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1 UVOD 

Rjava pasma oziroma prvotno imenovana sivorjava pasma ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. V 
Slovenskem prostoru je v preteklosti odigrala zelo veliko vlogo pri razvoju govedoreje in veliko 
prispevala k dohodku kmetov, živilsko predelovalne industrije ter trgovine. Živali rjave pasme so 
veliko prispevala k preživetju slovenskega naroda saj mu je dajala mleko in meso. Prvi začetki 
reje te pasme pri nas so na območjih južno od Ljubljane  (Notranjska, Kočevska, Dolenjska, 
Brežice). 

Izvor pasme je Švica, iz katere so kupovali plemenske živali najboljši rejci in graščinska 
posestva. Rjavo pasmo so kupovali tudi iz rejsko naprednih območij Avstrije (Zilertall, Imst, 
Montafom). V prvi polovici 19. stoletja je bilo na Slovenskem prostoru pasemsko nerazpoznavno 
govedo, reja na zelo nizkem nivoju. Čiste pasme so imele le nekatere graščinske posesti. Šele v 
drugi polovice 19. stoletja se je raven reje nekoliko izboljšala. V tem času beležimo tudi večji 
uvoz raznih deželnih pasem iz Avstrije. V Slovenskem prostoru je bilo močno prisotno 
muricidolsko govedo iz Avstrije. Živali te pasme so bile temno sive, belo sive lahko tudi bele 
barve. Dajale so okusno meso in so bile tudi primerne za vožnjo. 

Nastanek slovenske rjave pasme (dolenjska sivka) lahko povezujemo s križanjem Švicarskega 
rjavega goveda  z govedom, ki je bilo takrat v Slovenskem prostoru. Še posebej močno je bilo 
križanje z muricidolskim govedom. Nekateri strokovnjaki tistega časa (F. Povše) menijo, da je 
tako nastala dolenjska sivka, ki je bila v prvi polovici 20. stoletja prevladujoča pasma. 

Rjava pasma se je torej oblikovala v dokaj težkih talnih in vremenskih razmerah (Kras, 
visokogorje Švice), ob skromni krmi ter s križanjem različnih deželnih pasem. Pasma je tako 
pridobila nekatere pomembne lastnosti: odpornost, dolgoživost, prilagodljivost, dobro plodnost, 
čvrste parklje in noge, sposobnost na izkoriščanje velikih količin voluminozne krme.  

Prvotno je bil gospodarski pomen pasme reja za meso, delo ter mleko. Z industrijskim razvojem 
je pasma kot vprežna žival izgubljala svoj pomen, do izraza sta prišli dve osnovni gospodarski 
lastnosti pasme prireja mesa in mleka v razmerju 50:50. 

V 60. letih prejšnjega stoletja je tržišče zahtevalo vse več mleka. Za to je bilo nujno pri rjavi 
pasmi povečati mlečnost.  

Pričelo se je masovno oplemenjevanje z ameriško rjavo pasmo, ki je že bila selekcionirana v 
izrazito mlečno govedo. Oplemenjevanje je potekalo povsod v Evropi kot tudi pri nas. Rjava 
pasma je tako pridobila na visoki mlečnosti, povečal se je okvir živali ter izboljšalo vime. Rjava 
pasma je znana po izjemni  zmožnosti, da prirejo mleka prilagodi razpoložljivi količini in kvaliteti 
krme. 
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Pri nas predstavlja danes rjava pasma kombinirano pasmo z močnim poudarkom na prireji 
mleka. Za izboljšanje klavnih lastnosti se rejci velikokrat poslužujejo križanja z mesnimi 
pasmami kot so limuzin, šarole in belgijsko belo plavo govedo.    

