 
bikov, pozitivnih na lastnosti rasti in klavne kakovosti. 
 
Rejci govedi lisaste pasme so združeni v »Zvezo društev rejcev govedi lisaste 
pasme Slovenije«, ki je tudi ena od soustanoviteljic Govedorejskega poslovnega 
združenja z.o.o. Namen zveze je, da združuje društva rejcev lisaste pasme govedi 
v Sloveniji v skupnem načrtnem delu za zboljšanje kakovosti govedi lisaste pasme 
in za izboljševanje gospodarnosti reje. S svojim delom se zveza vključuje v načrt 
razvoja govedoreje v Republiki Sloveniji. Zveza uresničuje namene in cilje z 
izvajanjem naslednjih nalog (samostojno in preko GPZ, z.o.o.): 

• sodeluje z republiškimi strokovnimi službami ter odloča pri strokovnih 
odločitvah zveze pomembnih za napredek lisaste pasme govedi 

• organizira rejo in promet z živalmi pod blagovno znamko Liska 
• organizira skupno s strokovno službo promet s plemenskimi živalmi, 

posredovanje pri prodaji plemenskih živali in reprodukcijskim blagom iz čred 
svojih članov 

• organizira strokovno izobraževanje in seznanjanje članov zveze z vsemi 
novostmi  

• seznanja javnost preko sredstev javnega obveščanja o strokovnih problemih in 
napredku govedoreje v Republiki Sloveniji 

• sodeluje z drugimi strokovnjaki in rejskimi organizacijami 
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• sodeluje z zvezami društev rejcev govedi lisaste pasme v okviru EVF in WSFV, 
saj je bila 18. maja 1993 v Besanconu sprejeta v Evropsko zvezo rejcev lisaste 
pasme in 7. maja 1994 na Dunaju postala polnopravna članica Svetovne zveze 
rejcev lisaste pasme. 

2 Rejski cilj za lisasto pasmo 

2.1 Rejski cilj 
 
Osnova rejskega cilja za lisasto pasmo je gospodarna prireja mleka ter ohranitev 
vsaj najpomembnejših pitovnih in klavnih lastnosti. To omogoča reja velikih (140 - 
150 cm visokih), dolgih, širokih, globokih in obsežnih živali z veliko konzumacijsko 
sposobnostjo za voluminozno krmo. Vime naj bo obsežno, žleznato, izenačeno, 
dobro pripeto in od tal čimbolj dvignjeno, z dobro izraženo centralno vezjo ter 
pravilno razporejenimi in oblikovanimi seski. Noge naj bodo korektnih oblik, s 
pravilno stojo, čvrstimi biclji in z visokimi ter trdimi parklji. Krave naj bodo 
sposobne velike prireje mleka in prilagodljive različnim tehnologijam reje ter 
različnemu okolju. Želimo veliko odpornost proti boleznim, dolgo življenjsko dobo, 
dobro plodnost, lahke telitve, hiter iztok mleka in veliko zmogljivost rasti. Mlečnost 
naj pri kontroliranih kravah dolgoročno dosega 7.000 kg mleka s 4,0 % 
maščob in 3,5 % beljakovin. Pri kravah moramo ohraniti tudi primerno 
omišičenost. Potrebna je ustrezna tehnologija vzreje telet, ki zagotavlja rejcu 
želeni selekcijski napredek. Telice naj odlikuje hitra rast in zgodnja zrelost tako, da 
ob ustrezni oskrbi telijo v starosti do 26 do 28 mesecev.  
za obdobje 2010 do 2015: 
 
mlečnost   5. 500 kg 
% maščob    nad 4,0 % 
% beljakovin   3,40 % 
povečevanje deleža genotip kapa kazeina BB ali AB 
telesna masa   nad 750 kg 
višina vihra    140 - 150 cm 
noge    korektne, čvrsti biclji, visoki in trdi parklji 
vime    izenačeno, obsežno, dobro pripeto, zdravo, dvignjeno 

  od tal z močno centralno vezjo 
somatske celice                  želena vrednost v vseh laktacijah do 180.000 SC 
ciljna molznost   2 - 3,6 l/min 
prirasti pitancev   1250 g/dan, klavni izkoristek 57 do 60 % 
omišičenost    dobra 
odpornost proti boleznim dobra 
dolgoživost   najmanj 5 laktacij oz. 30. 000 kg mleka  
plodnost   dobra 
telitve    lahke - normalne 
 
Za dosego tega rejskega cilja bomo plemenice osemenjevali z najboljšimi 
testiranimi in mladimi biki lisaste pasme. V omejenem obsegu bomo dovoljevali 
tudi oplemenjevanje na željo rejca z mlečnima pasmama rdeči holštajn (RH) ali 
montbeliard (MB). Dobljene potomke bodo v rodovniški knjigi vpisane v C 
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razdelek.  Ker direkten prehod v rodovniški knjigi iz C razdelka v A ni mogoč, je 
možno postopno povratno križanje najmanj dveh generacij. Potomke tretje 
generacije imajo potem z manj kot 13 % tuje krvi možnost vpisa v glavni del 
rodovniške knjige. 

Preglednica: Rejski cilj za lisasto pasmo 
Rejski cilj Dolgoročni cilj Izhodiščno leto 2009 Končno leto 2015 
količina mleka kg 7.000 4.963 5.500 
vsebnost maščob (%) 4,00 4,07 4,00 
vsebnost beljakovin (%) 3,50 3,36 3,40 
 
Potomci načrtnega parjenja bikovskih mater (BM) kot potencialni plemenjaki in 
elitnih bikov, ki se vhlevljajo v vzrejališče, imajo lahko največ do 12,5 % tujega 
genotipa pod pogojem, da ta izvira le iz ene pasme namenjene križanju (ali RH ali 
MB). V celoti bomo upoštevali pogoje za vpis v rodovniško knjigo za lisasto 
pasmo, ki izhaja iz odločbe 2007/371/ES (rodovniška knjiga je razvidna v prilogi 
1). 
 
Mlade bike bomo uporabljali za osemenjevanje vseh krav prvesnic, na željo rejca 
tudi na ostalih plemenicah. Osemenjevanja telic z biki, ki nimajo poznane 
težavnosti telitve ne priporočamo. Rezultate teh preizkušanj lahko pridobimo le iz 
čred, vključenih v kontrolo prireje mleka in ostalih lastnostih prireje ter 
sekundarnih lastnosti. 
 
Glavni cilj selekcijskega dela pri lisasti pasmi govedi v Sloveniji je zagotoviti 
čistopasemske plemenske bike primerne tako za intenzivno prirejo mleka, kot tudi 
tiste, primerne za izrazito kombinirano usmeritev.   
 
Rejci čistopasemskega plemenskega goveda lisaste pasme, ki so svoje črede 
preusmerili v sistem rej krav dojilj in rejnic, lahko pristopijo k kontroli prireje mesa 
in spremljanja lastnosti prireje v čredah krav dojilj.  
 
Glede na dejstvo, da je rejski cilj ekonomska kategorija, ter glede na strukturo 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji, bo v bodoče zelo pomembno povečevati količino 
prirejenega mleka in mesa iz voluminozne krme. To bomo lažje dosegli s 
povečevanjem konzumacijske sposobnosti živali, ki ima običajno za posledico tudi 
povečevanje okvirja živali. Med povečevanjem okvirja in mlečnostjo ter 
povečevanjem okvirja in zmogljivostjo za prirejo mesa pa pri lisasti pasmi prav 
tako ostaja pozitivna povezava. Povečevanje količine prirejenega mleka in mesa 
iz voluminozne krme je pomembno tako z ekološkega vidika prireje kot tudi z 
vidika za humano prehrano varnejšega pridobivanja živalskih proizvodov čim 
boljše kakovosti. 
 
Rastne in klavne lastnosti 
 
Pomemben cilj pri lisasti pasmi govedi v Sloveniji je tudi izboljševanje lastnosti 
rasti in klavne kakovosti živali, zato vključujemo v rejski cilj tudi te lastnosti. Poleg 
dnevnega prirasta telesne mase bikov v lastni preizkušnji na preizkusni postaji ali 
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v pogojih reje, bomo spremljali rast in klavne lastnosti živali lisaste pasme na 
način, kot je predstavljen v poglavju »Preizkušnja sorodnikov na preizkusni 
postaji«. Povprečen dnevni prirast telesne mase v pitanju do dosežene klavne 
zrelosti naj bi bil najmanj 1250 g/dan. 
 

2.2 Velikost populacije 
 
Velikost populacije lisaste pasme v Sloveniji je bila na osnovi podatkov iz 
Centralne podatkovne zbirke Govedo (CPZ Govedo) na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije na dan 31.12. 2009 204.439 živali. Od tega je bilo 85.896 krav in sicer 
69.468 čistopasemskih krav lisaste pasme ( do 12,5 % tujega genotipa ), 16.428 
krav pa je bilo križank z lisasto pasmo ( te živali so rezultat oplemenjevanja lisaste 
pasme s pasmama rdeči holštajn ( RH ) in montbeliard ( MB ). Delež pasme RH 
ali MB pri teh živalih je od 14 % do 86 %. V kontrolo prireje in drugih lastnosti je 
bilo vključenih 33.430 krav, ki so bile v 3.628 rejah. 
 
Rejski program smo zasnovali tako, da bo lahko uporaben za celotno populacijo 
lisaste pasme govedi v Sloveniji. To odločitev utemeljujemo z dejstvom, da edino 
tako lahko z našim rejskim programom kandidiramo za uvrstitev v skupni temeljni 
rejski program (STRP), kar je tudi naša želja. 
 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je v imenu Zveze društev rejcev 
govedi lisaste pasme Slovenije zbirala pristopne izjave rejcev v rejah, ki so v času 
zbiranja pristopnih izjav imele kontrolo prireje oziroma so bile potencialne 
kandidatke za vključitev v kontrolo prireje. Pristopne izjave, da vstopajo v priznano 
rejsko organizacijo za govedo, katere nosilec je Zveza društev rejcev govedi 
lisaste pasme Slovenije in da vključujejo svoje živali v izvajanje rejskega 
programa za lisasto pasmo, je podpisalo 3.323 rejcev z 31.382 plemenicami 
lisaste pasme in križank z lisasto pasmo.  
 
Preglednica: Velikost populacije lisaste pasme v letu 2009 (31.12.2009) 

Pasma 

Živali po kategorijah 

Skupaj % Št. krav 

Št. telic Št. bikov Št. telet 

12-24* >24* 12-24* >24* Plem ♂    (<12*)    ♀ 

LS 69.468 19.628 8298 21.239 1.718 162 24.011 21.120 165.644 81,0 

LSX** 16.428 4.863 1646 4.567 320 18 5.662 5.291 38.795 19,0 

LS+LSX** 85.896 24.491 9.944 25.806 2.038 180 29.673 26.411 204.439 
100,0 
44,1* 

Slovenija 169.449 57.777 26.793 64.976 5.915 501 75.148 62.649 463.208   
* Delež glede na celotno populacijo goveda 
** križanci lisaste pasme, ki imajo od 14% do 86%  RH in/ali MB pasme 
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Preglednica: Število rej in število krav lisaste pasme, križank z lisasto pasmo in 
skupaj glede na usmeritev reje in vrsto kontrole v letu 2009 

Usmeritev Dojilje Molznice 
Skupaj Vrsta kontrole A Z Skupaj A Z Skupaj 

Lisasta pasma 
Število rej 19 15.107 15.126 3.402 2.629 6.031 21.157 
Število krav 93 35.947 36.040 22.835 10.593 33.428 69.468 
Križanke z lisasto pasmo (LSX), ki imajo od 14 % do 86 % RH in/ali MB pasme 
Število rej 8 3.083 3.091 2.778 1.291 4.069 7.160 
Število krav 12 3.741 3.753 10.490 2.185 12.675 16.428 
Skupaj lisasta pasma in križanke z lisasto pasmo 
Število rej 20 15.886 15.906 3.608 2.761 6.369 22.275 
Število krav 105 39.688 39.793 33.325 12.778 46.103 85.896 
A - kontrola prireje        

Z - kontrola porekla        
 
Preglednica: Število plemenskih bikov, odbranih za osemenjevanje/pripust v 
sezoni 2010 
Pasma Izvor Kategorija Namen uporabe Število 
LS domači bik mladi bik priznan za osemenjevanje osemenjevanje 26 
LS domači bik pripust pripust 49 
LS tuji biki testirani bik osemenjevanje 6 
LS domači bik testirani bik osemenjevanje 13 
LSX* domači bik mladi bik priznan za osemenjevanje osemenjevanje 4 
LSX* domači bik pripust pripust 3 
LSX* domači bik testirani bik osemenjevanje 2 
* križanci lisaste pasme, ki imajo od 14% do 86%  RH in/ali MB pasme 
 
 

2.3 Opis pasme 
 
Lisasta pasma je kombinirana pasma govedi, ki se uporablja tako za prirejo mleka 
kot za prirejo kakovostnega mesa. Živali so rumeno rjave do rdeče barve z večjimi 
ali manjšimi belimi lisami. Bela glava ali vsaj bela lisa na glavi je dominantna 
lastnost. Bela je tudi konica repa (čop). Sluznice, parklji in rogovi so svetli. 
 
Odrasle krave so v vihru visoke 138 do 148 cm in težke nad 700 kg. Odrasli biki 
dosežejo v vihru 155 cm in več ter telesno maso 1100 do 1300 kg in celo več. V 
letu 2009 so dosegle kontrolirane krave čiste pasme 4.963 kg mleka s 4,07 % 
maščob in 3,36 % beljakovin. Križanke z RH in MB pasmo (LSX) so dosegle 
5.570 kg mleka s 4,07 % maščob in 3,34 % beljakovin. Molznice LS in LSX so 
namolzle 5156 kg mleka s 4,07 % maščob in 3,35 % beljakovin. 
 
V populaciji lisaste pasme želimo odbirati živali v modernem kombiniranem tipu. 
Te naj bodo obsežne, s sposobnostjo zauživanja velikih količin osnovne 
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voluminozne krme, ki jo bodo predelale v mleko in meso. Rejcem želimo, tudi 
zaradi argumentov, navedenih v uvodu, na eni strani zagotavljati plemenjake, 
primerne za intenzivno prirejo mleka in še vedno v kombiniranem tipu (mleko – 
meso) ter na drugi strani plemenjake v izrazito kombiniranem tipu in dobrih 
lastnosti za prirejo kakovostnega govejega mesa – krave dojilje. 
 
Pri ženskih živalih želimo velik okvir z odlično sposobnostjo zauživanja 
voluminozne krme. Živali naj bodo korektnih lastnosti zunanjosti, lepo povezane, 
globoke, dolge, pravilne stoje, s kakovostnim vimenom in s primerno mlečno 
vztrajnostjo. Tudi pri ženskih živali želimo ohranjati primerno omišičenost in miren 
temperament. 
 

 
Slika1: Krava lisaste pasme (bela glava, svetle sluznice) 
 
Moške živali naj bodo obsežne z dobro omišičenostjo, z veliko zmogljivostjo rasti 
in dobrimi klavnimi lastnostmi,  ter mirnim temperamentom. 
 

 
 
Slika 2: Plemenski bik FRIK - 121315, povečuje količino mleka, izboljšuje vime in 

stojo nog  
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Slika 3: Krava lisaste pasme potomka elitnega bika HOLKO - 121045 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slika 4: Plemenski bik MANER – 121305 povečuje okvir, omišičenost , izboljšuje 

pitovne in klavne lastnosti. Primeren za dojilje. 
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Slika 5: Krava dojilja  
 
Preglednica: Mlečnosti bikovskih mater odbranih za lisasto pasmo za leto 2009 
glede na usmeritev: 
USM N Mleko Kg Maščobe kg Maščobe 

% 
Beljakovine 

kg 
Beljakovine 

% 

ME * 12 6.233  263,3 4,24 209,3 3,36 
ML ** 342 7.089 287,9 4,07 243,1 3,43 
* ME – kombinirana usmeritev 
** ML – usmeritev v prirejo mleka 
 

3 Selekcijski program za lisasto pasmo 
 
Selekcija temelji na aktivni populaciji krav, ki se redijo v čredah, ki so vključene v 
rejski program za lisasto pasmo v Sloveniji. Izmed teh krav se na osnovi 
plemenskih vrednosti in zapisa v A razdelku rodovniške knjige opravi izbor 
potencialnih bikovskih mater, ki se jih pregleda, oceni lastnosti zunanjosti in 
preveri iztok mleka. Potencialne bikovske matere, ki ustrezajo vsem kriterijem, so 
izbrane za bikovske matere (350 do 400 živali; po agregatnem genotipu »mleko-
meso« predvidevamo izbor 225 do 250, po agregatnem genotipu »meso-mleko« 
pa 125 do 150 bikovskih mater). Za njih se pripravi načrt parjenja z elitnimi biki. 
Moške potomce iz načrtnega parjenja se vključi v lastno preizkušnjo na preizkusni 
postaji ali v pogojih reje, kjer se spremlja dnevni prirast, ocenjuje se lastnosti 
zunanjosti, preverijo se plemenske vrednosti staršev in oploditvena sposobnost 
(120 do 140 bikcev na leto; po agregatnem genotipu »mleko-meso« 80 do 90 
bikcev, po agregatnem genotipu »meso-mleko« pa 40 do 50 bikcev). Najboljši 
bikci dobijo status mladega bika (20 do 22 bikov), se preselijo na osemenjevalna 
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središča in se vključijo v osemenjevanje. Mladi biki, ki so rezultat embrio transfera, 
morajo poleg identifikacijske oznake dobiti tudi kratico »ET«. 
 
Po prvih rezultatih in obdelanih podatkih potomcev mladih bikov v progenem 
preizkusu bomo pozitivno testirane bike na rastne in klavne lastnosti (kategorija 
čakajoči biki) vključili v osemenjevanje krav dojilj in rejnic ter s tem omogočili 
hitrejši selekcijski napredek v prireji mesa.  
 
S semenom vsakega mladega bika, ki dobi pozitivno veterinarsko oceno, se 
naključno osemenjujejo krave v celotni populaciji do porabe 1.500 doz semena. 
Izjema so le potencialne bikovske matere in odbrane bikovske matere. Biki, ki 
nimajo vrhunskega genetskega potenciala ter na osnovi drugih kriterijev, se 
vključijo v pripust. Bike, ki ne izpolnjujejo pogojev za plemenske bike se izloči. 
Mladim bikom, od katerih se 1.500 doz semena porabi za osemenjevanje v 
populaciji, se spremni status v čakajoče bike. 
 
Čakajočim bikom se jemlje seme, ki se ga shranjuje v dozah in zamrzuje. Ko se 
po posameznemu biku ustvari primerna zaloga semena (15.000 do 20.000 doz), 
ali na osnovi odločitve delovne skupine za oceno in odbiro plemenjakov, izloči iz 
osemenjevalnega centra. Zaloga semena čaka, da se na potomcih opravi biološki 
preizkus in potomke pričnejo s prirejo. Za lastnosti, ki jih predpisuje ta rejski 
program, se izračunajo plemenske vrednosti in na podlagi teh vrednosti, se bike 
razvrsti v kategorijo pozitivno testiranih plemenskih bikov za osemenjevanje.  Med 
pozitivno testiranimi plemenskimi biki dobijo najboljši izmed njih status elitnih 
bikov katerih seme se uporablja za oplojevanje bikovskih mater. 
 
Razmerja med številom živali vključenih v selekcijsko shemo po agregatnem 
genotipu »mleko-meso« in »meso-mleko« so prilagojena trenutnim razmeram. S 
spremembo razmerja med molznicami v intenzivni prireji mleka ter molznicami v 
manj intenzivnih rejah in dojiljami oziroma s spremembo trendov na trgu mleka in 
mesa, bomo razmerja med številom odbranih živali spremenili. Odločitev sprejme 
priznana rejska organizacija za lisasto pasmo govedi v Sloveniji. 
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Model selekcije govedi lisaste pasme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPOOPPUULLAACCIIJJAA    KKRRAAVV  

KONTROLIRANE KRAVE 
- Poreklo 
- Kontrola proizvodnih lastnosti 
- Ocena lastnosti zunanjosti 
- Napoved plemenskih vrednosti: laktacijski zaključki, dnevne kontrole, meso 

BIKOVSKE  MATERE 

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

ZAKOL PRIPUST 
OSEMENJEVANJE 

OSEMENJEVALNI CENTER: 
»MLADI BIKI« (1.500 doz) 

Preizkušanje mladih bikov – 
preizkušnja sorodnikov 

BIOLOŠKI PREIZKUS (na vseh teletih) 

PREIZKUS NA PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI (na sinovih) 

OCENJEVANJE IZRAŽENOSTI LASTNOSTI ZUNANJOSTI (na hčerah) 

PREIZKUS NA LASTNOSTI MLEČNOSTI, REPRODUKCIJA (na hčerah) 

ČE SO REZULTATI VSEH PREIZKUSOV SKLADNI Z REJSKIM CILJEM 

TESTIRANI BIKI ZA RUTINSKO 
OSEMENJEVANJE ELITNI BIKI 

Ostala populacija 
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4 Rejske metode za lisasto pasmo 

4.1 Način reje 
Lisasta pasma govedi je kombinirana pasma. Pri delu populacije, ki jo redijo rejci 
usmerjeni v prirejo mleka, je z vidika večje gospodarnosti reje pričakovana 
razmeroma intenzivna reja. Za del populacije pričakujemo manj intenzivno rejo, 
kar velja predvsem za marginalna, absolutno travna območja (manj intenzivna 
kombinirana reja ter reja krav dojilj in rejnic). Z vidika intenzivnosti reje rejski 
program ne postavlja omejitev. Pri reji pa je potrebno upoštevati in spoštovati 
osnovne veljavne) 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. 
 
Pri reji lisaste pasme govedi v Sloveniji so dovoljeni vsi konvecionalni načini reje, 
za morebitne ostale načine reje si mora rejec pridobiti dovoljenje priznane rejske 
organizacije za lisasto pasmo govedi v Sloveniji. Med konvencionalne načine reje 
sodijo hlevska reja (vezana in prosta) ter okolju, času vegetacije in pedološkim 
pogojem prilagojeni načini proste reje na kmetijskih zemljiščih. 

4.2 Rejske metode v podporo selekcijskemu programu 
Pri lisasti pasmi se uporabljajo rejske metode, ki omogočajo čimbolj gospodarno 
prirejo in čim večji genetski napredek za lastnosti prireje ter druge lastnosti. 
Osnova rejskega dela je pravilen izbor živali za oblikovanje naslednjih generacij. 
Rejsko delo je določeno s selekcijskim programom, ki poteka po štirih poteh. 
 
Z odbiro staršev za oblikovanje nove generacije vplivajo rejci po dveh poteh: 

- oče  →  hči  in  
- mati  →  hči, 

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

- mati  →   sin in  
- oče  →   sin, 

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

� Biološki in genski preizkusi; 
� Lastna preizkušnja na preizkusni postaji, 
� Lastna preizkušnja v pogojih reje, 
� Preizkušnja sorodnikov na preizkusni postaji, 
� Preizkušnja sorodnikov v pogojih reje, 
� Preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih v klavnicah, 
� Preizkušnja v laboratorijih, 
� Ocenjevanje zunanjosti, 
� Načrtovanje parjenja oz. osemenjevanja, 
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� Metode za ocenjevanje genetske vrednosti, 
� Načrtno osemenjevanje in/ali pripuščanje. 

 
Pri vseh navedenih rejskih metodah rejci priznane rejske organizacije za lisasto 
pasmo govedi v Sloveniji tvorno sodelujejo v skladu z določili tega rejskega 
programa. Pri preizkušnjah na preizkusnih postajah morajo omogočati vhlevljanje 
živali na preizkusne postaje, pri preizkušnjah v pogojih reje pa morajo omogočati 
opravljanje preizkušanj priznanim organizacijam za opravljanje preizkušanj v 
pogojih reje. Enako velja tudi za preizskušanje mladih bikov. Pomeni, da so rejci 
priznane rejske organizacije za lisasto pasmo govedi v Sloveniji dolžni vsem 
primernim bikcem, ki so rezultat načrtnega parjenja bikovskih mater in elitnih 
očetov, omogočiti izvedbo lastne preizkušnje v skladu s tem rejskim programom.  

5 Identifikacija in registracija 
Osnovo izvajanja selekcijskega programa predstavlja identifikacija in registracija 
živali, ki je prvo opravilo pri vsaki novo rojeni živali. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije je pod svojim 
okriljem ustanovilo Službo za identifikacijo in registracijo živali (SIR), ki skrbi tudi 
za označevanje in registracijo govedi. To področje dela ureja Pravilnik o 
označevanju in registraciji goved (Ur. l. RS, št.16/2003). S tem je zagotovljen 
uradni nacionalni sistem identifikacije in registracije vseh govedi v Sloveniji. 
Podrobnejši opis označevanja živali se nahaja v publikaciji Strokovna pravila in 
opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in 
sod.; 2010) 

6 Načini preizkušanja 
Navedeni so načini preizkušanj, s katerimi spremljamo lastnosti mlečnosti, 
plodnosti, zunanjosti in rastnosti ter klavne kakovosti. Pri spremljanju lastnosti 
prireje 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. Da bodo zbrane 
informacije lahko v čim večji meri služile učinkovitemu selekcijskemu delu 
izvajamo evidentiranje podatkov in različne načine preizkušanj v skladu z navodili, 
pravili in opisi metod (Čepon in sod. 2006; Perpar in sod. 2010).  
 
Govedo, ki je vključeno v katerikoli preizkus lastnosti prireje mora biti označeno v 
skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi, mora biti izbrano 
in obravnavano na način, ki zagotavlja nepristransko ocenjevanje ter mora glede 
na način preizkusov izpolnjevati pravila ICAR in pravila nacionalne organizacije 
pooblaščene za pripravo pravil (v skladu s 17 a členom Pravilnika o metodah za 
merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za 
napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo (Ul. št. 
26-1121/2004)).  
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Pri govedu bomo merili in ocenjevali lastnosti prireje in druge lastnosti za prirejo 
mleka (kontrolo izvajamo po metodi A4 in AT4), rast (lastni preizkus bikcev 
potomcev načrtnega parjenja na preizkusni postaji, preizkus potomcev mladih 
bikov v preizkusu na preizkusni postaji in preizkus potomcev mladih bikov v 
preizkusu v pogojih reje), klavno kakovost in kakovost mesa (v klavnicah in 
laboratorijih ocenimo potomce mladih bikov iz preizkusnih postaj in pogojev reje), 
plodnost (ocenjujemo v pogojih reje), odpornost (ocenjujemo v pogojih reje), 
zunanjost (ocene in meritve telet in prvesnic v pogojih reje ter bikcev v lastnem 
preizkusu in v preizkusu potomcev na preizkusni postaji v skladu s pravili o 
ocenjevanju) in druge lastnosti, ki se uporabljajo v selekcijske namene. Meritve in 
ocenjevanja se opravljajo v skladu s pravili ICAR in v okviru nacionalne 
organizacije pooblaščene za pripravo pravil sprejetimi pravili in navodili. 
 V pogojih reje in na preizkusnih postajah merimo in ocenjujemo zlasti: 
- količino mleka,  
- vsebnosti maščob, beljakovin in laktoze,  
- število somatskih celic in vsebnost sečnine,  
- hitrost iztoka mleka, 
- mlečno vztrajnost, 
- telesno maso živali, 
- telesne mere živali kot so višina vihra in križa, dolžina telesa, obseg prsi, 

širina križa, kolčna širina, globina prsi, globina trupa, širina prsi, dolžina križa 
višina parklja in druge, 

- prisotnost prirojenih napak, 
- težavnost telitve, 
- zunanjost telet: omišičenost, oblika, stoja, globina, širina, dolžina in druge 

lastnosti, 
- lastnosti plodnosti, 
- lastnosti dolgoživosti (razvojna naloga), 
- zunanjost odraslih živali: okvir, omišičenost, posamezne lastnosti za oblike in 

skupno oceno oblik, ter pri kravah še posamezne ocene lastnosti vimena in 
skupna ocena vimena, 

- skupna ocena živali v 100 točkovnem sistemu (razvojna naloga), 
- kondicijo živali, 
- temperament živali, 
- maso polovic in/ali pomembnejših klavnih kosov, 
- klavnost, 
- konformacijo, 
- mesnatost, 
- zamaščenost, 
- delež mesa, kosti, loja in kit, 
- površino hrbtne mišice (razvojna naloga),  
- lastnosti kakovosti mesa kot so pH, barva, marmoriranost oziroma vsebnost 

intramuskularne maščobe in mehkoba mesa (razvojna naloga), 
- in druge lastnosti v skladu z rejskim programom. 
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6.1 Metode za merjenje in ocenjevanje lastnosti prireje in drugih 
lastnosti pri govedu  

S preizkušanjem goveda ocenjujemo ali merimo posamezne lastnosti prireje in 
telesne lastnosti goveda. Preizkušanje lahko poteka v pogojih reje ali na 
preizkusni postaji, kjer so pogoji reje izenačeni. Podatki, zbrani na te načine, se 
uporabljajo za spremljanje prireje in zdravja živali ter za genetsko oceno teh 
lastnosti.  
Za merjenje in ocenjevanje bomo uporabljali metode v skladu s pravilnikom o 
metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za 
napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo  (UL RS 
št.  94/2003 in (UL RS št. 26/2004). Pri tem bomo uporabljali pravila ICAR, pravila 
nacionalne organizacije pooblaščene za pripravo pravil (v skladu s 17 a členom 
Pravilnika o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter 
metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko 
govedo ((UL RS št. 26/2004)) in pravila opisana v tem rejskem programu.  

6.1.1 Biološki preizkus  

Biološki preizkus se izvaja v skladu s Strokovnimi pravili in opisom metod za 
izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 2010) 

6.1.2 Lastna preizkušnja bikov na preizkusni postaji 

Preizkušamo bikce, potomce elitnih očetov in bikovskih mater, ki imajo možnost 
postati plemenjaki v pripustu ali biti vključeni v osemenjevanje. V nadzorovanih in 
izenačenih pogojih reje lahko natančneje ocenimo plemensko vrednost bikcev, ker 
je fenotipska varianca s poenotenjem vplivov okolja zmanjšana in približana 
genotipski varianci. Razliko v varianci poizkušamo pojasniti z različnimi 
sistematskimi vplivi. 
Preizkušanje se izvaja po referenčni ICAR metodi APT in v skladu s pravili in 
navodili Kmetijskega inštituta Slovenije. 
Lastni preizkus bikcev opravlja Preizkusna postaja pri KGZS – Zavod MS, ki ima 
status Testne postaje. 
Podrobnejši opis lastne preizkušnje bikov na testni postaji se nahaja v publikaciji 
Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri 
govedu (Perpar in sod., 2010). 

6.1.3 Preizkušnja sorodnikov v testnih postajah (progeni preizkus) 

S preizkušnjo sorodnikov v testnih postajah preizkusimo bikce, potomce mladih 
bikov, z namenom ocenitve plemenskih vrednosti mladih bikov za parametre rasti, 
klavnosti in klavne kakovosti. V nadzorovanih in izenačenih pogojih reje lahko 
plemensko vrednost natančneje ocenimo, ker je fenotipska varianca s 
poenotenjem vplivov okolja zmanjšana in približana genetski varianci. Razliko v 
varianci poizkušamo pojasniti z različnimi sistematskimi vplivi. 
 
Podrobnejši opis preizkušnje sorodnikov v preizkusni postaji ŽIPO Lenart se 
izvaja po Strokovnih pravilih in opisu metod za merjenje in ocenjevane 
proizvodnih in drugih lastnosti, ter metod za napovedovanje genetskih vrednosti 
za čistopasemsko plemensko govedo v Sloveniji (Čepon in sod., 2006). 
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Preizkušnja se nanaša na preizkušanje lastnosti rasti in lastnosti klavne kakovosti. 
Navodilo se nanaša na delo na preizkusni postaji in na obveznosti preizkusne 
postaje ter na naloge druge priznane organizacije v govedoreji, ki je priznana 
za ocenjevanje klavne kakovosti na liniji klanja. 

6.1.4 Kontrola mlečnosti 

Trenutno izvajamo kontrolo prireje mleka po AT4 in A4 metodi. Kontrolo opravi 
uradno pooblaščena oseba – kontrolor. Pri metodi A4, ki je tudi ICAR-jeva 
standardna referenčna metoda, se opravi kontrola (izmeri količina mleka in 
odvzame vzorec za analizo mleka) pri vseh molžah v 24 urah. Pri AT4 metodi pa 
se opravi kontrola izmenično zjutraj ali zvečer. Razmak med kontrolami je v 
povprečju en mesec, letno mora biti opravljeno najmanj 11 kontrol. V kontrolo 
morajo biti vključene vse živali v čredi, v kateri izvajamo kontrolo mlečnosti. Vse 
živali v eni čredi morajo imeti iste pogoje reje. Na kontroliran dan morajo potekati 
molže ob istih urah, kot na nekontrolirane dneve. 
Pri molži z robotom vzamemo za dnevno količino namolzenega mleka dnevno 
povprečje zadnjih sedem dni. Vzorce za analizo mleka odvzamemo pri eni molži. 
Za ugotavljanje namolzene količine mleka in jemanje vzorcev se smejo uporabljati 
samo tiste merilne naprave, ki jih je potrdila mednarodna organizacija za 
spremljanje kontrole prireje (ICAR). Pri kontroli prireje živali lahko uporabljamo le 
brezhibne, čiste, in nepoškodovane merilne naprave. 
Mlečno vztrajnost spremljamo pri vseh kravah. Pri prvesnicah ocenjujemo hitrost 
iztoka mleka, pri bikovskih materah pa jo merimo. 
Del kontrole mlečnosti je tudi nad kontrola, ki jo izvedemo po modificirani A4 
metodi. Pri tej metodi se kontrola opravi pri vseh molžah v 24 urah, od vsake 
molže posebej pa se izmeri količina namolzenega mleka in odvzame vzorec za 
analizo mleka. Nad kontrola naj se izvede pri 10 % rej in živali v kontroli prireje 
letno. 
Preizkušanje se izvaja po pravilih ICAR ter v skladu s Strokovna pravila in opis 
metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 
2010) 
Preizkušanje na terenu izvajajo območni zavodi KGZS. Kmetijski inštitut Slovenije 
vodi zbirko podatkov in obračun rezultatov kontrole ter objavlja rezultate testiranja. 

6.1.5 Spremljanje prireje mesa v rejah dojilj 

Pri spremljanju prireje mesa v čredah krav dojilj merimo predvsem mase in 
priraste telet. V takšnih rejah je tele skoraj edini dohodek rejca, naj ga proda za 
nadaljnje pitanje ali v zakol. Teleta spremljamo v obdobju, ko tele samo sesa ter 
kasneje, ko tudi že samo je. Spremljanje prireje mesa  lahko poteka tako v rejah v 
čisti mesni pasmi, kot tudi v rejah kombiniranih pasem ter križank. 
Sistem spremljanja zajema širok rang lastnosti, od tistih z majhno heritabiliteto 
(dednostni delež) npr. reprodukcijske lastnosti, preko lastnosti z nekoliko večjo 
heritabiliteto npr. masa ob odstavitvi, do lastnosti z relativno visoko heritabiliteto 
npr. omišičenost. Osnovni namen kontrole rodovniških čred mesnih pasem 
(šarole, limuzin) je zbiranje informacij, ki omogočajo odbiro najboljših živali za 
potrebe osemenjevanja in pripusta. Glavni namen kontrole pri kombiniranih 
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pasmah in križankah pa je odbira najboljših živali primernih za sisteme reje krav 
dojilj, tako znotraj pasme, kot med samimi pasmami in križanci. 
Podatki o spreminjanju mase živali so nam v pomoč ne samo pri ugotavljanju 
prirastov, ampak tudi pri ocenjevanju opravljenih ukrepov za boljšo rast ruše, 
učinkovitost zdravstvenega varstva ali sprememb v tehnologiji reje krav dojilj. 
Preizkušanje se izvaja po pravilih ICAR ter v skladu s Strokovna pravila in opis 
metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 
2010) 
Preizkušanje na terenu izvajajo območni zavodi KGZS. Kmetijski inštitut Slovenije 
vodi zbirko podatkov in obračun rezultatov kontrole ter objavlja rezultate testiranja. 

6.1.6 Spremljanje lastnosti plodnosti 

Lastnosti plodnosti se na področju Slovenije spremlja že več desetletij. Spremljajo 
se naslednje lastnosti: 

- 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), število osemenitve, potrebnih za eno telitev 
- Spremljanje deleža živali zdravljenih/izločenih zaradi plodnostnih motenj 
- Spremljanje NON - RETURNa (NR), to je deleža krav oziroma telic, ki se 

niso ponovno osemenjevale oziroma pripuščale v določenem obdobju po 
prvi osemenitvi (24, 56, 60-90 dni).    

Preizkušanje se izvaja po pravilih ICAR ter v skladu s Strokovna pravila in opis 
metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 
2010). 

6.1.7  Ocenjevanje zunanjosti 

Ocenjevanje zunanjosti je sestavni del odbire in selekcije govedi. Pri ocenjevanju 
bomo upoštevali zunanje značilnosti pasme, kondicijo živali ter ocenili noge, stojo 
in drugo. Izbor in definicija lastnosti ter način ocenjevanja so usklajeni s pravili 
ICAR in podani v publikaciji Linearno ocenjevanje krav lisaste pasme (Špur in sod. 
2010).  
V okviru razvojnih nalog bomo dopolnili linearni sistem ocenjevanja s skupno 
oceno živali v 100 točkovnem sistemu. 

6.1.8 Preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih ob prodaji 

Ker se podatki ob prodaji, kot so na primer telesna masa ter prodajna cena živali, 
ne zbirajo sistematično za potrebe selekcije, v rejskem programu predvidevamo 
razvojno nalogo, ki bi omogočila zajem le-teh.  

6.1.9 Preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih v klavnicah 

Podatki, ki se zbirajo v okviru enotnega (evropskega) načina ocenjevanja govejih 
trupov in polovic na klavni liniji (EUROP), katerega osnovni namen je razvrščanje 
govejih trupov in polovic, se lahko uporabljajo tudi v selekcijske namene. Na 
klavni liniji se po posameznem plemenskem biku zakolje tudi do več sto potomcev 
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posamezne starostne kategorije, kar predstavlja dobro podlago za izvajanje t. i. 
preizkusa v pogojih reje ali fild preizkusa (ang. field), v katerem se podatke 
EUROP ocenjevanja uporablja za genetsko vrednotenje. Podatki EUROP 
ocenjevanja so tako tudi poceni vir informacij za genetsko vrednotenje. 