Rjava pasma je pri nas razširjena skoraj po celotnem ozemlju, največ na Primorskem, del 
Ljubljanske kotline, Notranjska, Dolenjska, Savinjska in Šaleški predel. 
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2 REJSKI CILJ ZA RJAVO PASMO V SLOVENIJI   

Rjava pasma je kombinirana pasma, ki jo rede rejci usmerjeni v intenzivno in manj intenzivno 
prirejo mleka ter rejci dojilj. Rejski cilji, ki jih z načrtnim parjenji z visokokakovostnimi 
plemenskimi živalmi in odbiro zasledujejo strokovnjaki in rejci Zveze rejcev govedi rjave pasme 
Slovenije, se zato delijo na dva dela. Sprejeti so bili na letnem občnem zboru rejcev govedi rjave 
pasme. Glede na usmeritev in intenzivnost prireje mleka in mesa smo razdelili živali v dva tipa. 
Molznice v intenzivni prireji mleka so v mlečnem tipu, krave dojilje in del krav molznic v 
ekstenzivni prireji mleka, pa so v mesno-mlečnem tipu. Plemenskim bikom in bikovskim 
materam bomo določili tip, rejec pa se bo, razen pri načrtnem parjenju bikovskih mater, sam 
odločal s katerim tipom bikov bo pripuščal oziroma osemenjeval svoje plemenice. 

a) Rjava pasma - mlečni tip 

Rjava pasma – mlečni tip je v rejskem cilju kombinirana pasma s poudarkom na veliki prireji 
mleka. Živali so v izrazito mlečnem tipu, fine, vendar čvrste konstitucije (drobne kosti, tanka 
koža). Krave, so visoke in obsežne, z maso od 600 do 700 kg ter visoko konzumacijsko 
sposobnostjo za voluminozno krmo. Količina prirejenega mleka v povprečni laktaciji naj znaša 
vsaj toliko kilogramov, kot je 12-kratna masa krave. Obdržati in še izboljšati je treba prednosti 
kot so: dobra konstitucija, čvrste noge, daljša življenjska doba, lahke telitve, obdržati prednosti 
večje vsebnosti maščobe , beljakovin in strmeti za še večjo količino mleka. 

Mlečnost: 7500 kg in več oziroma 12 kratnik telesne teže 
Vsebnost:         4,2  % ali več mlečnih maščob, nad 3,5 % beljakovin (genotip kapa kazein BB ali 

AB  kar omogoča večji izplen mleka pri sirjenju) 
Telesna masa: obsežen trup, telesna masa odraslih krav od 600 do 700 kg 
Višina v križu 144 - 150 cm 
Vime: obsežno, dobro pripeto, izenačeno, enakomerno razporejeni, in pravilno 

nameščeni  seski,  primerni za strojno molžo 
Noge: čvrsti biclji, visoki in trdi parklji z tankim skočnim sklepom 
Telitve: lahke 
Molznost: 2 - 3,6 l/min 
Ostale lastnosti: dolga življenjska doba in proizvodnja, dobra plodnost, dobra prilagodljivost in 

odpornost na bolezni, dobra mlečna vztrajnost, miren temperament, nizko 
število somatskih celic (pod 200.000), zdravo vime, dobre lastnosti 
gospodarskega križanja. 

Preglednica 1: Rejski cilj za rjavo pasmo –mlečni tip 

Rejski cilj Dolgoročni cilj Izhodiščno leto 2009* Končno leto 2015 
količina mleka kg 7.500 5483 5700 
vsebnost maščob (%) 4,20 4,06 4,06 
vsebnost beljakovin (%) 3,50 3,38 3,40 
 * upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ<=62% in AR>38% 
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Slika 1: Krave molznice rjave pasme 

b) Rjava pasma - mesno mlečni tip 

Rjava pasma – mesno mlečni tip je v rejskem cilju kombinirana pasma s poudarkom na prireji 
mesa. V konstituciji so živali nekoliko bolj grobe in sorazmerno dobro omišičene. Izboljšati je 
treba rastnost in omišičenost zlasti za rejce, ki se usmerjajo v prirejo mesa in opuščajo prirejo 
mleka. Zato je predvideno, da bi pri tem delu populacije zmanjševali delež AR pasme in 
povečevali delež RJ pasme ob tem pa obdržali mlečnost in vsebnost maščob na isti ravni kot do 
sedaj, vsebnost beljakovin pa povečali. 

Pri rjavi pasmi je bil test na rastnost potomcev po bikih v osemenjevanju pred dvema letoma 
ukinjen. Do takrat so se testirali vsi potomci bikov rjave populacije, ki so bili v veliki večini iz 
populacije selekcionirane za prirejo mleka. V naslednjem petletnem obdobju želi rejska 
organizacija vzpostaviti izvajanje testa na rastnost pri populaciji original rjave pasme, ki bo imela 
večji poudarek na lastnostih prireje mesa. Ker trenutno ni oprijemljivih podatkov iz testa na 
rastnost za ta tip rjave populacije, bi bilo nekorektno navajati podatke za priraste ter lastnosti 
klavnosti in omišičenosti ter želeni cilj za petletno obdobje. Vsekakor bomo strmeli, da 
povečamo število živali v tem tipu, ki bodo sposobne čim višjih prirastov ter kazale napredek v 
lastnostih mesnatosti. Ob tem pa želimo ohraniti količino mleka na sedanji ravni ter izboljšati  
vsebnost beljakovin. Vsekakor ostaja cilj selekcionirati takšne živali, ki bodo prenašale v novo 
generacijo živali, sposobnost prirasta bikov pitancev preko 1200g na dan od rojstva do klavne 
teže. Zaradi majhne populacije bo to zelo teško vspostaviti test v testni postaji, kot tudi 
vrednotenje podatkov z linije klanja (malo podatkov), zato se bomo posluževali obeh testov ter 
poleg prirastov spremljali tudi ostale zunanje znake, ki se spremljajo pri kombiniranih pasmah, 
kjer je prireja mesa in mleka enakovredno izražena. Ena od lastnosti je gotovo ocenjevanje 
omišičenosti bikov za osemenjevanje in pripust ter krav, ki bodo v kontroli prireje. Ocenjuje se z 
že obstoječim sistemom ocenjevanja to je številčna skala od 1 do 9, kjer je 1 najnižja (najslabša 
ocena) vrednost in 9 najvišja (najboljša ocena) za to lastnost. Pri bikih, ki bodo odbrani za 
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osemenjevanje ali pripust naj bi bila ocena za omišičenost v zgornji tretjini omenjene skale. 
Tako bi posredno izboljševali klavne lastnosti pri tej populaciji.   

Rejski cilj: 

Mlečnost:           5000 kg in več 
Vsebnost: 4 % mlečnih maščob, 3,5 % beljakovin 
Telesna masa: obsežen trup, telesna masa nad 600 kg 
Višina v križu: 142 - 146 cm 
Dnevni prirast: 1200 g/dan ali več biki od rojstva do klavne zrelosti 
Vime: čvrsto pripeto, izenačeno, žleznato 
Noge: čvrsti biclji, visoki in trdi parklji 
Telitve: lahke 
Ostale lastnosti: dolga življenjska doba, dobra prilagodljivost in odpornost na bolezni, dobra 

mlečna vztrajnost, dobra plodnost, miren temperament, dobra omišičenost. 

Preglednica 1a: Rejski cilj za rjavo pasmo –mesno mlečni tip 

Rejski cilj 
Dolgoročni 
cilj Izhodiščno leto 2009* Končno leto 2015 

količina mleka kg > 5000 5294 5294 
vsebnost maščob (%) 4 4,01 4,01 
vsebnost beljakovin (%) 3,5 3,30 3,32 
* upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ>62% in AR<=38% 

 
 

 
Slika 2: Krava dojilja rjave pasme s teletom 

2.1 Opis pasme z opisom lastnosti zunanjosti: 

Barva in pigmentacija: Možni so številni odtenki rjave do sive barve z možnostjo rahlih belih 
pigmentiranih delov. 
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Ženske živali: Odrasle živali imajo maso od 600 do 700 kg in so v križu v  povprečju visoke od 
144 do 150 cm. Ob kakovostni voluminozni krmi zmorejo na leto dajati več kot 12 kratno količino 
mleka svoje telesne mase s 4 % ali več mlečne maščobe ter 3,5 % ali več beljakovin. 

 
Slika 3: Kravi rjave pasme SI 83320608in SI 62958312 na razstavi Bruna 2010 (Verona) 

Moške živali: Mladi biki so hitre rasti, sposobnost priraščanja je od 1000 do 1300 g na dan, 
primerni so za pitanje do velike mase in so zreli za zakol pri teži 600 do 700 kg ter statrosti 20 -
24 mesecev, z klavnostjo okoli 58%. Odrasli biki dosežejo višino v križu 160 cm in več s končno 
telesno maso preko 1000 kg.  