6.2 Preizkušnje v laboratorijih 

6.2.1 Laboratorijske analize mleka  

Laboratorijske analize se bodo izvajale na vsebnost hranilnih snovi v mleku, 
analize na število somatskih celic in na sečnino. Vzorčenje na terenu opravljajo 
pooblaščene osebe (kontrolorji) in v skladu z dogovorom dostavljajo  vzorce v 
laboratorij.   
Vsi vzorci so označeni s črtnimi kodami. Kodo odčita čitalec tik pred pipetiranjem 
oz. analizo in s tem identificira vzorec. Rezultati analiz se posredujejo v 
elektronski obliki v podatkovno zbirko za nadaljnjo obdelavo. 
Laboratoriji zagotavljajo točnost in natančnost rutinskih analitskih metod z: 

• periodičnimi (vsaj 6 x letno) kontrolami in po potrebi umerjanji aparatur s 
kalibracijskimi vzorci, ki jih dobavlja pristojna druga organizacija v 
govedoreji (DPO), ki so preverjeni z referenčnimi metodami: 

-   maščoba: ISO 1211:1999 gravimetrična metoda 
-   beljakovine: ISO 8968-3/ISO 20-3 
-   laktoza: ISO CD 26462/IDF 214 
-   število somatskih celic v mleku: ISO 13366-1:2008 
-   sečnina: ISO 14637:2004/IDF 195:2004 

• dnevno periodično kontrolo točnosti in natančnosti opreme s kontrolnimi 
(pilotnimi) vzorci 

Dvakrat letno so mlečni laboratoriji vključeni v nenapovedane medlaboratorijske 
primerjalne kontrole.  

6.2.2 Laboratorijski pregledi semena plemenjakov 

Analiza kakovosti semena se opravlja na več nivojih. Pridobljen ejakulat se najprej 
pregleda makroskopsko, kjer se ugotavlja barva, vonj, količina in morebitna 
prisotnost nečistoč. Ejakulate, ki makroskopsko ustrezajo kriterijem, pregledamo 
mikroskopsko, kjer ugotavljamo gibljivost. Pri oceni gibljivosti ejakulata 
ocenjujemo masovno ali posamično gibanje semenčic. Pri masovnem gibanju 
ocenjujemo intenzivnost valovanja z ocenami od 1 do 5. Za ocenjevanje 
posamezne gibljivosti – progresivnega gibanja semenčic sta najbolj razširjeni 
subjektivna ocena ocenjevalca in računalniška analiza semena. Za objektivno 
oceno gibljivosti semena je potrebna točnost, ponovljivost in nepristranskost 
metode, kar pa nam nudi računalniško podprta analiza semena (CASA – 
computer assisted semen analysis). Prednost računalniško podprte analize je tudi 
v številu analiziranih vzorcev, ki je mnogo večje kot v primeru, če vzorce analizira 
ocenjevalec po lastni presoji. Postopek analize, je standardiziran tako, da so vsi 
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vzorci pregledani pod enakimi pogoji. V nadaljevanju s  pomočjo fotometra ali 
računalniško podprte analize semena ugotovimo skupno število semenčic v 
ejakulatu ter število gibljivih semenčic (progresivno, moteno gibljivih). V primeru, 
ko je ejakulat namenjen konzerviranju na podlagi rezultatov predhodnih analiz in 
predpisanih normativov določimo način priprave osemenjevalnih doz. Sledi 
ponovni mikroskopski pregled razredčenega semena z namenom ugotavljanja 
kvalitete semena pred zamrzovanjem oziroma konzerviranjem. Po končanem 
postopku zamrzovanja ali konzerviranja se pripravljene osemenjevalne doze 
ponovno pregledajo z namenom ugotavljanja kvalitete v skladu z normativi in 
predpisanimi normami. Te analize se opravljajo s pomočjo računalniško podprte 
metode. Namen preiskave osemenjevalnih doz je preprečiti gospodarsko škodo, 
ki bi se dogodila, če bi v uporabo prišlo seme slabše kvalitete. 

6.2.3 Metode za izvajanje genske diagnostike  

Genska diagnostika se uporablja za potrebe preverjanja porekla in detekcijo 
nosilstva različnih genskih posebnosti pri živalih. Vir DNK je lahko kri, seme, 
dlačni mešički, meso ali drug biološki material, ki vsebuje več je količine jedrne 
DNK.  

6.2.4 Preverjanje porekla  

Že od leta 1974 smo krvnimi skupinami preverjali poreklo bikcev namenjenih na 
preizkusno postajo. Uporabnost analize krvnih skupin je danes vprašljiva zaradi 
omejene variabilnosti nekaterih krvnih skupin v nekaterih populacijah. V zadnjem 
času je molekularno-genetska metoda z uporabo mikrosatelitov uporabljena kot 
standardna, rutinska procedura za določanje starševstva.  
Podrobnejši opis določanja porekla se nahaja v publikaciji Strokovna pravila in 
opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in 
sod., 2010) 

6.3 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) 
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� 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. 

 
Ugotavljanje optimalnega načina izkoriščanja plemenjakov za 
razmnoževanje na podlagi končne interpretacije rezultatov 

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

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

• izločitev plemenjaka 
 

6.4 Metode napovedovanja plemenskih vrednosti 
Cilj napovedovanja plemenskih vrednosti so zanesljive napovedi plemenskih 
vrednosti predvsem za živali, ki bodo starši naslednjim generacijam. Ob optimalni 
izbiri paritvenih partnerjev bodo potomci teh parjenj prinesli največji možen 
genetski napredek. Razlike v povprečjih plemenskih vrednosti med posameznimi 
generacijami so kazalniki genetskega napredka. 
V prilogi 2. Metodika napovedovanja plemenskih vrednosti za čistopasemsko 
lisasto govedo v Sloveniji so navedeni postopki napovedovanja plemenskih 
vrednosti za lastnosti mlečnosti, plodnosti, zunanjosti, dolgoživosti in rastnosti ter 
klavnih lastnosti.  
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7 Način odbiranja in priznavanja 
Živali lisaste pasme se razvrščajo v posamezne razdelke Rodovniške knjige za 
lisasto pasmo goveda v skladu s pravili za vodenje rodovniške knjige (priloga 1). 

7.1 Odbira ženskih živali lisaste pasme govedi 
Sprejetje čistopasemskih ženskih živali za pleme poteka v več stopnjah: 
Ženske potomke staršev vpisanih v RK prvič odbiramo potem, ko imajo znane 
podatke biološkega testa. 
Odbiro izvajajo tudi rejci sami, ko med potomkami plemenskih živali, odbirajo in 
obdržijo najprimernejše za nadaljnjo rejo. Za pomoč pri odločitvi uporabljajo 
podatke o prireji in plemenskih vrednostih staršev, oceno biološkega testa in 
oceno prvesnic. 
Naslednja faza odbire je potem, ko je znan in potrjen prvi podatek o plodnosti 
(potrjena brejost, telitev), ko se čistopasemska ženska žival lahko vpiše v 
rodovniško knjigo v razdelek B.  
Ob vsakokratnem novem obračunu plemenskih vrednosti (priloga 2) se preveri 
tudi izpolnjevanje pogojev za vpis ženskih živali v posamezen del rodovniške 
knjige v skladu s pogoji, ki so opisani v poglavju o vodenju rodovniške knjige 
(Priloga 1: Rodovniška knjiga za lisasto pasmo goveda) 
Po zaključku prve laktacije in ob vsakokratnem novem obračunu plemenskih 
vrednosti se preveri izpolnjevanje pogojev za vpis čistopasemske ženske živali v 
razdelek A glavnega dela rodovniške knjige v skladu s pogoji, ki so opisani v 
poglavju o vodenju rodovniške knjige (priloga 1). 

7.1.1 Izbor elitne živali ženskega spola – bikovske matere 

Odbira bikovskih mater (BM) je področje dela, za katerega sodimo, da ga ni 
mogoče spreminjati v zelo kratkem časovnem obdobju. Tu mislimo predvsem na 
to, da biki, potomci bikovskih mater končajo lastno preizkušnjo na preizkusni 
postaji šele dve leti (ali celo več), ko so bile njihove matere odbrane kot bikovske 
matere po kriterijih, ki so takrat veljali. Zato je potrebno določeno prehodno 
obdobje na načrtovan način odbire elitnih živali lisaste pasme govedi. Drugi 
razlog za nujnost upoštevanja prehodnega obdobja je tudi trenutno stanje 
bikovskih mater. Želimo namreč, da je rejski program usmerjen in namenjen 
čistopasemski populaciji lisaste pasme govedi v Sloveniji, vendar mislimo, da je 
kljub temu potrebno prehodno obdobje. 
 
Prvi korak izbora BM je izbor potencialnih bikovskih mater. Izbor se izvrši na 
podlagi plemenskih vrednosti krav iz razdelka A glavnega dela rodovniške knjige.  
 
Bikovske matere lisaste pasme so razdeljene na BM po agregatnem genotipu 
»MLEKO-MESO« in BM po agregatnem genotipu »MESO-MLEKO«. 
 
Pogoji za izbor potencialnih bikovskih mater izbranih po agregatnem genotipu 
»MLEKO-MESO« so standardizirane plemenske vrednosti (PV12) za IBM 124 ali 
več, za oblike 109 ali več in za vime 115 ali več. Ta izbor krav se pregleda, 
izbranim kravam se oceni lastnosti zunanjosti in objektivno izmeri iztok mleka. Pri 
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odbiri je potrebna pozornost na delež genotipa drugih pasem. Živali imajo lahko 
do 12,5% genotipa druge in to le ene pasme (RH ali MB). 
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 (cca 450). 
 
Pogoji za izbor potencialnih bikovskih mater izbranih po agregatnem genotipu 
»MESO-MLEKO« so standardizirane plemenske vrednosti (PV12) za IBM 76-124, 
za oblike in vime 106 ali več, za višino vihra 100 ali več, za širino telesa 109 ali 
več, za telesno globino 118 ali več in za omišičenost 118 ali več. Ta izbor krav se 
pregleda, izbranim kravam se oceni lastnosti zunanjosti in objektivno izmeri iztok 
mleka. Potencialne bikovske matere imajo lahko največ 6,25 % genotipa 
drugih pasem (RH ali MB). 
 
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 (cca 300). 
 
Za izbrane bikovske matere se pripravi načrt parjenja z elitnimi biki. Pri izboru 
paritvenega partnerja je potrebno preveriti stopnjo inbridinga (največja dopustna 
stopnja je 3 %) in glede na razpoložljivo seme elitnih bikov izbrati posamezni kravi 
bika, ki je najbolj ustrezen po ocenah plemenskih vrednosti. Načrt parjenja mora 
biti posredovan rejcu bikovske matere, osemenjevalnemu središču in izvajalcem 
osemenjevanja. Ob osemenitvi bikovske matere z elitnim bikom, je izvajalec 
osemenjevanja dolžan potrdilu o osemenitvi priložiti slamico uporabljenega 
bikovega semena. 
 
Načrt parjenja mora biti na vpogled in prek informacijskega sistema dostopen 
priznani rejski organizaciji, rejcem in strokovnim službam, ki izvajajo rejski 
program. 
Za izvedbo načrtnega parjenja in vključitev bikcev, ki so rezultat načrtnega 
parjenja, v lastno preizkušnjo, mora priznana rejska organizacija imenovati 
odgovorno osebo, ki skrbi za korektno izpeljan celotni postopek. 
 
Bikovske matere za posamezno leto morajo biti odbrane in potrjene pred 
pričetkom leta. Novo odbrane bikovske matere se lahko vključujejo tudi med 
letom, praviloma po izračunu plemenskih vrednosti. 
 
Število potencialnih BM po agregatnem genotipu »MLEKO-MESO«: 450 
Število BM (»MLEKO-MESO«): 225 do 250 
Bikcev vključenih v lastno preizkušnjo: 80 do 90 
Mladi biki: 15 do 18 
 
Število potencialnih BM po agregatnem genotipu »MESO-MLEKO«: 300 
Število BM (»MESO-MLEKO«): 125 do 150 
Bikcev vključenih v lastno preizkušnjo: 40 do 50 
Mladi biki: 7 do 10 
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7.2 Odbira moških živali lisaste pasme govedi 
Sprejetje čistopasemskih moških živali za pleme poteka v več stopnjah: 
Moške potomce načrtnih parjenj, to je bikce predvidene za vhlevitev v vzrejališče, 
odbiramo prvič, ko imajo znane podatke biološkega testa.  
Naslednja faza odbire je odbira bikov na testni postaji in v osemenjevalnih 
središčih. Na podlagi te odbire je bik odbran za osemenjevanje ali pripust, v 
skladu s pravili za vodenje RK (Priloga1), lahko uvrščen v glavni del RK. Biki 
odbrani za pripust se lahko vpišejo največ v B razdelek glavnega dela RK. 

7.2.1 Potek odbire plemenjakov 

Bike v osemenjevalnih središčih in testni postaji bo odbirala delovna skupina za 
oceno bikov, ki jo imenuje priznana rejska organizacija, v sestavi: 

- dva predstavnika rejcev, 
- strokovni tajnik za posamezno pasmo in 
- dva predstavnika drugih priznanih organizacij na področju govedoreje, ki 

izvajajo naloge rejskega programa. 

Na testnih postajah bo odbira in ocenitev bikov praviloma petkrat letno. Bikom, ki 
so odbrani na testnih postajah za vključitev v osemenjevanje ali pripust, delovna 
skupina odobri tudi njihovo uporabo. 
V osemenjevalnih središčih je letna odbira in ocenitev bikov v jesenskem času in 
mora biti zaključena v oktobru. Na njej delovna skupina pripravi in sprejme letni 
program rabe plemenjakov za naslednje leto. Uporaba mladih bikov je omejena 
do porabe predvidenega števila doz semena oziroma največ eno leto.  
 
Po vsakem obračunu plemenskih vrednosti (praviloma štirikrat letno) delovna 
skupina pregleda rezultate obračunov in opravi odbiro na osnovi rezultatov 
preizkušanja sorodnikov (preizkus na potomcih) za lastnosti: rasti in klavne 
kakovosti, zunanjosti (ocena prvesnic), mlečnosti in plodnosti ter po potrebi 
dopolni letni program rabe plemenjakov.  
 
Druge priznane organizacije v govedoreji priznane za območje ene ali več 
upravnih enot bodo vodile potrjevanje plemenjakov v pripustu. Selekcionist 
pristojen za ocenjevanje lastnosti zunanjosti posamezne pasme bo ocenil, odbral 
in določil obdobje uporabe plemenskega bika, če le ta še ni bil odbran in ocenjen 
s strani delovne skupine za oceno bikov. 

7.2.2 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. 
Osemenjevalna sezona je letna. Predvideno minimalno število elitnih bikov znotraj 
osemenjevalne sezone je 6.  
Glede plemenskih vrednosti morajo biki smiselno izpolnjevati pogoje kot veljajo za 
BM. V kolikor ustreza tem kriterijem več bikov kot je potrebno, ima prednost bik, ki 
ima manjšo povprečno stopnjo sorodstva v svetovni lisasti populaciji. 
Primarna raba semena elitnih bikov je osemenjevanje bikovskih mater in 
potencialnih bikovskih mater, lahko pa se uporablja tudi za osemenjevanje ostalih 
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plemenic. V primeru majhnih zalog semena se lahko omeji uporaba semena 
elitnega bika. 
Elitne bike in eventuelno njihovo omejeno uporabo potrdi delovna skupina za 
oceno in odbiro bikov. 

7.2.3 Načrt uporabe plemenjakov za doseganje rejskih ciljev 

Uporaba plemenjakov v čredah, ki so vključene v rejski program za lisasto pasmo 
govedi v Sloveniji, je dovoljena le v okvirih, ki jih predpisuje ta rejski program, kar 
velja za vse izvajalce nalog tega rejskega programa. 
Bike, ki so odbrani kot primerni za pripust se lahko uporablja za pripust znotraj 
kmetijskega gospodarstva, za haremski pripust in za pripust na pripustnih 
postajah.   

7.2.4 Osemenjevanje 

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

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

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

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

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

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

- bikov mesnih pasem za gospodarsko križanje, ki imajo dovoljenje 
za osemenjevanje s strani priznane rejske organizacije za mesne 
pasme govedi v Sloveniji. Uporaba gospodarskega križanja je 
dovoljena le v obsegu, ki ne ogroža izvajanje rejskega programa 
lisaste pasme govedi v Sloveniji; 

- dovoljena tudi uporaba bikov odbranih in potrjenih za pripust. 

7.2.5 Program rabe plemenjakov 

Ločimo med naslednjimi kategorijami bikov: 
- Mladi biki, 
- Čakajoči biki, 
- Pozitivno testirani biki, 
- Elitni biki; 
- Biki melioratorji. 

 
Mladi biki: vsako leto se vključi v osemenjevanje 20 do 22 mladih bikov s 1.500 
dozami semena. Od načrtovanih letnih potreb po semenu za osemenjevanje v 
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populaciji lisastega goveda v Sloveniji, ki znašajo okrog 220.000 doz semena, 
predstavlja osemenjevanje z mladimi biki okrog 30 % vseh osemenitev. Vsak 
rejec s pristopom v rejski program omogoča v svoji čredi preizkušanje mladih 
bikov iz tega rejskega programa. 
 
Čakajoči biki: z njimi ni dovoljeno osemenjevati. Iz osemenjevalnega središča se 
čakajočega bika lahko izloči, če ima zalogo najmanj 15.000 do 20.000 doz 
semena ali na osnovi odločitve delovne skupine za oceno in odbiro plemenjakov. 
 
Z biki melioratorji se lahko semenijo vse plemenice razen bikovskih mater. Izbor 
in število doz semena bikov melioratorjev opravi in potrdi delovna skupina za 
oceno in odbiro bikov. 
 
Z elitnimi biki je obvezno semeniti bikovske matere natančno po individualnem 
programu osemenjevanja, ki ga pripravi strokovni tajnik za lisasto pasmo.  
 
Pozitivno testirani biki se uporabljajo za osemenjevanje v vseh drugih primerih 
(ob upoštevanju gospodarskega križanja z mesnimi pasmami govedi). 
 
Za izvajanje letnega programa rabe plemenjakov potrebujemo vzajemno in 
koordinirano delovanje izvajalcev osemenjevanja, rejcev in strokovnjakov, ki so 
odgovorni za izvedbo letnega programa rabe plemenjakov. 
 
Ukrepi, ki se nanašajo na namensko razmnoževanje, so odvisni predvsem od 
proizvodne usmeritve posameznega rejca. Pri tem rejskem programu sta 
predvideni kombinirana usmeritev s poudarkom na mleku in kombinirana 
usmeritev – »meso-mleko«. Pri izvedbi programa osemenjevanja in s tem 
posledično tudi pri namenskem razmnoževanju bomo upoštevali navedeni 
proizvodni usmeritvi. Seveda ne moremo pričakovati, da bodo vsi rejci izbirali bike 
za osemenjevanje le na osnovi strokovnih predlogov, vsekakor pa želimo vsem 
rejcem vsaj ponuditi to možnost. 
 
Glede izkoriščanja heterozisa pri gospodarskem križanju, bomo za osemenjevanje 
plemenic lisaste pasme uporabljali le bike, ki jih potrdi rejska organizacija za 
mesne pasme v Sloveniji.  
 
Povzetek letnega programa porabe semena bikov: 
 št doz 
♦ Ocenjena letna potreba po semenu 220.000 
♦ Seme mladih bikov (20 do 22 bikov po 1500 doz) 36.000 
♦ Seme za načrtno osemenjevanje bikovskih mater 1500 
♦ Uporaba pozitivno testiranih bikov 134.750 
 
Glede na to, da je pri uporabi osemenjevanja kot primarne metode 
razmnoževanja, učinkovitost doseganja rejskih ciljev med spoloma zelo različna, 
smo v temu poglavju namenili večjo težo plemenjakom. Učinkovitost doseganja 
rejskih ciljev med ženskimi in moškimi plemenskimi živalmi je po tem rejskem 
programu namreč najmanj v razmerju 1 : 1.000.  
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7.2.6 Pogoji za promet s plemenskim materialom 

RP vključuje vse potrebne pogoje za promet s plemenskim materialom. Pogoji so 
definirani v slovenskem in evropskem pravnem redu. 
Testirane in mlade plemenske bike iz drugih populacij, ki se bodo vključevali v 
program osemenjevanja po tem rejskem programu, bo na predlog strokovnega 
tajnika odobrila delovna skupina za oceno bikov.  

7.2.7 Izvajanje zahtevnejših metod razmnoževanja 

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

� globoko intra uterino, 
� laparoskopsko, 

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

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

8.1 Izobraževanja in tečaji 
Organizirali bomo izobraževanja in tečaje za rejce, ki so vključeni v 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 učinkovitejše 
izvajanje rejskega programa za lisasto pasmo govedi v Sloveniji. 
Ker sta učinkovitost selekcije in genetski napredek v čredah močno odvisna od uspešnosti 
osemenjevanja, bomo rejce spodbujali k izobraževanjem, na osnovi katerih bodo pridobili 
licence za osemenjevanje v svojih čredah. 

8.2 Razvojno raziskovalne naloge 
Razvojne naloge v rejskem programu so namenjene povečanju učinkovitosti rejskega dela 
kot tudi njegovi ekonomski učinkovitosti. Namenjene so povečevanju prireje, 
izboljševanju plodnosti, zdravja in počutja živali, dolgoživosti ter kakovosti prirejenega 
mleka in mesa. Razvojne naloge na področju proučevanja okoljskih dejavnikov in podpora 
menedžmentu pa bodo prispevale k učinkovitejšemu izkoriščanju genetskih sposobnosti 
živali kakor tudi k večji okoljski učinkovitosti reje. Večji poudarek kot doslej želimo dati 
tudi pitovnim in klavnim lastnostim pri lisasti pasmi govedi.  
V rejskem programu so navedena strokovna področja na katerih se bodo, glede na 
razpoložljiva finančna sredstva, izvajale razvojne naloge. Vsebina in cilj posamezne 
naloge bosta opredeljena v vsakoletnem izvedbenem programu rejskega programa. 
Vsebina naloge bo odvisna od potreb rejske organizacije in cilja, ki ga bomo želeli doseči 
s posamezno razvojno nalogo. 
Razvojne naloge se bodo izvajale na naslednjih področjih: 
1. Uvajanje novih in posodabljanje obstoječih meritev lastnosti vključenih v selekcijski 

program (življenjska prireja, število somatskih celic, dolgoživost, odpornost na 
obolevanje vimena in druga obolevanja, lastnosti zunanjosti oziroma funkcionalne 
lastnosti (100 točkovni sistem), merjenje iztoka mleka oziroma molznosti, biološki 
preizkus, prilagojenost živali na okolje, test potomstva na rastnost in klavne lastnosti 
v razmerah reje - preizkušnja »AB«, kakovost klavnih trupov, površina hrbtne 
mišice, lastnosti kakovosti mesa in druge); 

2. Ocena ekonomskih tež za posamezne lastnosti in vključitev le-teh v skupni 
selekcijski indeks – posodobitev metod za napovedovanje plemenskih vrednosti; 

3. Uvajanje novih in posodabljanje obstoječih metod napovedovanja plemenskih 
vrednosti  (obračun plemenske vrednosti za direktni test, dnevne kontrole z 
naključno regresijo, življenjska prireja, lastnosti plodnosti, odpornost na bolezni); 

4. Vključevanje novih spoznanj s področja genomske selekcije v rejske programe 
(uvajanje informacij o lokusih za kvantitativne lastnosti); 

5. Proučevanje in spremljanje genetske variabilnosti;  
6. Izračun koeficienta inbridinga in posodabljanje programov za preprečevanje parjenja 

v sorodstvu; 
7. Izdelava sheme načrtnega parjenja živali glede na želeno usmeritev selekcije znotraj 

črede; 
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8. Proučevanje interakcije med genotipom in okoljem; 
9. Proučevanje vplivov okolja na prirejo in kakovost mleka in mesa; 
10. Posodabljanje in razvoj skupnega informacijskega sistema Govedo za potrebe rejcev, 

rejskih organizacij, izvajalcev strokovnih nalog, idr.; 
11. Razvoj informacijskih tehnologij v podporo gospodarjenju s čredami in 

učinkovitejšemu izkoriščanju genetskega potenciala živali; 
12. Razvoj modulov za spremljanje učinkovitosti prireje govejega mesa;   
13. Proučevanje krav v mesno-mlečnem tipu z vidika primernosti za krave dojilje; 
14. Proučevanje gospodarskega križanja lisaste pasme govedi z mesnimi pasmami z 

namenom povečevanja gospodarnosti reje lisastega goveda v Sloveniji. Proučevali 
bomo neposreden učinek križanja lisastih plemenic z biki mesnih pasem z vidika 
izboljšanja kakovosti prirejenega govejega mesa ter primernost križank med lisasto 
in nekaterimi mesnimi pasmami za rejo krav dojilj. Pri kravah dojiljah bomo proučili 
predvsem materinske lastnosti in še posebej lastnosti pomembne za rejništvo tujega 
teleta. 

15. Vključevanje in razvoj poenostavljenih metod za ocenjevanje živali v razmerah reje 
za potrebe selekcije na kakovost trupov in mesa (omišičenost, velikost trupa);  

16. Preizkušanje novih metod in načinov merjenja lastnosti prireje in avtomatskega 
zajemanja podatkov. K tej nalogi sodi tudi izboljševanje programske in strojne 
opreme v molziščih za avtomatsko dnevno spremljanje količine mleka pri večjih 
rejcih z namenom povečevanja števila rejcev z možnostjo sprotnega, dnevnega 
spremljanja lastnosti mlečnosti ter kontrola prireje mleka po metodah B4 in BT4;  

17. Spremljanje zdravstvenega stanja živali;  
18. Razvoj in uvajanje novih tehnologij na področju razmnoževanja in spremljanja 

intenzivnosti razmnoževanja pri govedu (različnih metod pridobivanja semena, 
različnih oblik konzerviranja semena, tehnik zbiranja, pridobivanja, priprave in 
shranjevanja zarodkov, tehnik pridobivanja jajčnih celic, določanja spola zarodkov, 
ločevanja semenčic po spolu);  

19. Uvajanje novih in posodabljanje obstoječih parametrov za spremljanje 
reprodukcijskih parametrov živali (servis interval, servis perioda, stopnja koncepcije, 
osemenjevalni indeks, delež izločitev zaradi plodnosti); 

20. Uvajanje direktnega spremljanja obolenj vimena (ŠSC, poročila o številu akutnih 
obolenj vimena); 

21. Posodobitev spremljanja poginov telet ter sprememba načina opisa poteka telitve. 
Posledično predvidevamo spremembo načina genetskega vrednotenja poteka telitve. 

22. Povečanje konkurenčnosti prireje mleka in mesa s poudarkom na izboljšanju 
učinkovitosti reje in zmanjšanju odvisnosti od svetovnega trga žit in oljnih tropin; 

23. Iskanje možnosti za zmanjšanje vpliva reje goved na okolje (toplogredni plini, 
amonijak, dušik v ekskrementih, …); 

24. Na drugih področjih, ki se bodo tekom izvajanja rejskega programa izkazala kot 
problematična in potrebna razvojnega dela.  
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9 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
zagotavljanje genetske variabilnosti 

Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje genetske variabilnosti 
obsegajo postopke za zagotavljanje nesorodstvenega parjenja, spremljanje in 
izračunavanje stopnje inbridinga in stopnje sorodstva ter zagotavljanja genetskih 
rezerv za posamezno pasmo v Sloveniji. Pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in 
zagotavljanju genetske variabilnosti upoštevamo določila zakona o živinoreji in 
podzakonskih predpisov, ki urejajo ohranjanje pasem in linij. Še posebej sledimo 
smernicam predpisov o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji. Za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti si prizadevamo na vseh ravneh izvajanja 
selekcijskega programa. 
Zagotavljanje biotske raznovrstnosti in genetske variabilnosti se upošteva pri 
odbiri in potrjevanju plemenskih bikov za osemenjevanje in pripust, pri odbiri 
elitnih bikov in odbiri bikov melioratorjev. Pri odbiri plemenskih bikov je poudarek 
tudi na nesorodnosti z domačo populacijo plemenic. Opozarja se na bike, ki so v 
populaciji že zelo razširjeni. Z biki melioratorji vključujemo v populacijo nove, v 
Sloveniji še nerazširjene linije. Pred vključitvijo bika melioratorja v osemenjevanje 
se opravi analiza porekla bika (kandidata za melioratorja) in analiza porekla 
domače populacije. Upoštevati je treba tudi število plemenskih živali, ki so 
potomci linije, iz katere izhaja potencialni bik meliorator. Biki iz linij, ki so v naši 
populaciji že prisotne, so lahko le izjemoma odbrani kot melioratorji.  
Za preprečevanje parjenja v sorodu spremljamo koeficient sorodstva med 
partnerjema, ki ne sme preseči 6 %. Za vsako plemenico poiščemo plemenjaka, s 
katerim ima koeficient sorodstva največ 6 %. Analize populacije plemenskih živali 
kažejo, da je to stopnjo sorodstva mogoče doseči. Največji dopustni koeficient 
inbridinga za elitne živali (BM, plemenski biki za BM) je 3,5 %. Za podporo 
izvajanju preprečevanja parjenja v sorodu so na voljo orodja opisana, v poglavju 
10. Pri izračunu stopnje sorodstva in inbridinga upoštevamo poreklo do osnovne 
populacije. 
Poleg sprotnega spremljanja koeficienta sorodstva med starši bodočih plemenskih 
živali je treba spremljati in preučiti tudi stopnjo inbridinga pri posamezni plemenski 
živali in v populaciji. V okviru razvojnih nalog je treba proučiti in spremljati tudi 
druga merila za oceno genetske variabilnosti pasme. 
Pri zagotavljanju genetskih rezerv upoštevamo določbe Pravilnika o ohranjanju 
biotske raznovrstnosti v živinoreji. Genetske rezerve so zaloge globoko 
zamrznjenega semena plemenskih bikov odbranih za izvajanje rejskega 
programa. Po vsakem odbranem plemenskem biku je v genetske rezerve 
vključenih vsaj 100 doz globoko zamrznjenega semena. 
Za zagotavljanje razmnoževanja in oplojevanja plemenic v izrednih razmerah 
je v genetske rezerve vključenih ustrezno število doz globoko zamrznjenega 
semena. Število doz potrebnih za genetske rezerve se izračuna kot šestkratnik 
števila plemenic posamezne pasme. Uporabnost semena v genetskih rezervah se 
sproti preverja. Ob slabšanju kakovosti semena se le-to nadomesti z novim. 
Genetske rezerve za zagotavljanje razmnoževanja in oplojevanja plemenic  
izrednih razmerah se sproti osvežujejo s semenom novo odbranih testiranih in 
mladih bikov.  
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10 Načini in postopki za zagotavljanje nesorodnega 
parjenja - ukrepi za preprečevanje parjenja v 
sorodu 

Zagotavljanje nesorodnega parjenja in nadzorovanje stopnje inbridinga je pomemben 
element izvajanja rejskega programa. Podlag za učinkovito izogibanje inbridingu so 
zanesljivi podatki o poreklu živali. Potrebni so podatki o poreklu za vsaj štiri do pet 
generacij prednikov. Če zaradi pomanjkljivih podatkov o poreklu inbridinga ni mogoče 
oceniti, ga tudi ni mogoče preprečiti.  
Pri zagotavljanju nesorodstvenega parjenja in nadzorovanju stopnje inbridinga spremljamo 
dve merili. Kot merilo za inbriding uporabljamo koeficient inbridinga (F), kot merilo pri 
zagotavljanju nesorodstvenega parjenja pa koeficient sorodstva (R).  
Inbridinga se izogibamo po dveh poteh: 

– z načrtnim parjenjem nesorodnih staršev: Načrtno parjenje nesorodnih staršev 
omogoča preprečevanje inbridinga pri potomcih pa tudi zniževanje stopnje 
inbridinga v populaciji. Seveda mora biti efektivna velikost populacije pri tem 
dovolj velika; 

– s spremljanjem inbridinga pri posamezni živali in v populaciji: Spremlja se tudi 
časovni trend stopnje inbridinga v populaciji. 

Za zagotavljanje nesorodstvenega parjenja plemenic izbiramo plemenske bike s katerimi 
koeficient sorodstva med partnerjema ne presega 6 %. Pri izračunu stopnje sorodstva 
in inbridinga upoštevamo poreklo do osnovne populacije. Posebno pozornost namenjamo 
načrtnemu parjenju odbranih bikovskih mater in elitnih bikov. Pri pripravi 
vsakokratnega načrta osemenjevanja bikovskih mater in izbiri elitnih bikov za posamezno 
bikovsko mater je obvezno preveriti stopnjo sorodstva med partnerjema, ki ne sme 
presegati 6 %.  
Za učinkovito podporo pri zagotavljanju nesorodstvenega parjenja vseh živali 
vključenih v rejski program se lahko uporablja spletna aplikacija (v okviru 
informacijskega sistema opisanega v poglavju 15), ki je na voljo vsem izvajalcem rejskega 
programa. 
Aplikacija (t. i. kalkulator sorodstva) omogoča:  

– izračun koeficienta sorodstva med dvema živalma, tako lahko preprečimo parjenje 
sorodnih živali in s tem inbriding pri potencialnih potomcih; 

– izračun koeficienta inbridinga (stopnje inbridinga) za posamezno žival; 
– izračun koeficienta sorodstva (stopnje sorodstva) med izbrano živaljo in 

plemenskimi biki (PB), ki imajo trenutno priporočilo za uporabo. 

Poleg orodij, ki omogočajo nesorodstveno parjenje posamezne plemenice in plemenjaka je 
na voljo tudi orodje, ki je v pomoč pri zagotavljanju nesorodstvenega parjenja na nivoju 
cele črede. 
Poleg tega se na izpisih v okviru kontrole prireje mleka za vse telice, starejše od leta dni in 
vse krave v čredi enkrat letno navaja bike, s katerimi, zaradi previsoke stopnje sorodstva 
(> 6%), odsvetujemo osemenjevanje. Upoštevani so le aktualni biki, priporočeni za 
osemenjevanje. Do ažurnega tovrstnega izpisa je v okviru informacijskega sistema mogoč 
tudi spletni dostop.  
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11 Ukrepi za gospodarnejšo rejo domačih živali 
 
Za gospodarnejšo rejo domačih živali bo rejska organizacija preko različnih 
načinov izobraževanja in informiranja rejcev spodbujala gospodarnejšo rejo 
domačih živali. Pri tem bo največ pozornosti posvečala vsaj naslednjim ukrepom: 

� izboljšanje krmne baze in povečanje kakovosti pridelkov 

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

� spodbujanje rabe najboljših plemenskih živali, predvsem bikov 

S programom načrtnega parjenja oz. osemenjevanja bomo ponudili rejcem 
najboljši izbor plemenjakov glede na njihovo rejsko usmeritev za vsako 
posamezno plemenico ob upoštevanju stopnje sorodstva; 

� dolga proizvodna in življenjska doba 

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

� večja pozornost in večja teža parametrov zdravja živali; 

� povečevanje mlečnosti in izboljševanje klavne kakovosti 

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

� izboljševaje vsebnosti mleka, predvsem beljakovin 

� izboljšanje plodnosti 

� uporaba najprimernejših mesnih pasem za gospodarsko križanje 

Izvrednotenje kombinacijskih učinkov križanja za najpomembnejše lastnosti 
klavne kakovosti; 

� izboljšanje lastnosti rasti; 

� spodbujanje sonaravne reje 

Izobraževanje rejcev, seznanjanje z merili dobre kmetijske prakse in 
zahtevami zakonodaje in KOP-a; 
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� 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. 

11.1 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 prirejo, druge pa 
lahko omejijo oziroma onemogočajo trženje proizvodov. Osnovne standarde 
postavljajo posamezne države, rejska združenja in rejske organizacije in jih 
moramo obligatorno spoštovati. S programi nadzora nad obolenji pa želimo v prvi 
vrsti zaščititi reje pred vnosom oziroma prenosom obolenja in s tem zagotoviti višji 
zdravstveni standard in omogočiti, da se proizvodi brez omejitev pojavljajo na 
tržišču (trg plemenske živine, bikovo seme, zarodki, jajčne celice in drugo). 
Omenjene programe bo potrebno zaradi specifičnih zahtev pripraviti ločeno za 
vsaki zgoraj omenjeni segment. 
Program nadzora nad obolenji naj bi vseboval: 

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

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

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

• Analiza tveganja medsebojnega kontakta različnih 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. 

11.2 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 
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identifikacija in registracija živali, načini preizkušanja z natančnimi navodili za delo 
ter z metodami za vrednotenje 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 lisaste 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 rejcev, 

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

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

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

- izobraževanje rejcev o negativnih posledicah parjenja v sorodstvu. 

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

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

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

� Dokrmljevanje z močno krmo mora biti nadzorovano in v mejah, ki 
omogoča normalno fiziološko stanje živali v vseh obdobjih prireje; 

� 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; 

� 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; 

� Zagotavljanje boljšega zdravstvenega stanja ob manjši uporabi 
farmacevtskih sredstev za zaščito (zajedavci); 
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� Mikrobiološka kakovost prirejenega mleka mora biti čim boljša, cilj je 
najboljši kakovostni razred; 

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

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

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

� Kakovost živalskih proizvodov je odvisna tudi od okolja, v katerem redimo 
govedo. Zato mora biti reja tudi ekološko primerna, predvsem pa ne 
smemo dovoliti prekomernega obremenjevanja kmetijskih površin z 
rastlinskimi hranili, ki lahko posredno vplivajo na kakovost kmetijskih 
proizvodov. 

� Izobraževanja 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. 

12 Način objave podatkov 
Rejcem, članom rejske organizacije (RO) in vsem drugim izvajalcem tega 
rejskega programa (RP) mora biti omogočen čim širši dostop do podatkov, ki se 
zbirajo in nastajajo v okviru izvajanja tega rejskega programa. 
Podatki, ki nastajajo pri izvajanju tega rejskega programa se zbirajo v okviru 
informacijskega sistema predstavljenega v poglavju 15. Informacijski sistem 
podpira (omogoča) sodobne načine zbiranja, procesiranja in dostopa do 
podatkov. Sodobne spletne tehnologije omogočajo, da je vnos in pregled 
podatkov mogoč praktično kjer koli. Potreben je le dostop do svetovnega spleta. 
Dostop je reguliran preko sistema uporabniških imen in gesel. Obseg dostopnih 
podatkov za posameznega uporabnika je odvisen od njegovega delovnega 
področja znotraj izvajanja rejskega programa. Poleg podatkov, ki so uporabnikom 
neposredno dostopni, se podatki, na tem nivoju pripravljajo tudi za nadaljnje 
postopke in analize v okviru izvajanja tega rejskega programa (npr. razvoj, 
raziskave, PV). 
V okviru izvajanja RP rejci po pošti sproti dobivajo izpise z rezultati kontrole 
prireje. Tem izpisom so priloženi dodatni rezultati prireje ob zaključkih proizvodnih 
obdobij pri posamezni živali (laktacijski zaključki) ali v celotni čredi (sumarniki). 
Poleg informacij o kontroli prireje se na izpise dodajajo tudi drugi podatki, npr. 
podatki o staležu živali v čredi, napovedi plemenskih vrednosti po vsakem novem 
obračunu, ocene zunanjosti živali, podatki za podporo izvajanja sistema kvot,… 
Vsak rejec lahko izpise na lastno željo dobiva tudi po elektronski pošti. Poleg tega 
ima možnost spletnega dostopa do podatkov o svoji reji. Poleg arhiva in vseh 
aktualnih izpisov omenjenih v tem odstavku, so na spletnem portalu v podporo 
odločanju za rejce dostopni tudi številni dodatni prikazi podatkov o njihovih rejah.  
Podobno je tudi RO in vsem strokovnim službam, ki sodelujejo pri izvajanju RP, 
na voljo spletni dostop do podatkov iz njihovega področja delovanja in do 
elektronskega arhiva dokumentov izdanih v okviru izvajanja RP. RO in strokovnim 
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službam, ki sodelujejo pri izvajanju RP, so v obliki izpisov (katalogov), ki se 
pripravijo na njihovo zahtevo preko spleta, dostopni tudi vsi aktualni podatki o 
plemenskih bikih in bikovskih materah. 
Podatki, ki nastajajo v okviru izvajanja RP se objavljajo tudi v obliki internih 
publikacij (npr. katalogi bikovskih mater) in javnih publikacij (npr. katalogi 
plemenskih bikov). V vsakokratnih katalogih plemenskih bikov se objavljajo 
aktualni podatki o poreklu, prireji in rezultatih testiranj plemenskih bikov, ki imajo 
dovoljenje za uporabo.  
Izven sistema avtorizacije so preko spleta dostopni tudi aktualni seznami 
plemenskih bikov, ki imajo dovoljenje za uporabo. Za vsakega izmed njih je 
mogoče preveriti stopnjo sorodstva s posamezno plemenico. 
Rezultati izvajanja RP se objavljajo tudi v obliki periodičnih poročil in v obliki 
poročil o posamezni nalogi. Prispevki se objavljajo tudi v strokovnih revijah. 