 
Slika 4: Plemenski bik AMAS 111341 

Tip: Rjava pasma je kombinirana pasma za prirejo mleka in mesa. Z rejskimi cilji zasledujemo 
dva tipa. Za intenzivne reje usmerjene v prirejo mleka kombiniran tip s poudarkom na visoki 
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prireji mleka, za reje dojilj in reje z manj intenzivno prirejo mleka pa kombiniran tip s poudarkom 
na visoki prireji mesa. 

2.2 Velikost populacije 

V Sloveniji (preglednica1) je bilo 31.12.2009 na 5.692 kmetijah 20.426 krav rjave pasme. V A 
kontrolo prireje mleka je bilo vključenih 12.861 krav na 1.730 kmetijah v A kontrolo prireje mesa 
pa 48 krav na 13 kmetijah (preglednica 2). Pri ostalih 7.517 kravah na 3.950 kmetijah kontrole 
prireje nismo spremljali, spremljali smo le poreklo živali (Z kontrola). Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije (KGZS) je v imenu Zveze rejcev govedi rjave 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 
rejcev govedi rjave pasme Slovenije in da vključujejo svoje živali v izvajanje rejskega programa 
za rjavo pasmo, je podpisalo 1.546 rejcev rjave pasme z 11.666 plemenicami rjave pasme.  

Na osnovi deleža rjave (RJ) in ameriško rjave (AR) pasme smo populacijo rjave pasme razdelili 
v mlečno in mesno-mlečni tip rjave pasme. Živali, ki imajo poznano poreklo in > 62% RJ pasme, 
smo uvrstili v mesno-mlečni tip rjave pasme, ostale v mlečni tip. 

Preglednica 2: Velikost populacije rjave pasme v letu 2009 (31.12.2009) 

Živali po kategorijah 

Št. telic Št. bikov Št. telet 

Pasma Št. krav 
12-
24* >24* 

12-
24* >24* Plem 

♂    (<12*)    
♀ Skupaj % 

RJ-mlečni tip 19.800 4502 2189 3877 495 30 4430 4530 39.853 97,2 
RJ-mesno 
mlečni 626 130 82 90 34 3 99 96 1.160 2,8 

RJ skupaj 20.426 4.632 2.271 3.967 529 33 4.529 4.626 41.013 
100 
8,9* 

Slovenija 169.449 57.777 26.793 64.976 5.915 501 75.148 62.649 463.208   
* Delež živali RJ pasme v celotni populaciji goved 



Rejski program za rjavo pasmo govedi, Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije,  2010 

13 

 

Preglednica 3: Število rej in število krav rjave populacije glede na usmeritev reje in vrsto kontrole v letu 2009 
 RJ 

Vrsta Št. Št. Usmeritev 
kontrole rej krav 

A 13 48 Dojilje 
Z 3.058 4.568 

Skupaj dolijlje 3.071 4.616 

AP 1.730 12.861 Molznice 
Z 891 2.948 

Skupaj molznice 2.621 15.809 

Skupaj RJ 5.692 20.425 

Preglednica 4: Število plemenskih bikov, odbranih za osemenjevanje/pripust v sezoni 2010 

Pasma Izvor Kategorija Namen uporabe Št. bikov 

RJ tuji biki testirani bik osemenjevanje 8 
RJ domači bik testirani bik osemenjevanje 12 

RJ domači bik mladi bik, priznan za osemenjevanje osemenjevanje 16 
 

2.3 Rejske metode  

Rejske metode delimo na metode, ki nudijo podporo selekcijskemu delu in napredku ter metode, 
ki nudijo podporo učinkovitejšemu izkoristku genetskega potenciala ter splošnemu napredku pri 
prireji mleka in mesa. 

Osnova rejskega dela je pravilen izbor živali za naslednjo generacijo. Rejsko delo je določeno s 
selekcijskim programom in poteka po štirih poteh.  

Z odbiro staršev za novo generacijo vplivajo rejci po dveh poteh: 
oče  - hči  in  
mati – hči   
kar predstavlja 15 – 20% skupnega selekcijskega napredka. 

Rejske organizacije s svojim delom s selekcijskim programom po poteh 
mati – sin in  
oče – sin 
doprinesejo 80 – 85% k skupnemu selekcijskemu napredku. 