13 Pogoj za sodelovanje in uporabo storitev 
rejskega programa 

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

� podatke o lastniku, 

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

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

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

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

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. 

14 Kontrola in registriranje porekel 
Za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke po 
tem rejskem programu je potrebno popolno poreklo, kar pomeni, da sta znani prvi 
dve generaciji prednikov. Delno poreklo za plemensko govedo, njihovo seme, 
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jajčne celice in zarodke pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega od starih 
staršev. 
Za 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. 

Načini in metode preverjanja porekla morajo zagotavljati zanesljivost preverjanja 
porekla.  
Obvezno preverjanje porekla vključuje pregled podatkov iz zootehniške 
dokumentacije in pregled zunanjosti goveda. Ti dve metodi se pri preverjanju 
porekla obvezno izvajata.  
Dodatno preverjanje porekla, ki temelji na določanju mikrosatelitov ali drugih 
molekularno genetskih lastnosti se izvaja: 
- pri vseh plemenskih bikih; 
- za plemenski material (seme, zarodke, jajčne celice), ki nastopa na trgu; 
- v primeru zahteve za vpis v RK in dvomljivih podatkih o poreklu živali; 
- za naključno preverjanje izvajanja obveznih metod preverjanja porekla. 

Kontrola in registriranje porekel se izvaja v skladu s pravili ICAR ter v skladu s 
Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri 
govedu (Perpar in sod., 2010). 

15 Informacijski sistem 
Informacijski sistem sestavljata Centralna podatkovna zbirka Govedo (CPZ 
Govedo) na Kmetijskem inštitutu Slovenije in Podatkovno skladišče na Biotehniški 
fakulteti. CPZ Govedo 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. 
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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. 
 
Podrobnejši opis informacijskega sistema in Centralne podatkovne zbirke Govedo 
je v publikaciji Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih 
programov pri govedu (Perpar in sod., 2010) 

16 Zootehniški dokumenti 
Zootehniški dokumenti za plemensko govedo, ki jih izdaja priznana rejska 
organizacija morajo ustrezati veljavnim pravnim podlagam o zootehniških 
spričevalih in podatkih za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne 
celice in zarodke ter zahtevam za sprejetje čistopasemskega plemenskega 
goveda za pleme. 
Zootehniške dokumente, ki spremljajo čistopasemsko plemensko govedo, bikovo 
seme, jajčne celice in zarodke, izdaja priznana rejska organizacija (oziroma druga 
priznana organizacija v govedoreji, ki dokumente izdaja za priznano rejsko 
organizacijo) na zahtevo rejca oz. imetnika plemenskega materiala. Zootehniški 
dokument izkazuje poreklo, rezultate prireje in rezultate testiranj plemenskega 
goveda. Dokument mora vsebovati predpisane podatke in mora ustrezati 
zahtevam pravil ICAR (Mednarodna organizacija za kontrolo proizvodnosti živali).  
Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati 
odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih bikov za uporabo na pripustnih 
postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih bikov, ki se v skladu 
z rejskim programom uporabljajo za pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki 
je vključeno v rejski program. Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih bikov 
vodi zapisnik in izda zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika 
(ZD). Na podlagi zapisnika o odbiri in ocenjevanju se bike vpiše v register 
plemenskih bikov, dodeli se mu republiško številko plemenskega bika in izda ZD, 
s katerim je dovoljena njegova raba. Na ZD je natančno opredeljeno: 

- kategorija odbire plemenskega bika;  
- določen je razred in namen uporabe;  
- kakovostni razred;  
- obdobje priznavanja posameznega plemenjaka.  

Dovoljenje za uporabo se izda za obdobje, navedeno na zapisniku o odbiri in 
ocenjevanju. Kadar je uporaba posameznega bika omejena, se ta omejitev 
zabeleži na ZD. Opomba je zavezujoča za izvajalca osemenjevanja oz. pripusta, 
ki jo mora upoštevati. Zootehniški dokument mora spremljati seme v prometu, 
zato morajo osemenjevalni centri kopije posredovati izvajalcem osemenjevanja 
skupaj s semenom. Če seme nima ustrezne dokumentacije in dovoljenja za 
uporabo, osemenjevanje z njim ni dovoljeno. 
Vsi izdani zootehniški dokumenti se v papirnati obliki arhivirajo pri imetniku 
plemenskega materiala, na mestu izdaje pa trajno, v elektronski obliki. 



Kotnik A. Rejski program za lisasto pasmo govedi v Sloveniji, 2010 
 

 42

17 Vodenje rodovniške knjige za lisasto pasmo 
Rodovniška knjiga (RK) je register plemenskih živali (plemenskih bikov, telic in 
krav). RK za lisasto pasmo goveda in se vodi v skladu s prilogo 1. 

17.1 Pogoji za promet s čistopasemskim plemenskim materialom 
Rejska organizacija mora na rejčevo zahtevo vpisati čistopasemsko plemensko 
govedo, ki izvira iz držav članic EU, v RK, v ustrezni razdelek, za katerega žival 
izpolnjuje pogoje za vpis. Izpolnjeni morajo biti tudi drugi pogoji za promet s 
čistopasemskim plemenskim materialom v skladu s slovenskim in evropskim 
pravnim redom. Pri tem treba upoštevati načelo nediskriminacije. Rejska 
organizacija lahko zavrne registracijo le v primeru: 
- neizpolnjevanja zahtev predpisov o zdravstvenem varstvu živali; 
- ko niso izpolnjeni pogoji za promet s čistopasemskim plemenskim materialom ali 
rezultati prireje in genetske vrednosti ne dosegajo minimalnih zahtev za vpis v RK. 

V rodovniško knjigo se lahko vpišejo le tiste živali iz tretjih držav, za katere da 
soglasje rejska organizacija. Podobno velja za drug plemenski material iz tretjih 
držav. Izpolnjeni morajo biti tudi pogoji, ki jih narekujejo predpisi za uvoz 
čistopasemskega plemenskega materiala. Uvožene živali, ki izpolnjujejo pogoje 
za vpis v RK in so bile preoznačene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in 
registracijo goveda, v RK obdržijo tudi originalno identifikacijsko številko, 
dodeljeno v državi izvora (v RK je to tudi rodovniška številka živali). Zagotovljena 
mora biti sledljivost od originalne identifikacijske številke iz države izvora do 
identifikacijske številke, dodeljene v Sloveniji. 
Čistopasemski plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano 
označen in je zanj izdan predpisani zootehniški dokumenti (zootehniško 
spričevalo). Rejska organizacija izda zootehniško spričevalo za čistopasemski 
plemenski material lastniku živali oz. imetniku plemenskega materiala na njegovo 
zahtevo. Iz dokumenta mora biti razvidno, da plemenski material izpolnjuje 
predpisane zootehniške pogoje. 
Metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za 
napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo, s 
katerimi je bil ovrednoten čistopasemski plemenski material v prometu, morajo biti 
mednarodno priznane in jih mora potrditi organizacije ICAR. 
Jajčne celice in zarodki morajo izvirati od plemenskih živali, vpisanih v RK, ki jo 
vodi priznana rejska organizacija, potrjena v državi članic Evropske unije, 
spremljati jih mora predpisana zootehniška dokumentacija, označeni morajo biti 
na predpisani način. 
Če so živali v prometu breje, mora zootehniška dokumentacija vključevati tudi 
podatke o osemenitvi ali pripustu. 
Seme v prometu lahko izvira le od plemenjaka, ki ima genetsko vrednost ocenjeno 
v skladu z evropskim pravnim redom in metodami, ki jih priznava ICAR. V 
omejenih količinah, ki so potrebne samo za testiranje, se lahko izjemoma v 
prometu pojavi tudi seme plemenjakov, ki še niso testirani in nimajo ustrezne 
ocene genetske vrednosti.  
V primeru uvoza čistopasemskega plemenskega materiala iz tretjih držav mora le-
ta, poleg v tem poglavju opisanih zahtev, izpolnjevati tudi zahteve o zootehniških 
in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, njihovega 
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semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav, ki jih narekuje slovenski in 
evropski pravni red. Čistopasemski plemenski material iz tretje države mora 
spremljati dokazilo s katerim priznana rejska organizacija potrdi, da bodo po 
uvozu živali vpisane ali registrirane v rodovniški knjigi. 

18 Strokovna pravila za način reje čistopasemskih 
plemenskih živali lisaste pasme vključenih v 
rejski program  

Dovoljene so tehnologije in načini reje, ki izpolnjujejo ekološke in etološke 
normative. Govedo je treba rediti tako, da so zadovoljene njihove biološke 
potrebe, da niso motene njihove telesne funkcije, da ni presežena njihova 
prilagoditvena sposobnost in da se z njimi ravna skladno s predpisi, ki urejajo 
zaščito živali. 
Krmljenje, nega in nastanitev so primerni, kadar ustrezajo fiziološkim, etološkim in 
drugim potrebam živali. Živali morajo biti primerno negovane in primerno 
nastanjene. 
Prav tako mora način reje zagotavljati prirejo varnih živalskih proizvodov, ki 
morajo biti varni za humano prehrano in čim boljše kakovosti. 
Pri načinih reje bomo ne glede na intenzivnost prireje stremeli za načini, ki 
omogočajo racionalno in okolju prijazno vračanje iz živali izločenih rastlinskih 
hranil na kmetijska zemljišča. Pri tem bomo upoštevali dejstvo, da se le majhen 
delež rastlinskih hranil zaužitih s krmo porabi za prirejo mleka in mesa ter 
ugotovitve, da je delež iz živali izločenih rastlinskih hranil z blatom in sečem 
odvisen tudi od intenzivnosti prireje, kar še posebej velja za prirejo mleka. 
Zavedamo se, da se bomo tem ciljem lahko približevali le z vztrajnim 
izobraževanjem rejcev in ne s predpisovanjem dovoljenih načinov reje. 

19 Merilna, laboratorijska, strojna in programska 
oprema za izvajanje rejskega programa 

Za izvajanje posameznih nalog rejskega programa ima rejska organizacija 
sklenjene pogodbe z drugimi priznanimi in odobrenimi organizacijami, ki so 
skladno z Zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti priznane s strani MKGP. 
Druge priznane organizacije so pridobile priznanje na podlagi izkazane 
usposobljenosti in opremljenosti (merilne, laboratorijske strojne in programske 
opreme). Vodile in arhivirale bodo zbirke podatkov o lastnostih prireje in drugih 
lastnostih živali opredeljene v rejskem programu in usklajeno s pravili ICAR.  
Na ta način bomo zagotovili:  

- Uporabo ustreznih tehničnih pripomočkov za merjenje in ugotavljanje 
lastnosti goveda. 

- Uporabo opreme za merjenje lastnosti prireje, genske analize in 
ugotavljanje oziroma preverjanje porekla goveda. 

- Informacijski sistem, ki omogoča vodenje predpisanih evidenc, registrov in 
drugih zbirk podatkov s področja označevanja, vodenja rodovniških knjig, 
plodnosti, odbire in testiranja, prometa s plemenskim materialom in drugih 
predpisanih evidenc, ter izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov z 
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njenega področja  in območja delovanja v skladu s potrjenim rejskim 
programom. 

20 Izvajalci rejskega programa in nadzor nad 
izvajanjem  

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (PRO) prenaša nekatere 
naloge opredeljene v tem rejskem programu in pristojnosti za te naloge na za to 
usposobljene izvajalce, to je druge priznane organizacije na področju govedoreje 
(DPO). V ta namen ima PRO z drugimi priznanimi organizacijami sklenjene 
Pogodbe o sodelovanju pri izvajanju rejskega programa. Vrsta, število in vrednost 
nalog je opredeljena v letnem izvedbenem načrtu rejskega programa ter s 
posamezno DPO dogovorjena z letnim aneksom k pogodbi o sodelovanju.   
Za strokovni nadzor nad izvajanjem nalog rejskega programa ter upoštevanjem 
pravil delovanja rejske organizacije je pristojen Strokovni svet rejske organizacije. 
Strokovni svet imenuje izvajalce nadzora in se vsaj enkrat letno seznani s 
potekom nadzora.  
Nadzor poteka na dveh ravneh: 

- nadzor rejcev (upoštevanje pravil PRO in rejskih opravil določenih v 
rejskem programu), ki ga izvajajo pooblaščene osebe (nadkontrolorji) ter,    

- nadzor izvajalcev rejskega programa (nadzor nad delom PRO in DPO) na 
terenu izvajajo uradno pooblaščene osebe (nadkontrolorji), nadzor nad 
delom PRO in DPO pa izvaja Skupina za nadzor, ki jo imenuje Strokovni 
svet rejske organizacije (v minimalni sestavi: predstavnik PRO, predstavnik 
rejcev, predstavnik DPO). 

Za sprotno spremljanje izvajanja nalog in poročanje je zadolžen strokovni vodja 
rejske organizacije. 
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Seznam prilog: 

- PRILOGA 1: Rodovniška knjiga za lisasto pasmo goveda  
- PRILOGA 2: Metodika napovedovanja plemenskih vrednosti za 
čistopasemsko lisasto govedo v Sloveniji 

- Špur M. in sodelavci, Linearno ocenjevanje krav lisaste pasme, Ljubljana 
2010 

- Perpar T. in sodelavci, Strokovna pravila in opis metod za izvajanje 
nekaterih nalog rejskih programov pri govedu, Ljubljana, junij 2010 so na 
spletni strani: www.govedo.si 

- Pravila ICAR  so na spletni strani: www.icar.org 
- Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih 

lastnosti (UL RS št. 94/2003) je na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1 
- Pravilnik o metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za 
čistopasemsko plemensko govedo (Ul. št. 26-1121/2004) je na spletni 
strani: http://www.uradni-list.si/1 

- Pravilnik o označevanju in registraciji goved (UL RS, št.16/2003) je na 
spletni strani: http://www.uradni-list.si/ 
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Uvod

Telesne lastnosti živali

Že več kot 100 let organizacije za vodenje rodovniških knjig sistematično spremljajo govedo. Za rejce 

je zunanja podoba goveda že od nekdaj izjemno pomembna. Ko še ni bilo objektivnega ugotavljanja 

proizvodnih lastnosti, je bila zunanjost edino merilo za načrtno odbiro. Pri tem so že zgodaj spoznali, 

da posamezne telesne lastnosti rejcu obetajo neposredno korist. Prof. Dürrwächter je v publikaciji za 

rejce, ki je izšla leta 1962, zapisal: »Ocenjevanje živine pomeni kritično preučevanje in presoja, ali je 

posamezna žival v stanju na podlagi svoje celostne podobe ter posameznih delov telesa poleg dobrega 

zdravja zagotavljati tudi stalno visoke proizvodne lastnosti«. Ta izjava velja tudi danes in tudi po uvedbi 

zelo zapletenih načinov ocenjevanja plemenske vrednosti živali.

Po načelu »nič ni bolj stalno od sprememb« so se v preteklih letih modeli za oceno zunanjosti 

posameznih pasem stalno spreminjali. Pri tem se je uveljavil pretežno opisni sistem, pri katerem 

se posamezne lastnosti točkujejo znotraj biološke razširjenosti. Praviloma se je število posameznih 

lastnosti povečalo, saj se skuša čim popolneje zajeti lastnosti, ki so uporabne za oceno živali in 

kasnejše rejske odločitve. S pomočjo ocen podprtih z elektronsko obdelavo velikega števila podatkov, 

prispevajo k odločitvi o tem, ali lahko vključitev novih lastnosti izboljša gospodarnost neke pasme. 

Vedno močnejša globalizacija trgovine z bikovim semenom oziroma zarodki (embriji) in plemenskimi 

živalmi, vodi do večjega poenotenja sistemov. Pri tem naj bi se lastnosti pri posamezni pasmi med 

državami čim bolj uskladile ali pa se celo poenotile, tako kot npr. pri reji lisaste in rjave pasme v Nemčiji 

in Avstriji. Ti državi skupaj ocenjujeta plemensko vrednost pri računalniškem centru v Münchnu - v 

Grubu. Računalniški center za obdelavo podatkov o telesnih lastnostih za Holstein pasmo v Nemčiji 

pa se nahaja v Verdnu.  Mednarodno se plemenske vrednosti za telesne lastnosti posameznih držav 

zbirajo pri Interbull-u (računalniškem centru v Upsalli na Švedskem), kamor v mednarodno primerjavo 

vključene dežele pošijajo trikrat letno izračune plemenskih vrednosti. Plemenske vrednosti vključujejo 

vse razpoložljive informacije, ocene plemenske vrednosti pa zaradi velikega števila podatkov postanejo 

natančnejše. Trenutno poteka mednarodno ocenjevanje plemenske vrednosti za lastnosti zunanjosti 

za rjavo in črnobelo pasmo. Za lisasto pasmo tega postopka še ni, saj večina podatkov izhaja iz držav 

nemško govorečega prostora, ti podatki pa se tako ali tako združujejo v računalniškem centru v Grubu. 

V okviru mednarodnih organizacij kot so ICAR, INTERBULL in mednarodna pasemska združenja se redno 

srečujejo predstavniki posameznih držav, ki si po eni strani izmenjavajo izkušnje o posamezni pasmi, po 

drugi strani pa spodbujajo mednarodno uskladitev. Poenoteni sistemi pridobivanja podatkov vodijo do 

tega, da se pasme več držav vedno bolj povezujejo, kar spodbuja napredek reje.

Pomen lastnosti zunanjosti za rejo in ekonomiko

Nekatere pomembne telesne lastnosti so podobno kot pri črnobeli in rjavi pasmi, tudi pri lisasti pasmi 

vključene v Skupni selekcijski indeks (SSI). Da bi lahko  pravilno vključili lastnosti zunanjosti, morajo 

biti na razpolago tudi dejavniki ekonomičnosti za te lastnosti. Izračun ekonomske vrednosti pri tem ni 

enostaven, saj ni objektivnega ugotavljanja cene za npr. 1 točko več pri plemenski vrednosti oblike, 

kar se, kot je znano, pri lastnostih mlečnosti in klavnih lastnostih lahko relativno enostavno izvede z 

izračunom mejnih normativov. 
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Generalno SSI vključuje lastnosti zunanjosti, ki so pomembne za proizvodnjo in dolgoživost živali. 