Dovoljene oblike razmnoževanja so pripust, osemenjevanje in presajanje zarodkov. Za 
doseganje rejskih ciljev se poslužuje parjenja v čisti pasmi. V čistopasemsko rjavo govedo 
razvrščamo živali rjave in ameriško rjave pasme ne glede na razmerje med njima. Za 
gospodarsko križanje lahko uporabljamo bike mesnih pasem. Potomci takega parjenja ne 
morejo biti vpisani v rodovniško knjigo za rjavo pasmo in niso predvideni za razmnoževanje. 

Za osemenjevanje se uporablja testirane in mlade bike ter izjemoma čakajoče bike. Obseg in 
obdobje uporabe mladih bikov ter obseg uporabe posameznega testiranega bika se določi z 
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letnim programom osemenjevanja, ki ga pripravi delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov. To 
delovno skupino imenuje rejska organizacija. 

Načine preizkušanja in ocenjevanja natančneje določa rejski program. Rejci vključeni v rejski 
program zagotavljajo preizkušanje in ocenjevanje v razmerah reje, dovoljujejo uporabo 
podatkov zbranih ob prodaji in v klavnici ter zagotavljajo vhlevljanje živali na testne postaje. 

Poleg rejskih metod, ki nudijo podporo selekcijskemu napredku, pa so enako pomembne tudi 
rejske metode, ki nudijo podporo učinkovitejšemu izkoristku genetskega potenciala ter 
splošnemu napredku v prireji. V razmerah reje se rejci poslužujejo rejskih metod in programov 
za zmanjšanje zdravstvenih težav v čredah (mastitisi, presnovne bolezni…), izboljšanje pogojev 
reje (klima v hlevu, prilagajanje prehrane in menedžmenta, izboljšanje počutja živali, …) ter 
drugih. 



Rejski program za rjavo pasmo govedi, Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije,  2010 

15 

 

3 SELEKCIJSKI PROGRAM ZA RJAVO PASMO 

Selekcijski program vključuje:  

Krave in breje telice:  26.000 
Molznice:   16.000 
Dojilje:     5.000 
Breje telice:     5.000 
Kontrolirane krave:  13.000 
Bikovske matere:  90 do 120 mlečni tip in 26 do 30 mesno-mlečni tip 
Biki v lastnem testu:  30 do 50 mlečni tip in 10 do 15 mesno-mlečni tip 
Mladi biki:   10 do 12 mlečni tip in 3 do 5 mesno-mlečni tip 
Pozitivno testirani biki:  2 do 4 mlečni tip in 1 do 2 mesno-mlečni tip 
Domači in tuji elitni biki:  3 do 4 mlečni tip in 1 do 3 mesno-mlečni tip 

Glede na usmeritev in intenzivnost prireje mleka in mesa smo razdelili živali v dva tipa. Molznice 
v intenzivni prireji mleka so v mlečnem tipu, krave dojilje in del krav molznic v ekstenzivni prireji 
mleka, pa so v mesno-mlečnem tipu. Posameznim plemenicam, razen bikovskim materam ne 
bomo določali tipa. Tip bomo določili tudi bikom v lastnem testu in plemenskim bikom. Rejec se 
bo sam odločal v kakšnem tipu bo izbiral moške živali za pleme. Razmerja med številom živali v 
mlečnem in mesno-mlečnem tipu v posamezni skupini so prilagojena številu molznic v intenzivni 
prireji mleka na eni strani ter številu dojilj in molznic v ekstenzivni prireji mleka na drugi strani. S 
spremembo števila plemenic, se lahko ustrezno spremeni tudi število živali v posamezni skupini. 
Odločitev se sprejme v okviru rejske organizacije ali po njenem pooblastilu v okviru delovne 
skupine za odbiro in ocenitev bikov. 

Število bikovskih mater, bikov v lastnem testu in plemenskih bikov računamo glede na potrebno 
število plemenjakov za osemenjevanje in pripust. Glede na število plemenic (26.000) smo 
predvideli vključitev 13 do 17 mladih bikov letno. Odločilna je odbira bikovskih mater, saj v to 
skupino odberemo le 0,4 do 0,6 % plemenic. 