Kadar je med dvema lastnostima pozitivna genetska korelacija, se lahko lastnosti dopolnjujeta glede 

informativnosti rezultatov, kar vodi do višje zanesljivosti. Za izračun plemenske vrednosti se v času 

življenjske dobe neke živali uporablja cela vrsta lastnosti zunanjosti (preglednica 1).

Lastnost Vrednost

Oblika/fundament + 0.20

Vime + 0.30

Izraženost skočnega sklepa + 0.15

Centralna vez + 0.22

Globina vimena + 0.26

Namestitev seskov + 0.14

Preglednica 1:  Genetske korelacije posameznih telesnih lastnosti z dolgoživostjo pri lisasti pasmi
                                   v Avstriji in na Bavarskem (Luntz, 2006)

Tako lahko biki z odlično genetsko osnovo za lastnosti vimena in oblike pridobijo na vrednosti SSI. 

Seveda pa je ravno obratno v primeru nizke plemenske vrednosti za lastnosti zunanjosti, ki so vključene 

v SSI. 

Ocena plemenske vrednosti za telesne lastnosti

Bistveni sestavni del pravilnega ocenjevanja telesnih lastnosti je zapis rezultata, ki ga ocenjevalec ne po-

pravlja. Znano je, da najrazličnejši vplivi okolja učinkujejo na izraženost telesnih lastnosti. Pri ocenjeva-

nju plemenske vrednosti za telesne lastnosti se s pomočjo modela in v model vključenih vplivov okolja 

naredi predkorekcija in nato izračun plemenskih vrednosti za posamezne telesne lastnosti. 

Tako ima npr. čas od molže do časa kdaj je ocenjeno vime precejšen vpliv na oceno lastnosti vimena. 

Če v modelu ne bi izvedli korekcij, bi bil npr. v slabšem položaju bik, katerega hčere bi ocenjevalec 

ocenjeval pretežno dopoldan (izpraznjeno vime). Podobno pa bi bili precenjeni biki, katerih hčere bi 

bile pretežno ocenjene popoldan (bolj polno vime).

Model za izračun plemenske vrednosti vključuje naslednje dejavnike okolja kot so:

• Ocenjevalec 

• Leto

• Sezona

• Čas od telitve (dni po telitvi)

• Starost ob prvi telitvi

• Čas od molže

• Nivo črede

Ocene telesnih lastnosti za hčere po določenem biku so osnova za oceno plemenske vrednosti za telesne 

lastnosti. Ocenjene so vse hčere po določenem biku, ki se nahajajo v čredah s kontrolo proizvodnosti. 
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Lastnost h² Lastnost h²

Okvir 0.35 Parklji 0.13

Omišičenost 0.25 Vime spredaj 0.23

Oblika 0.18 Kot vimena spredaj 0.24

Vime 0.25 Dolžina vimena zadaj 0.25

Višina križa 0.38 Centralna vez 0.30

Dolžina križa 0.32 Globina vimena 0.30

Širina križa 0.23 Dolžina seskov 0.25

Globina telesa 0.23 Debelina seskov 0.25

Nagib križa 0.27 Namestitev prednjih seskov 0.26

Kot skočnega sklepa 0.18 Položaj zadnjih seskov 0.30

Izraženost skočnega sklepa 0.19 Čistoča vimena 0.20

Biclji 0.24

Preglednica 2:  Dednostni deleži za posamezne telesne lastnosti pri lisasti pasmi na Bavarskem
                                  (Luntz, 2006)

Pri ocenjevanju plemenske vrednosti se osnovni podatki korigirajo na že prej omenjene okoljske vplive, 

upoštevajo pa se tudi vsi sorodstveni odnosi med živalmi. Plemenska vrednost se oceni z modelom 

BLUP.

Prikaz plemenske vrednosti temelji na 100-stopenjski lestvici z odstopanjem ene standardne deviacije 

± 12 točk. Kot je običajno v mednarodnem okolju, se rezultati prikažejo z grafi konom. Za zanesljivost 

rezultatov izračuna plemenske vrednosti pa ni pomembno le število ocenjenih hčera, temveč tudi 

dednost posamezne lastnosti. Lastnosti z nizkim dednostnim deležem (h2) imajo pri enakem številu 

hčera manjšo zanesljivost. V nadaljevanju so navedeni dednostni deleži (h2), ki se trenutno uporabljajo 

za oceno plemenske vrednosti za telesne lastnosti pri lisasti pasmi na Bavarskem (pregl. 2).

Evidenca pomanjkljivosti za telesne lastnosti

Pri lisasti pasmi ocenjevalna shema predvideva zapis pomanjkljivosti lastnosti zunanjosti ter vnos teh 

pomanjkljivosti v bazo podatkov. Pomanjkljivosti so tiste lastnosti zunanjosti, ki se pojavljajo z relativno 

majhno pogostnostjo in se za te lastnosti ne prakticira ocenjevanje tako kot za standardne lastnosti 

(npr. »zelo nervozna«). Odvisno od izraženosti pomanjkljivosti se pri lisasti pasmi dodeli živali za neko 

pomanjkljivost vrednost 1 ali 2. Pri izračunu plemenske vrednosti za telesne lastnosti je pomanjkljivost 

potomcev z oceno 2 enaka oz. primeljiva dvema potomcema z oceno 1. Pomanjkljivosti zunanjosti vpli-

vajo na delno nižjo oceno plemenske vrednosti za glavno lastnost. 

Telesna zgradba govedi

Okostje je osnova za oceno živine ne le pri starih pasmah temveč tudi pri modernih pasmah govedi. 

Najpomembnejše značilnosti lastnosti zunanjosti, ki dajejo gospodarsko vrednost goveda, so pogosto 

neposredno povezane s telesno zgradbo živali. Zato je za strokovno utemeljen opis zunanjosti potrebno 

tudi znanje o posameznih delih telesa, kosteh in sklepih. Na naslednji sliki je prikaz najpomembnejših 

delov telesa.
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Opis krave

1. Glava živali

2. Vrat

3. Prednji del

4. Srednji del

5. Zadnji del

6. Vime

7. Noge

Zakaj ocenjujemo živali?

Ocenjevanje telesnih lastnosti živali je ključ za dolgoživost krav, dobro počutje živali in donosno 

gospodarjenje s čredo.

Linearno ocenjevanje je:

• neodvisna ocena prednosti in slabosti črede: gledanje krav skozi druge oči;

• ugotavljanje prednosti in slabosti pri posameznih kravah zato, da bi zmanjšali oziroma odpravili 

težave v čredi: reja v smeri dobrih uporabnih in funkcionalnih lastnosti;

• povečanje dolgoživosti, izboljšanje zdravja in dobrega počutja živali v čredi s poznavanjem 

primernih telesnih lastnosti: zmanjšanje nepotrebnih stroškov reje;

• povečanje fi nančne vrednosti črede in večji pomen dan vzreji mlade živine; povečanje vrednosti 

črede – povečanje dodane vrednosti črede;

• identifi ciranje najboljših družin v čredi z namenom načrtne uporabe visokokakovostnega semena: 

prihranek pri stroških semena;

• uporaba najnovejših tehnologij za načrtovanje prihodnje odbire v čredi: izboljšanje dolgoživosti;

• informacije in ocene linearnega ocenjevanja so lahko uporabljene le, kadar imate na voljo neodvisno 

in strokovno programiranje načrtnega osemenjevanja: rejske odločitve so v tem primeru lažje in 

nepristranske;

• živali, ki imajo znane linearne ocene telesnih lastnosti, dosegajo višje prodajne cene kot živali, ki 

niso ocenjene; izboljšanje možnosti za povečanje dohodka kmetije.

5 4 3 2

1

6

7
7
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Linearna ocena telesnih lastnosti pri lisasti pasmi

1. višina križa 

2. omišičenost

3. dolžina križa

4. širina križa

5. nagib križa

6. globina telesa

7. kot skočnega sklepa

8. izraženost skočnega sklepa

9. biclji

10. parklji

11. dolžina vimena spredaj

12. dolžina vimena zadaj

13. višina in širina mlečnega zrcala

14. centralna vez

15. globina vimena

16. namestitev seskov spredaj in zadaj

17. položaj seskov

18. dolžina seskov

19. debelina seskov

3

16 17 18 19

11

13

12

14

10

7

8

9

6
4

15

2

15
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Opis lisaste pasme v Sloveniji

Lisasta pasma je kombinirana pasma govedi, ki se uporablja za prirejo mleka in prirejo kakovostnega 

mesa. Živali so rumenorjave do rdeče barve z večjimi ali manjšimi belimi lisami. Bela glava ali vsaj bela 

lisa na glavi je prevladujoča lastnost. Bela je tudi konica repa (čop). Sluznice, parklji in rogovi so svetli. 

Odrasle krave so v vihru visoke 135 do 148 cm in težke nad 700 kg. Odrasli biki dosežejo v vihru 155 

cm in več ter telesno maso 1.100 do 1.300 kg in celo več. V letu 2009 so kontrolirane krave v standardni 

laktaciji dale 5.238 kg mleka s 4,11 % mlečne masti in 3,31 % skupnih mlečnih beljakovin.

Pri lisasti pasmi želimo odbirati živali na podlagi dveh agregatnih genotipov. Rejcem želimo, tudi zaradi 

razlogov, navedenih v uvodu, na eni strani zagotavljati plemenjake, primerne za intenzivno prirejo 

mleka, ki so še vedno v kombiniranem tipu (usmeritev "mleko-meso") ter na drugi strani plemenjake v 

izrazito kombiniranem tipu in dobrih lastnosti z večjim poudarkom na lastnostih za prirejo kakovostnega 

govejega mesa (usmeritev "meso-mleko").

Pri ženskih živalih želimo velik okvir z odlično sposobnostjo konzumacije velikih količin voluminozne 

krme. Živali naj bodo primernih telesnih lastnosti, lepo povezane, globoke, dolge, s pravilno stojo, lepo 

oblikovanim in žleznatim vimenom ter primerno mlečno vztrajnostjo. Tudi pri ženskih živalih želimo 

ohranjati primerno omišičenost in miren značaj.

Moške živali naj bodo obsežne z dobro omišičenostjo, z veliko zmogljivostjo rasti, dobrimi klavnimi 

lastnostmi in odlično kakovostjo mesa ter mirnim značajem.

Krave lisaste pasme

»Pravi tip« krave lisaste pasme pomeni: »Krava v modernem kombiniranem tipu za prirejo mleka in 

mesa, ki ima telo trikotne oblike gledano od vrha kot tudi od strani z rahlo poševnim zadnjim delom 

(rahlo nagnjen križ). Velikost živali, merjena na križu, naj bi bila med 140 in 148 cm. Krava lisaste pasme 

bi morala imeti obsežno, lepo oblikovano in dobro pripeto vime s pravilno postavljenimi seski in močno 

ter dobro izraženo centralno vezjo ter odličnimi nogami«. Ta pravi tip opisujejo uporabne telesne 

lastnosti, ki omogočajo kravi, da daje veliko mleka.
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Linearne telesne lastnosti

Linearne telesne lastnosti so podlaga vseh sodobnih sistemov ocenjevanja telesnih lastnosti za 

opisovanje krav molznic. Linearno ocenjevanje temelji na meritvah in ocenah posameznih telesnih 

lastnosti. 

Prednosti linearnega ocenjevanja so:

• lastnosti so ocenjene individualno;

• ocene pokrijejo biološko stopnjo goveda;

• odstopanja in nihanja znotraj lastnosti so prepoznavna in ugotovljiva;

• ocenjeno je dejansko stanje pri posamezni živali.

Reja krav lepih oblik in primernih telesnih lastnosti še nikoli ni imela večjega pomena kot v današnjem 

sodobnem sistemu prireje mleka in mesa, ko so zahteve za rejo krav molznic vedno strožje in pod vedno 

večjimi zahtevami potrošnikov v smislu dobrega počutja in zdravja živali. Kupci mleka in tudi splošna 

javnost ocenjujejo različne pomanjkljivosti in napake pri kravah molznicah kot nesprejemljive. Tudi 

sami rejci krav se zelo dobro zavedajo, da imajo krave z dobrimi uporabnimi lastnostmi ter primernimi 

telesnimi oblikami manj težav pri prireji mleka in da take živali ostajajo v čredi dlje časa. 

Krava v sodobnem kombiniranem tipu potrebuje dobre uporabne lastnosti: 

• dobro pripeto vime z močno centralno vezjo, 

• primerne noge z dobrimi biclji in odličnimi parklji,

• primerno kondicijo in odlično hojo/gibanje živali.

                                                                                                                                                               OCENE

Lastnosti                                                    ekstremi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dolžina križa kratek – dolg
Širina križa ozka – široka
Globina telesa plitva – globoka
Omišičenost slabotna – polna
Nagib križa nadgrajen – pobit
Kot skočnega sklepa strm – sabljast
Izraženost skočnega sklepa zadebeljen – suh (tanek)
Biclji mehki – strmi (čvrsti)
Parklji nizki – visoki
Vime pod trebuhom majhno – obsežno
Dolžina vimena med stegni kratko – dolgo
Višina mlečnega zrcala nizka – visoka
Centralna vez ni vidna – močno izražena
Globina vimena nizko – visoko
Namestitev prednjih seskov navzven – navznoter
Dolžina seskov kratki – dolgi
Debelina seskov tanki – debeli
Položaj seskov navzven štrleči – skupaj

dobro zelo dobro

OKVIR OMIŠIČENOST  FUNDAMENT VIME

O
K

V
IR

F
U

N
D

A
M

E
N

T
V

IM
E

Preglednica 3: Opis telesnih lastnosti in zaželene (ciljne) vrednosti za posamezne telesne lastnosti     
                                 v rejskih ciljih za lisasto pasmo
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Priznane standardne lastnosti za lisasto pasmo so:

TRUP 1. Višina križa (cm)

2. Globina telesa (cm)

3. Dolžina telesa (cm)

4. Dolžina križa (cm)

5. Obseg prsi (cm)

6. Širina križa (cm)

7. Širina prsi

8. Nagib križa

NOGE 9. Kot skočnega sklepa

10. Biclji

11. Parklji (višina pete)

12. Izraženost skočnega sklepa

VIME 13. Vime pod trebuhom

14. Dolžina vimena zadaj (med stegni)

15. Višina mlečnega zrcala

16. Širina mlečnega zrcala

17. Globina

18. Centralna vez 

SESKI 19. Namestitev prednjih seskov

20. Dolžina seskov

21. Debelina seskov

22. Namestitev zadnjih seskov

23. Položaj seskov

DRUGE lastnosti pomembne za management:

24. Kondicija živali

* stoja zadnjih nog kot napaka

Linearno ocenjevanje vključuje meritve šestih in ocene 18  individualnih lastnosti na skali od 1 

do 9. S tem načinom opisujemo stanje posamezne lastnosti pri kravi, ki jo ocenjujemo.
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Opredelitev standarda lastnosti

Natančen opis vsake lastnosti je v nadaljevanju in je nujen zaradi uporabe celotne skale linearnih ocen 

za prepoznavanje povprečij in skrajnosti za vsako posamezno lastnost. Ocenjeni parametri za izračun 

morajo temeljiti na pričakovanih bioloških skrajnostih krav v prvi laktaciji. Skala mora pokriti biološke 

skrajnosti, ki se trenutno ocenjujejo. 100-točkovni sistem ocenjevanja pri starejših kravah je v uvajanju.

Referenčna skala:  65  –  90

Preglednica 4: Defi nicija telesnih lastnosti

Velikost Višina križa Merimo na sredini kolčnih grč

Dolžina
Dolžina srednjega dela telesa Merimo od vihra do začetka kolčne grče

Dolžina križa Merimo od začetka kolčne grče do konca sedne kosti

Širina Širina križa Merimo širino med kolki

Globina Globina telesa Merimo razdaljo med vrhom hrbtenice in dnom vampa

Preglednica 5: Želene povprečne mere telesnih lastnosti v cm pri prvesnicah in starejših kravah
                                 lisaste pasme v Evropi

Višina križa Dolžina sr.dela Dolžina križa Širina križa Globina telesa

Prvesnica 142 85 54 54 80

Starejša krava 144 89 57 58 84

Preglednica 6: 100-točkovni sistem ocenjevanja - pri prvesnicah območje točk 65 - 90 

Doslej 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prvesnice 65 - 66 67 - 69 70 - 72 73 - 75 76 - 78 79 - 81 82 - 84 85 - 87 88 - 90

Od 2. telitve dalje do maksimalno 99 točk
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Starostna struktura Maksimalno število točk

Prvesnice 89 VG zelo dobro

Krave v drugi laktaciji 99 EX odlično

Ocena okvirja = 5 + [(višina križa – povprečna mera*) + (vrednost za dolžino – 5)

 + (vrednost za širino – 5) + (vrednost za globino – 5)] : 4.

OKVIR

Velikost Dolžina Globina Širina

3 1 1 1

Višina križa Dolžina telesa Globina telesa Širina križa

: : :

Podobna skala in razvrstitev sta narejeni za vsako od štirih splošnih lastnosti živali: okvir živali, 

omišičenost, noge in mlečna žleza/vime. Na podlagi teh štirih ocen je izračunana končna skupna ocena 

in narejena razvrstitev. 

Pri kravah v prvi laktaciji so mogoče vse ocene med 65 in 90 točk, s tem da prvesnice ne morejo dobiti 

višje ocene kot 90 za vse splošne značilnosti telesnih lastnosti.

Okvir

Pri oceni potomk ocenjevalec izmeri telesne mere v cm. Računalniški program jih uporabi za izračun 

ocene za OKVIR. Pri tem se upoštevajo naslednja razmerja:

• velikost: 3-kratno, 

• dolžina: 1-kratno ( dolžina srednjega dela telesa + dolžina križa ), 

• širina: 1-kratno, 

• globina: 1-kratno. 

Ta postopek velja tudi za oceno bikovskih mater, vendar mora pri tem ocenjevalec mere delno pretvoriti 

v številčno lestvico od 1 do 9. V tem se način razlikuje med prvesnicami in kravami. V preglednici 5 so 

navedene aktualne povprečne mere za krave lisaste pasme.

Za izračun okvirja posamezne krave, npr. pri oceni bikovske matere, uporabimo naslednji izračun:
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Omišičenost

Lisasta pasma je moderna kombinirana pasma. V številnih državah redijo lisasto pasmo izključno za 

pridobivanje mesa, pogosto tudi zelo uspešno v programih gospodarskega križanja. V srednji Evropi so 

teleta lisaste pasme zelo pomembna za rejce, ki se ukvarjajo s pitanjem govedi. Pomemben vir dohodka 

teleta lisaste pasme predstavljajo tudi na manjših kmetijah v Sloveniji. Biki bi morali imeti najpozneje pri 

starosti 13 mesecev odlično izražene lastnosti omišičenosti na vseh delih telesa. Ženske živali bi morale 

imeti dobre lastnosti mesnatosti.

Pri ocenjevanju potomk se ne korigira ocen glede na dni po telitvi ali proizvodne lastnosti, saj se ti 

vplivi upoštevajo pri izračunu plemenske vrednosti za telesne lastnosti. Pri živalih, ki so ob ocenjevanju 

pretirano zamaščene, moramo biti previdni ob ocenjevanju omišičenosti.

Slika1: Krava lisaste pasme (bela glava, svetle sluznice)
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Oblika (fundament)

Korektna oblika živali je temelj za gospodarno rejo molznic. Zaradi poenotenja pri dodeljevanju ocen so 

bili uvedeni standardi za ocenjevalce, da bi ravno pri ocenjevanju plemenske vrednosti za te lastnosti 

dosegli primerljivost rezultatov med članicami Evropskega združenja za lisasto pasmo. Za skupno oceno 

za OBLIKE so bile določene naslednje omejitve: 

Ohlapno pleče se vključi v oceno oblike. Pri pomanjkljivosti 1 se izbere nižja ocena, v kolikor ocenjevalec 

niha med dvema ocenama. Pri pomanjkljivosti 2 se odšteje 1 ocena.

Vime

Vime, ki je lepo žleznato, z močno pripetostjo pri pravilno oblikovanih ter primerno postavljenih seskih 

se v praksi močno približa idealni oceni. Največji pomen za dolgo proizvodno dobo živali z veliko laktacij 

imajo posamezne lastnosti, kot so odlična pripetost, globina vimena in centralna vez. Poleg tega so 

pomembni tudi pravilno nameščeni seski z ravno postavitvijo in ne preozkim razmikom, ki omogočajo 

normalno molžo. Pomanjkljivosti vimena odvisno od izraženosti in pojavnosti občutno vplivajo na 

dodelitev skupne ocene za VIME. Tudi pri tem sklopu lastnosti so bili določeni minimalni standardi:

Lastnost "globina vimena" pri lisasti pasmi ustreza lastnostim globine oziroma širine vimena, ki se 

uporabljajo pri kombiniranih pasmah. Ocenjuje se razlika med najnižjo točko vimena in vodoravno linijo, 

ki si jo zamislimo pri grči skočnega sklepa. Vrednost 3 se dodeli, če sta dno vimena in grča skočnega 

kolena na istem nivoju. 

Ker postopek ocenjevanja ne dopušča mešanja različnih lastnosti, je bilo dogovorjeno, da se pri 

ocenjevanju položaja seskov ocenjuje nagib seskov, ki jih ocenjevalec opazuje od zadaj. Pri tem se 

ocenjuje le položaj zadnjih seskov. Nagib sprednjih seskov navzven se ocenjuje kot pomanjkljivost. 

Vrednost 5 označuje navpično (vzporedno) postavitev seskov. 

Nadaljnja lastnost vimena je namestitev prednjih seskov. Z namestitvijo seskov je mišljena namestitev 

na sprednji četrti. Vrednost 5 ustreza namestitvi v sredini četrti. Na zunanji strani četrti nameščeni 

seski se ocenijo z oceno 4 ali manj. Če sta zadnja seska postavljena precej navzven, se to označi kot 

pomanjkljivost - v tem primeru se dodeli ocena 4 ali manj. 

višina parklja  3 in manj najvišja možna ocena za oblike: 5

kot skočnega sklepa 7 in več najvišja možna ocena za oblike: 5

pomanjkljivost: zaviti parklji od izraženosti 2 dalje najvišja ocena za oblike: 4

ocena za globino vimena 4: najvišja možna ocena za vime: 6

neizenačeno vime, izraženost pomanjkljivosti 2: najvišja možna ocena za vime: 4

zadebelitev seskov, izraženost pomanjkljivosti 2: najvišja možna ocena za vime: 4
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Dolžina seskov se ocenjuje pri sprednjih seskih, ki sta običajno nekoliko daljša od seskov na zadnjih 

četrtih vimena. Vrednost 5 označuje sprednje seske dolžine 5 cm, razlika 1 cm pa se ocenjuje s pribitkom 

ali odbitkom ene točke. Debelina seskov se meri na nastavku seska, pri tem pa zadebeljeni seski pri 

dnu vimena (= pomanjkljivost) ne smejo vplivati na dodelitev vrednosti. Povprečni premer seska pri 

lisasti pasmi (merjeno pri dnu vimena) je 2,5 cm in se oceni z vrednostjo 5.

Čistoča vimena

Paseski ne vplivajo na oceno vimena, ocenijo pa se s številko, ki pomeni vrednotenje. Negativna vrednost 

se znižuje od 1 (fi stula) do 9 (čisto vime).

Uporabljajo se naslednje vrednosti:

1 = fi stula,

2 = prisesek,

3 = aktivni pasesek,

4 = medsesek,

5 = nastavek medseska,

6 = veliki pasesek,

7 = mali pasesek,

8 = nastavek paseska,

9 = čisto vime.

Ocenjevalec ima pri tem na svojem dlančniku tri polja za dodatne seske. Če se npr. pojavita dva majhna 

in en velik pasesek, se v polje vnesejo ocene 7/7/6. Odvisno od kode posamezne hčerke se izračuna 

plemenska vrednost za vime pri plemenskih bikih. Hujše napake, kot npr. aktivni pasesek ali fi stule, 

znižujejo plemensko vrednost za lastnosti vimena.

Odbira živali

Rezultati linearnega ocenjevanja krav so uporabljeni za:

- objektivno ocenjevanje telesnih lastnosti živali,

- odbiro krav v čredi,

- odbiro mladih bikov v načrtu osemenjevanja rejcev mlečnih krav,

- ocenjevanje plemenske vrednosti za telesne lastnosti bikov in krav,

- odbiro krav za predstavitev skupin hčera in odbiro bikovskih mater,

- za načrtno parjenje (izbira primernega bika, ki popravlja določene telesne pomanjkljivosti).

Povzetek

Sodobna rejska fi lozofi ja je usmerjena v rejo vzdržljivih in funkcionalnih modernih krav lisaste pasme v 

kombinaciji z uporabnimi telesnimi lastnostmi. Velika udeležba rejcev krav lisaste pasme pri ocenjevanju 

telesnih lastnosti je idealno izhodišče za genetski napredek telesnih lastnosti pri kravah te pasme. Vse 

prvesnice v kontroliranih čredah so ocenjene, zato da bi zagotovili čim natančnejšo in zanesljivejšo 

oceno plemenskih vrednosti za telesne lastnosti bikov in krav. Ocenjevanje telesnih lastnosti črede 

je eden pomembnih dejavnikov za doseganje dobrih rejskih rezultatov: visoka proizvodnja mleka in 

odlična kakovost mesa kombinirana z idealnimi telesnimi lastnostmi.
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Linearne telesne lastnosti

V nadaljevanju sledijo telesne lastnosti, ki jih merimo in ocenjujemo na skali od 1 do 9 (vključeni so tudi 

biološki ekstremi).

Okkkvivir 

1. Velikost – Višina križa

Merjena od vrha hrbtenice med kolčnima grčama 

do tal. Natančna meritev v cm.

                                                 

                           

  

 

Referenčna skala: 130 do 154 cm; 3 cm po oceni.

4

2

6 3 5

1
1. Višina križa (cm)

2. Globina telesa (cm)

3. Dolžina telesa (cm)

4. Dolžina križa (cm)

5. Obseg prsi (cm)

6. Širina križa (cm)

1     Majhna (130 cm)

5     Povprečna (142 cm)

9     Visoka (154 cm)
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3. Kondicija

Relativna zamaščenost ali telesne rezerve krave. Uporablja se skala od 1 do 5!

Referenčna skala:

1 – 2.5 Skromna

3 – 3.5 Povprečna

4 – 5 Zelo zamaščena

Ommmmiiššičiččeenenosososttt 

2. Omišičenost

Omišičenost opisujemo v zadnjem delu 

kot pri analognem sistemu EUROP (sistem 

pri opisu kakovosti klavnih polovic). 

Skala

1 P zelo suha

2 0/P

3 O dobra

4 R/O

5 R normalna

6 U/R

7 U dobra

8 E/U

9 E močna

Ocena kondicije 2.5
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Ocena kondicije 3.5

Ocena kondicije 5
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LaLaasttnossti oobblik (fffundadaamennta)

4. Nagib križa

Ocenjuje se kot križa med kolčno grčo in sednico. Močno nadgrajene živali dobijo oceno 1, živali z rahlo 

pobitim križem (4 cm) oceno 5 in živali z močno pobitim križem oceno 9. Živali z ravnim križem dobijo 

oceno 3.

1   visoka sednica (+3 cm)

2 (+2 do +3 cm)

3   raven (–1 do +1 cm)

4   rahlo pobit (–2 do –3 cm)

5   povprečen (–4 do –5 cm)

6 (–6 do –8 cm)

7 (–9 do –13 cm)

9 (–14 do –17 cm)

9   skrajno pobit (>=18 cm)

1 5 9

Nadgrajen križ Povprečen Ekstremno pobit križ
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1 5 9

Strma stoja Korektna stoja Sabljasta stoja

5. Skočni sklep

Kot skočnega sklepa se ocenjuje gledano od strani na sprednji strani skočnega sklepa. Živali z zelo 

velikim kotom (strma stoja) dobijo oceno 1, živali s kotom približno 145–150o oceno 5 in živali, ki imajo 

zelo majhen kot (sabljasto stojo), dobijo oceno 9.

     

 

1 – 3     velik kot (strma stoja) (160o)

4 – 6     povprečen kot (147o)

7 – 9     majhen kot (sabljasta stoja) (134o)

6. Izraženost skočnega sklepa

Pri opisovanju se žival opazuje od zadaj. Živali z zelo zadebeljenim skočnim sklepom se opiše z oceno 1, 

tiste s povprečnim z oceno 5 in živali z zelo tankim (»čistim«) skočnim sklepom se opiše z oceno 9.

1 3 5 7 9

Zadebeljen Poln Rahlo izražen Zelo izražen Zelo suh
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7. Bicelj

Pri opisovanju se biclje opazuje od strani. Zelo mehke biclje se opiše z oceno 1, rahlo mehke biclje z 

oceno 5, strme biclje se opiše z oceno 9.

1  -  3 4  -  6 7  -  9

Mehki biclji Povprečni biclji Strmi  biclji

8. Parkelj  

Ocenjujemo višino pete parklja zadnje noge:

1  –  3    nizka peta 

4  –  6    povprečna peta 

7  –  9    visoka peta 

Referenčna skala: Višina pete 3 cm se oceni z oceno 5!

1  -  3 4  -  6 7  -  9

NIzki parklji Povprečni parklji Visoki parklji
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1   Zelo nizka

2

3   Nizka

4

5   Povprečna

6 

7   Visoka

8

9   Zelo visoka

PoPomamanjnjkljivoostststiii boboblililikkk (f(f(fununu dameentnta))::

Sprednji in srednji del telesa (4):

ozke prsi 

ohlapno pleče 

neprimerne sprednje noge 

uleknjen hrbet

Zadnji del telesa (4):

vdolbina v predelu ledvic

strehast križ 

ozka medenica 

X-stoja

Parklji (2):

zviti parklji 

razprti parklji

Značaj:

zelo nervozna

Višina pete

3 cm = ocena 5!
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1  -  3 4  -  6 7  -  9

Majhno in ohlapno Povprečno Obsežno in čvrsko pripeto

Lassstnnosti i vimmeena

9. Vime pod trebuhom – pripetost/povezanost in dolžina vimena spredaj

a) Pripetost vimena pod trebuhom. Ni prava linearna lastnost.

1   –   3    majhno in ohlapno (vime se hitro konča in ne sega pod trebuh)                      

4   –   6    povprečno  

7   –   9    obsežno in čvrsto pripeto (daleč pod trebuh)

Ob velikih razlikah v kakovosti pripetosti oziroma povezanosti vimena pod trebuhom med levo in desno 

stranjo živali, vime ocenjujemo na slabši strani. To velja le, če je vime zdravo. 

1    Zelo kratko

2

3    Kratko

4

5    Srednje dolgo

6 

7    Dolgo

8

9    Zelo dolgo

b) Dolžina vimena spredaj
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Ocena:  1

Majhno vime

Ocena:  5

Povprečno vime

Ocena:  9

Obsežno in čvrsto pripeto vime
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1    Zelo kratko

2

3   Kratko

4

5    Srednje dolgo

6 

7    Dolgo

8

9    Zelo dolgo

10. Vime med stegni

Pri opisovanju vimena med stegni se opazuje obseg in dolžino vimena med stegni ter kako daleč 

nazaj sega vime med stegni. Če je vime med stegni majhno in kratko dobi žival oceno 1, kadar pa 

je vime med stegni obsežno in sega precej nazaj, dobi žival oceno 9.

1  -  3 4  -  6 7  -  9

Kratko Povprečno Dolgo
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11. Višina mlečnega zrcala

Razdalja med najnižjo točko sramnice in začetkom žleznatega 

tkiva vimena: v povezavi z višino živali:

1   –   3 zelo nizka

4   –   6 povprečna

7   –   9 visoka

Referenčna skala: merjeno na skali med najnižjo točko sramnice in 
skočnim sklepom; razpolovišče (sredina) med najnižjo točko sramnice 
in nivojem skočnega sklepa je ocena 4 (29 cm); 2 cm po oceni

1 5 9

Zelo nizka Povprečna Visoka

1    Zelo nizka > 41 cm

2 40 - 41cm

3    Nizka 38 - 39 cm

4 36 - 37 cm

5    Srednja 34 - 35 cm

6 32 - 33 cm

7    Visoka 30 - 31 cm

8 28 - 29 cm

9    Zelo visoka <=27 cm

12. Širina mlečnega zrcala

Pri opisovanju širine mlečnega zrcala se žival opazuje od zadaj. Opisuje se širina vimena v višini 

pripetosti vimena. Živali z zelo ozkim vimenom dobijo oceno 1, tiste z zelo širokim pa oceno 9.

1 5 9

Ozka Povprečna Široka
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Ocena Vdolbina Izraženost navzgor

1 Izbočen +1 cm Izbočen glede na dno vimena

2 Ni vidna =0 cm

3 Komajda vidna <1 cm

4
Vidna 1 - 2 cm

Komajda vidna <1 cm Centralna vez s srednjo višino

5
Dobro vidna 2 - 3 cm

Vidna 1 - 2 cm Centralna vez s srednjo višino 

6 Dobro vidna 2 - 3 cm Centralna vez do zgornje višine

7 Dobro izražena >3 cm Centralna vez do zgornje višine

8 Dobro izražena >3 cm Centralna vez visoko navzgor izražena

9 Dobro izražena >3 cm Centralna vez navzgor močno izražena

13. Centralna vez

Globina centralne vezi, ocenjena na podlagi izraženosti vezi, ki 

deli vime navpično na dve polovici. Centralno vez ocenjujemo 

tako, da opazujemo izraženost te vezi od zadaj. Živali, ki nimajo 

opazne centralne vezi, dobijo oceno 1, tiste s povprečno izraže-

no 5 in živali z močno izraženo centralno vezjo dobijo oceno 9.

1 5 9

Ni izražena Povprečna Močno izražena

zelo močna vdolbina - izraženost 

je vidna visoko navzgor

Centralna vez = 8
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14. Globina vimena

Razdalja od najnižjega dela dna vimena do skočnega sklepa.

1   pod skočnim sklepom

3   v nivoju skočnega sklepa

5   povprečna

9   visoko pripeto vime (21 cm nad skočnim sklepom)

Referenčna skala: v nivoju skočnega sklepa = 3 (0 cm); 3 cm po oceni

1 5 9

Pod skočnim sklepom Povprečno Visoko

1    Zelo nizko > -6 cm

2 -3 do -5 cm

3    Nizko 0 do  -2 cm

4 1 - 3 cm

5    Povprečno 4 - 5 cm

6 6 - 8 cm

7    Visoko 9 - 11 cm

8 12 - 14 cm

9    Zelo visoko > = 15 cm
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1    Zelo kratki 1 cm

2 2 cm

3    Kratki 3 cm

4 4 cm

5    Povprečni 5 cm

6 6 cm

7    Dolgi 7 - 8 cm

8 9 - 11 cm

9    Zelo dolgi > = 12 cm

15. Dolžina seskov

Pri opisovanju dolžine seskov opazujemo žival s strani. Živali z zelo kratkimi seski dobijo oceno 1, tiste 

z zelo dolgimi seski pa oceno 9. Seske dolge 5 cm se oceni s povprečno oceno 5. 

Ocenjujemo dolžino prednjih seskov.

1  –  3  kratki

4  –  6  povprečni

7  –  9  dolgi

Referenčna skala: 1–9 cm; 1 cm po oceni

1 5 9

Kratki Povprečni Dolgi
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16. Debelina seskov

Pri tej lastnosti opazujemo debelino nastavkov seskov.  Zelo tanke seske se opiše z oceno 1 in zelo 

debele z oceno 9. Povprečne, to je tiste, ki so debeli cca. 2,5 cm se opiše z oceno 5.

Ocenjujemo debelino prednjih seskov.

1  –  3  tanki

4  –  6  povprečni

7  –  9  debeli

1    Zelo tanki > 1,6 cm

2 1,6  -  1,7 cm

3    Tanki 1,8  -  2,0 cm

4 2,1  -  2,2 cm

5    Povprečni 2,3  -  2,7 cm

6 2,8  -  3,0 cm

7    Debeli 3,1  -  3,6 cm

8 3,7  -  3,9 cm

9    Zelo debeli > = 4 cm

1 5 9

Tanki Povprečni Debeli
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17. Namestitev prednjih seskov

Namestitev prednjih seskov ocenjujemo tako, da opazujemo namestitev prednjih seskov glede na četrt 

vimena. Kadar sta prednja seska izrazito na zunanji strani četrti vimena, dobi žival za to lastnost oceno 

1, kadar sta na sredini četrti, oceno 5, in kadar sta izrazito na notranji strani četrti vimena, dobi žival za 

to lastnost oceno 9. 

1  –  3 na zunanji strani četrti

4  –  6 na sredini četrti

7  –  9 na notranji strani četrti

1 5 9

Na zunanji strani četrti Na sredini četrti Na notranji strani četrti

1    Ekstremno navzven

2

3    Na zunanji strani

4

5    Na sredini četrti

6 

7    Na notranji strani

8

9    Ekstremno navznoter
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18. Položaj seskov (zadaj)

Položaj seskov ocenjujemo tako, da opazujemo namestitev zadnjih seskov glede na četrt vimena. Kadar 

sta zadnja seska izrazito na zunanji strani četrti vimena, dobi žival za to lastnost oceno 1, kadar sta 

nameščena na sredini četrti dobi oceno 5 in kadar sta nameščena izrazito na notranji strani četrti, dobi 

oceno 9.

1  –  3   na zunanji strani četrti

5            na sredini četrti

7  –  9   na notranji strani četrti

Referenčna skala: glede na porazdelitev je priporočeno, da je ocena 5 sredina četrti.

1 5 9

Na zunanji strani četrti Na sredini četrti Na notranji strani četrti

1    Ekstremno navzven

2

3    Na zunanji strani

4

5    Na sredini četrti

6 

7    Na notranji strani

8

9    Ekstremno navznoter
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Pomanjkljivosti vimeeenanana

Skupni videz in lega seskov (4):

oteklina vimena 

stopničasto vime 

od strani gledano ozka razdalja med prednjimi in zadnjimi seski 

zadnji seski precej narazen 

Lastnosti seskov (3):

zgornji del seska je odebeljen 

sprednji seski obrnjeni navzven 

sprednji seski obrnjeni naprej 

Uporabljena literatura

Tanzler, J., 2004. Lineare Beschreibung beim Fleckvieh.

Luntz, B., 2006. Tierbeurteilung beim Rind LFL – Institut für Tierzucht.

Schweizerischer Fleckviehzuchtverband Einführung in die Lineare

Beschreibung und Einstufung, Zollikofen (2008).

Linearno ocenjevanje telesnih lastnosti pri lisasti pasmi – EVF Slovenija 2008.