Večino krav in telic rjave pasme v rejah molznic in rejah dojilj je vključenih v kontrolo porekla. Pri 
teh živalih se spremljajo podatki o osemenitvah in pripustih, telitvah ter njihovem poreklu in 
poreklu njihovih potomcev. 63 % krav rjave pasme je vključenih v kontrolo prireje mleka ali 
kontrolo prireje mesa. Najboljše med njimi, glede na zastavljene rejske cilje, dobe status 
bikovskih mater. Te načrtno osemenimo s semenom elitnih bikov.  

Bikce potomce načrtnega parjenja bikovskih mater in elitnih bikov, ki ne kažejo prirojenih napak 
ali napak zunanjosti in so primerno razviti glede na njihovo starost, vključimo v lastno 
preizkušnjo na testno postajo. Izjemoma, ko bikca ni mogoče vključiti v testno postajo, lahko 
bikec ostane tudi v vzreji na kmetiji. Tako vzrejo imenujemo alternativna vzreja, nadzoruje in 
vodi pa jo DPO priznana za območje, kjer se bikec vzreja. Po končanem testu delovna skupina 
za odbiro in ocenitev bikov oceni testirane bike in jim odobri namen rabe (osemenjevanje, 
pripust, izločitev).   
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Biki priznani za osemenjevanje dobe status mladih bikov. S semenom teh bikov se semeni le 
toliko živali, kot je določeno v programu osemenjevanja. Ko se s semenom mladih bikov 
osemeni predvideno število plemenic, dobe biki status čakajočih bikov. Mladim in čakajočim 
bikom, se lahko jemlje seme na zalogo. 

Ko ima bik poznane v rejskem programu predvidene teste in napovedi plemenskih vrednosti, 
dobi status testiranega bika. Najboljši med njimi, lahko dobe status elitnega bika. Status elitnih 
bikov lahko pridobe tudi biki iz drugih populacij.  

Med razvojne naloge je vključena tudi genomska selekcija. Z njeno uveljavitvijo se bo 
predvidoma spremenila tudi selekcijska shema. Odločitev o spremembi selekcijske sheme se 
lahko sprejme v okviru rejske organizacije tudi med trajanjem izvajanja rejskega programa. 
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3.1 Selekcijska shema 

26.000 krav in brejih telic rjave pasme

16.000 molznic
5.000 brejih telic

-kontrola porekla

13.000 krav rjave pasme v kontroli prireje

- kontrola prireje mleka

- kontrola prireje mesa

-ocena zunanjosti

Bikovske matere

120 mlečni tip
30 mesno-mlečni tip

Biki v lastnem testu

50 mlečni tip
10 mesno-mlečni tip

Mladi biki

12-15 mlečni tip
2-5 mesno-mlečni tip

Testirani biki

2-4 mlečni tip
1 mesno-mlečni

Elitni 

biki

max 1

 
Slika 5: Selekcijska shema 
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4 PREIZKUŠANJE ŽIVALI RJAVE PASME 

Govedo, ki je vključeno v katerikoli preizkus proizvodnih lastnosti 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)).  

Pri govedu bomo merili in ocenjevali proizvodne in druge lastnosti za prirejo mleka (kontrolo 
izvajamo po metodi A4 in AT4), rast (lastni test bikcev potomcev načrtnega parjenja na testni 
postaji, test potomcev mladih bikov v testu na testni postaji in test potomcev mladih bikov v testu 
v pogojih reje), klavno kakovost in kakovost mesa (v klavnicah in laboratorijih ocenimo potomce 
mladih bikov iz testnih 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 testu in v testu potomcev na testni 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 testnih 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, 
- kondicijo živali, 
- temperament živali, 
- maso polovic in/ali pomembnejših klavnih kosov, 
- klavnost, 
- konformacijo, 
- mesnatost, 
- zamaščenost, 
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- 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. 

4.1 Metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti pri govedu  

S preizkušanjem goveda ocenjujemo ali merimo posamezne proizvodne in telesne lastnosti 
goveda. Preizkušanje lahko poteka v pogojih reje ali na testni 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.  

4.2 Biološki test  

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

4.3 Lastna preizkušnja bikov na testni postaji 

Testiramo 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. 

Testiranje se izvaja po referenčni ICAR metodi APT in v skladu s pravili in navodili Kmetijskega 
inštituta Slovenije. 