Zapiski usklajevalnih seminarjev.
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Glavne 

lastnosti
Posamezne telesne lastnosti Pomanjkljivosti oziroma razlaga

lastnosti negativno pozitivno (izraženost 1 ali 2)

Okvir

• višina križa

• sredina telesa

• dolžina križa

• širina križa

• globina telesa

kratko

kratko

ozko

plitko

dolgo

dolgo

široko

globoko

brez odbitka pri pretirani 

velikosti 

krave > 150 cm niso zaželene

Omišičenost izraženost stegna konkavno konveksno upoštevati debel sloj maščobe

Oblika

(fundament)

• kot skočnega 

sklepa

• izraženost 

skočnega 

sklepa

• biclji

• višina parklja

strm/sabljast

zadebeljen

mehki

nizka

normalno

suh

čvrsti

visoka

idealni kot: 150–155o

optimalni sta vrednosti 6 in 7

Vime

• dolžina spredaj

• višina ml. zrcala

• širina ml. zrcala

• centralna vez

• globina vimena

• dolžina seskov

• debelina 

seskov

• namestitev 

seskov spredaj 

in zadaj

• položaj seskov 

zadaj

kratko

nizka

ozka

ni izražena

nizko

kratki

tanki

navzven/ 

navznoter

navzven/ 

navznoter

dolgo

visoka

široka

zelo izražena

visoko

dolgi

debeli

normalno

na sredini četrti

navpično, rahlo

navznoter

zadebelitev seskov na vrhu

sprednja stran navzven

položaj zadnjih seskov navzven

Čistoča 

vimena
nečisto vime glej stran 18

• ohlapno pleče

• zamaknjena prednja noga

• X stoja

• zaviti parklji

• razprti parklji

Pomanjkljivosti oblik, ki se ne izražajo v oceni:

• vdolbina v ledjih

• pritisk na ledvice

• ozke prsi

• ozek križ

• strehast križ

• vime z edemi

• neizenačeno vime

• pomanjkljiva žleznatost

• od strani ozek razmik med seski
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1 VODENJE RODOVNIŠKE KNJIGE ZA LISASTO PASMO V SLOVENIJI 
 
Ime rodovniške knjige:  
RODOVNIŠKA KNJIGA ZA LISASTO PASMO (okrajšano RK LS ) 
 
Rodovniška knjiga (RK) je register plemenskih živali (plemenskih bikov, telic in krav). 
RK za lisasto pasmo goveda se vodi v elektronski obliki. Razdeljena je na glavni  in 
dodatni  del , oba dela pa sta dodatno razdeljena še na razdelke. Razdelka A in B 
predstavljata glavni del RK, razdelka C in D pa dodatni del RK.  
 
RK za lisasto pasmo mora vsebovati potrebne podatke v skladu zakonodajo, ki 
zadeva vodenje RK, in druge podatke, potrebne za vodenje RK. Rodovniška knjiga 
vsebuje zlasti naslednje rubrike oziroma podatke: 
– ime rodovniške knjige, 
– rodovniško številko živali, 
– način označevanja, 
– identifikacijsko oznako (identifikacijsko številko) živali, 
– datum rojstva, 
– pasmo, 
– odstotek posamezne pasme, 
– spol, 
– del RK lisaste pasme (glavni, dodatni), za katerega žival izpolnjuje pogoje, 
– razdelek RK lisaste pasme, za katerega žival izpolnjuje pogoje, 
– republiško številko plemenskega bika za priznane plemenjake, 
– identifikacijsko oznako (identifikacijsko številko) očeta, 
– identifikacijsko oznako (identifikacijsko številko) matere, 
– ime rejca živali, 
– naslov rejca živali, 
– ime lastnika živali, 
– naslov lastnika živali, 
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za druge živali, če obstaja, 
– datum prodaje, 
– ime kupca živali, 
– naslov kupca živali, 
– datum izločitve, 
– vzrok izločitve. 
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2 POGOJI ZA VPIS V POSAMEZNI RAZDELEK RODOVNIŠKE KNJIGE  
 
Rodovniška knjiga za lisasto pasmo je razdeljena na glavni in dodatni del z razdelki. 
Čistopasemske plemenske živali so vpisane v razdelke glavnega dela RK (A, B). 
Živali, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v glavni del RK, se, če izpolnjujejo pogoje, 
lahko vpišejo v dodatni del RK (razdelka C in D). Plemenski biki se lahko vpišejo le v 
razdelek C dodatnega dela rodovniške knjige za lisasto pasmo 
 
Pogoji za vpis v posamezni razdelek RK so navedeni v preglednici 1. Lastnosti in 
minimalne vrednosti za posamezne lastnost i, ki so merilo za uvrstitev živali v 
posamezni razdelek RK, se v skladu s potrebami periodi čno dopolnjujejo oz. 
spreminjajo v okviru teh pravil. Prva sprememba stopi v veljavo že s 1.6.2009. 
Tako morajo čisopasemske plemenske živali, ki se v Rodovniško knjigo za lisasto 
pasmo prvič vpišejo po 1.6.2009 ali se po tem datumu ponovno razvrščajo, za vpis 
oz. za razvrstitev v višji razdelek RK izpolnjevati tudi zahtevo, da morajo biti starši in 
stari starši vpisani v glavni del RK LS. Ta zahteva izhaja iz odločbe 2007/371/ES. 
Pogoji, ki veljajo za vpis živali v RK LS po 1.6.2009, vključno z navedeno 
spremembo, so navedeni v preglednici 2.  
 
Žival lahko napreduje v višji razdelek, ko so izpolnjeni pogoji za razvrstitev v ta 
razdelek. Vpis se lahko spremeni le na podlagi preverljivih dejstev o izpolnjevanju 
pogojev za vpis v posamezni razdelek RK (na primer ko plemenski bik že ima 
rezultate preizkušanj in je odbran za osemenjevanje, lahko pride iz razdelka B v A). 
Pri vpisu živali posameznega spola v najvišji razdelek RK, to je razdelek A, morajo 
biti izpolnjeni tudi pogoji za vpis v nižje razdelke RK. Podobno velja tudi za vpis živali 
v nižje razdelke RK, ko morajo biti izpolnjeni tudi minimalni pogoji za razdelke, nižje 
od razdelka, v katerega vpisujemo žival. 
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Preglednica 1: Shema razdelitve in pogoji za vpis v rodovniško knjigo za lisasto pasmo  

 Razdelek 
rodovniške 
knjige (RK) 

Zahteve za bike ♂ Zahteve za krave in telice ♀ 

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

– najmanj 87 % lisaste pasme IN 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV  
– testiran, odbran za osemenjevanje1  

– starši in stari starši vpisani v RK iste pasme (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % lisaste pasme IN 
– brez pomanjkljivosti2 pri živali ali starših IN 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV3  pri starših IN 
– znani podatki o plodnosti (osemenitev4/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 

znane ocene zunanjosti, rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah 
– izjema5; mati najmanj v razdelku C 
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Razdelek B – starši in stari starši vpisani v RK iste pasme 
(popolno poreklo) IN 

– najmanj 87 % lisaste pasme  
– odbran za osemenjevanje ali pripust 

– starši in stari starši vpisani v RK iste pasme (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % lisaste pasme IN 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV pri starših IN 
– znani podatki o plodnosti (osemenitev/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 

znani rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah  
– izjema; mati najmanj v razdelku C 

Razdelek C – odbran za osemenjevanje ali pripust (vsaj delno 
poreklo) IN alternative: 
a) starši vpisani v rodovniško knjigo iste pasme ALI 
b) starši in stari starši vpisani v rodovniško knjigo 

druge pasme in je vpis bika v skladu z rejskim 
programom ALI 

c) potomec pod b) vpisanih bikov, če so izpolnjene 
zahteve rejskega programa 

– starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno poreklo) IN 
– najmanj 50 % lisaste pasme6 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV pri starših IN  
– znani podatki o plodnosti (osemenitev/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 

znani rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah 
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Razdelek D 
(preddverje 
RK) 

 – po oceni zunanjosti kaže pasemske značilnosti  
– več kot 25 % lisaste pasme (>25 % LS) 
– znani podatki o plodnosti (osemenitev) pri telicah ALI krave, vključene v 

kontrolo prireje 
 

                                            
1  – Biki iz drugih populacij morajo biti odbrani za osemenjevanje po rejskem programu v Sloveniji. 
2 – Ni nosilka genetskih napak. 
3 – Znan skupni selekcijski indeks (SSI) 
4 – Osemenitev/pripust  
5 – Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v razdelek dodatnega dela RK in katere oče in oba stara očeta sta vpisana v glavni del RK, se šteje za čistopasemsko žensko 
žival in se vpiše v glavni del RK. 
Opombe 1 do 5 se smiselno uporabljajo za oba spola in vse razdelke RK, ki vključujejo enako zahtevo za vpis. 
6 - V dodatnem delu RK LS se pasma MB obravnava kot LS pasma 
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Preglednica 2: Shema razdelitve in pogoji za vpis v rodovniško knjigo za lisasto pasmo po 1.6.2009 

 Razdelek 
rodovniške 
knjige (RK) 

Zahteve za bike ♂ Zahteve za krave in telice ♀ 

Razdelek A – starši in stari starši vpisani v glavni del RK LS 
(popolno poreklo) IN 

– najmanj 87 % lisaste pasme IN 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV  
– testiran, odbran za osemenjevanje1  

– starši in stari starši vpisani v glavni del RK LS (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % lisaste pasme IN 
– brez pomanjkljivosti2 pri živali ali starših IN 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV3  pri starših IN 
– znani podatki o plodnosti (osemenitev4/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 

znane ocene zunanjosti, rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah 
– izjema5; mati najmanj v razdelku C 
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Razdelek B – starši in stari starši vpisani v glavni del RK LS 
(popolno poreklo) IN 

– najmanj 87 % lisaste pasme  
– odbran za osemenjevanje ali pripust 

– starši in stari starši vpisani v glavni del RK LS (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % lisaste pasme IN 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV pri starših IN 
– znani podatki o plodnosti (osemenitev/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 

znani rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah  
– izjema; mati najmanj v razdelku C 

Razdelek C – odbran za osemenjevanje ali pripust (vsaj delno 
poreklo) IN alternative: 
a) starši vpisani v rodovniško knjigo iste pasme ALI 
b) starši in stari starši vpisani v rodovniško knjigo 

druge pasme in je vpis bika v skladu z rejskim 
programom ALI 

c) potomec pod b) vpisanih bikov, če so izpolnjene 
zahteve rejskega programa 

– starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno poreklo) IN 
– najmanj 50 % lisaste pasme6 
– znani rezultati kontrole prireje in napovedi PV pri starših IN  
– znani podatki o plodnosti (osemenitev/telitev) pri telicah/prvesnicah ALI 

znani rezultati kontrole prireje, napovedi PV pri kravah 
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Razdelek D 
(preddverje 
RK) 

 – po oceni zunanjosti kaže pasemske značilnosti  
– več kot 25 % lisaste pasme (>25 % LS) 
– znani podatki o plodnosti (osemenitev) pri telicah ALI krave, vključene v 

kontrolo prireje 
 

                                            
1– Biki iz drugih populacij morajo biti odbrani za osemenjevanje po rejskem programu v Sloveniji. 
2 – Ni nosilka genetskih napak. 
3 – Znan skupni selekcijski indeks (SSI) 
4 – Osemenitev/pripust  
5 – Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v razdelek dodatnega dela RK in katere oče in oba stara očeta sta vpisana v glavni del RK, se šteje za čistopasemsko žensko 
žival in se vpiše v glavni del RK. 
Opombe 1 do 5 se smiselno uporabljajo za oba spola in vse razdelke RK, ki vključujejo enako zahtevo za vpis. 
6 - V dodatnem delu RK LS se pasma MB obravnava kot LS pasma 
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3 KRITERIJI ZA VKLJU ČITEV V RODOVNIŠKO KNJIGO 
 
Plemenski biki  ter plemenske telice  in krave se v RK vpišejo pod različnimi pogoji. 
Ženske živali , ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se v RK lahko vpišejo po tem, ko je 
znan prvi podatek o plodnosti (osemenitev, telitev), biki pa ob odbiri za 
osemenjevanje ali pripust. Vpis v RK je trajno veljaven. Podrobnejši pogoji za vpis 
živali v posamezni razdelek so vključeni v ta pravila (poglavje 2) .  
 
Za vpis plemenskih živali v RK morajo biti izpolnjeni tile splošni pogoji: 
– živali morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo 
goveda, plemenjaki pa tudi v skladu s pravili navedenimi v poglavju 3.2;  
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme; 
– njihove proizvodne lastnosti morajo biti znane.  
 

3.1 Označitev živali, vpisanih v RK  
 
Vsaka žival, vpisana v RK, mora biti označena v skladu s predpisi, ki urejajo 
identifikacijo in registracijo goveda v Sloveniji, v skladu z evropskim pravnim redom 
in v skladu s temi pravili.  
 
Identifikacijska številka živali (ID) , dodeljena v skladu s predpisom o identifikaciji in 
registraciji goveda, je za živali, vpisane v RK, sočasno tudi rodovniška številka 
živali  – vpisna številka živali v rodovniško knjigo čistopasemskega plemenskega 
goveda, ki v Republiki Sloveniji ni ponovljiva.  
Živali, označene pred začetkom veljavnosti predpisa o identifikaciji in registraciji 
goveda, ki so vpisane v RK, obdržijo prvotno identifikacijsko številko, ki je tako tudi 
rodovniška številka živali. Prvotna identifikacijska številka se obdrži tudi za preostali 
plemenski material in živali, ki se pojavljajo v poreklu živali, vpisanih v RK. 
 
Plemenske živali in drugi plemenski material iz držav članic Evropske unije 
(EU), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RK in so označene v skladu s predpisi, ki urejajo 
identifikacijo in registracijo goveda, se vpišejo v RK z originalno identifikacijsko 
številko v državi izvora, ki je s tem tudi rodovniška številka.  
 
Plemenske živali iz tretjih držav , ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RK in so bile 
preoznačene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, v RK 
obdržijo tudi originalno identifikacijsko številko, dodeljeno v državi izvora. 
Zagotovljena mora biti sledljivost od originalne identifikacijske številke, dodeljene v 
državi izvora, do identifikacijske številke, dodeljene v Sloveniji. Identifikacijska 
številka, dodeljena v državi izvora, je v RK sočasno tudi rodovniška številka živali. 
Identifikacijsko številko, dodeljeno v državi izvora, se obdrži tudi za drugi plemenski 
material, ki prihaja iz tretjih držav. 
 
V zootehniških dokumentih za plemenske živali navajamo identifikacijsko številko 
živali , ki je za živali, vpisane v RK, sočasno tudi rodovniška številka živali 
(obvezno) .  
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Tako ima na primer plemenski bik z imenom HOLAST v zootehniških dokumentih 
navedeno identifikacijsko številko živali (tj. rodovniška številka živali) SI 1609295, 
njegov oče HOLSTEIN, ki izvira iz Nemčije, pa identifikacijsko številko živali (tj. 
rodovniška številka živali) DE 0911235889. 
 

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

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

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

– 3. do 6. mesto: številka zaporedne dodelitve republiške številke plemenskega 
bika v skupini, ki se pri vsaki skupini začne z 1. Skupino predstavlja prvo 
mesto v RŠ. Tako bi se na primer prvemu biku, odbranemu za 
osemenjevanje, dodelilo RŠ 120001 (bik je lisaste pasme), petnajstemu biku, 
odbranemu za osemenjevanje, pa RŠ 140015 (bik je pasme montbeliard). RŠ 
v prejšnjem stavku so le simbolne. 

 
Če se način uporabe bika pozneje spremeni, bik obdrži RŠ, ki mu je bila dodeljena 
ob vpisu v register plemenskih bikov. Na primer bik, ki je bil prvotno odbran za 
osemenjevanje, ima zato na prvem mestu RŠ številko 1. To RŠ obdrži tudi, če je 
pozneje odbran za pripust.  
 
Za plemenske bike v zootehniških dokumentih praviloma navajamo obe številki: 
identifikacijsko številko živali , ki je za živali, vpisane v RK, sočasno tudi 
rodovniška številka živali (obvezno), in republiško številko plemenskega bika  
(priporočljivo).  
 
Tako ima npr. plemenski bik z imenom HOLAST v zootehniških dokumentih 
navedeno identifikacijsko številko živali (tj. rodovniška številka živali) SI 1609295 in 
republiško številko plemenskega bika 121017, njegov oče HOLSTEIN pa 
identifikacijsko številko živali (tj. rodovniška številka živali) DE 0911235889 in 
republiško številko plemenskega bika 720397. 
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3.3 Pasemska sestava plemenskih živali, vpisanih v RK  
Čistopasemske plemenske živali lisaste pasme imajo najmanj 7/8 lisaste pasme 
(≥ 87 % LS). Potomci oplemenjevanja lisaste pasme (LS) s pasmo rdeči holštajn 
(RH) in pasmo montbeliard (MB) se kot plemenske živali lahko vpišejo v RK za 
lisasto pasmo, v razdelek za katerega izpolnjujejo pogoje. Deleži posameznih pasem 
pri plemenski živali se navajajo tudi v zootehniških dokumentih za plemensko 
govedo. 
 

3.4 Vpis plemenskih bikov v RK  
Plemenski biki se v RK vpišejo po odbiri za osemenjevanje ali pripust. Plemenske 
bike lisaste pasme praviloma vpisujemo v glavni del RK, v razdelka A in B. 
Plemenski biki lisaste pasme, ki ne izpolnjujejo pogojev za glavni del rodovniške 
knjige, se lahko vpišejo v dodatni del rodovniške knjige za lisasto pasmo, vendar le v 
razdelek C.  
 
Za vpis plemenskih bikov v RK morajo biti izpolnjeni naslednji splošni pogoji: 
– potrjeno poreklo v skladu z zahtevami za preverjanje in kontrolo porekel; 
– za bika, ki je vpisan v drugo RK za lisasto pasmo, zootehniški dokument, ki 
spremlja čistopasemski plemenski material in ga izda domača ali tuja organizacija, ki 
vodi RK. Dokument vsebuje podatke o živali in podatke za vsaj dve generaciji znanih 
prednikov, njihove podatke o prireji in napovedi genetskih vrednosti. Pri plemenskih 
bikih iz drugih populacij, razen pri plemenskih bikih, namenjenih za uradno testiranje, 
mora zootehniški dokument vsebovati tudi napovedi njegovih genetskih vrednosti; 
– vpis v register plemenskih bikov in republiška številka plemenskega bika. 
 
Za vpis plemenskega bika v ustrezni razdelek RK morajo biti izpolnjene zahteve za 
posamezni razdelek RK (poglavje 2). 

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

3.6 Vpis živali in drugega plemenskega materiala iz EU v RK  
 
Živali s potrjenim poreklom, ki so vpisane v RK v državi članici EU, se na zahtevo 
rejca oz. imetnika plemenskega materiala razvrstijo in vpišejo v RK v ustrezni 
razdelek RK, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Podobno velja za drug 
plemenski material iz članic EU. Izpolnjeni morajo biti tudi pogoji, ki jih narekujejo 
predpisi za promet s čistopasemskim plemenskim materialom. 
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3.7 Vpis živali in drugega plemenskega materiala iz tretjih držav v RK  
 
V RK LS se lahko vpišejo le tiste živali iz tretjih držav, za katere da soglasje rejska 
organizacija. Podobno velja za drug plemenski material iz tretjih držav. Izpolnjeni 
morajo biti tudi pogoji, ki jih narekujejo predpisi za uvoz čistopasemskega 
plemenskega materiala. Uvožene živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RK in so bile 
preoznačene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, v RK 
obdržijo tudi originalno identifikacijsko številko, dodeljeno v državi izvora (v RK je to 
tudi rodovniška številka živali). Zagotovljena mora biti sledljivost od originalne 
identifikacijske številke iz države izvora do identifikacijske številke, dodeljene v 
Sloveniji. 