Lastni test bikcev opravlja Testna postaja pri KGZS – Zavod GO, ki ima status Testne postaje. 

Podrobnejši opis lastne preizkušnje bikov na testni postaji se nahaja v prilogi Strokovna pravila 
in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 2010) 
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4.4 Preizkušnja sorodnikov v testnih postajah (progeni test) 

S preizkušnjo sorodnikov v testnih postajah testiramo 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. 

V letu 2008 je testna postaja, ki je izvajala preizkušnjo sorodnikov v testnih postajah za potomce 
mladih bikov rjave pasme prenehala s testom. Za potomce mladih bikov v mesno-mlečnem tipu 
želimo ponovno uvesti ta način testiranja. 

Testiranje se bo izvajalo po referenčni ICAR metodi APT in v skladu s pravili in navodili 
Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Lastni test bikcev bo opravljala Testna postaja, ki ima status Testne postaje.  

Podrobnejši opis preizkušnje sorodnikov v tesnih postajah se nahaja v prilogi Strokovna pravila 
in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 2010) 

4.5 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 nadkontrola, 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 
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količina namolzenega mleka in odvzame vzorec za analizo mleka. Nadkontrola naj se izvede pri 
10 % rej in živali v kontroli prireje letno. 

Testiranje 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) 

Testiranje na terenu izvajajo območni zavodi KGZS. Kmetijski inštitut Slovenije vodi zbirko 
podatkov in obračun rezultatov kontrole ter objavlja rezultate testiranja. 

4.6 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 
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. 

4.7 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 
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- 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). 

4.8  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 prilogi 
Ocenjevanje goved za rjavo pasmo goveda. 

4.9 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.  

4.10 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 posamezne starostne kategorije, kar 
predstavlja dobro podlago za izvajanje t. i. testa v pogojih reje ali fild testa (ang. field), v katerem 
se podatke EUROP ocenjevanja uporablja za genetsko vrednotenje. Podatki EUROP 
ocenjevanja so tako tudi poceni vir informacij za genetsko vrednotenje. 

4.11 Preizkušnje v laboratorijih 

4.11.1 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: 
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• 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.  

4.11.2 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 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. 

4.11.3 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.  
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4.11.4 Preverjanje porekla  

Že od leta 1974 smo krvnimi skupinami preverjali poreklo bikcev namenjenih na testno 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 prilogi Strokovna pravila in opis metod za 
izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 2010) 

4.12 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. 

Postopki napovedovanja plemenskih vrednosti za lastnosti mlečnosti, plodnosti, zunanjosti, 
dolgoživosti in rastnosti ter klavnih lastnosti so navedeni v prilogi 2. Metodika napovedovanja 
plemenskih vrednosti za čistopasemsko rjavo govedo v Sloveniji.  
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5 SPREJETJE ČISTOPASEMSKEGA PLEMENSKEGA GOVEDA ZA PLEME 

5.1 Sprejetje ženskih živali za pleme 

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 posamezne razdelke rodovniške knjige v skladu s 
pogoji, ki so opisani v poglavju o vodenju rodovniške knjige (Priloga 3: Rodovniška knjiga za 
rjavo pasmo v Sloveniji) 

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 
3). 

5.1.1 Sprejetje elitnih ženskih živali za pleme 

Območni selekcionisti odberejo potencialne bikovske matere (BM) na podlagi rezultatov 
plemenskih vrednosti in ogleda zunanjosti živali. Končno odbiro in potrditev opravi strokovni 
tajnik za pasmo. Pri odbiri BM se držimo pogojev, ki jih mora izpolnjevati posamezna krava, da 
pridobi status BM. Ostrejši so kriteriji večji napredek bo pasma dosegla.Odbrane BM se vpišejo 
v evidenco BM (ti. register BM), ki se vodi v podatkovni zbirki v okviru IS opisanega v poglavju 
11. Ob registraciji BM se zabeležijo naslednji podatki: 

- ID BM 
- leto statusa BM 
- višina križa v cm, 
- dolžina križa v cm 
- dolžina telesa v cm, 
- obseg prsi v cm, 
- ocena (1-9) za omičišenost, 
- ocena (1-9) za kondicijo, 
- ocena za vime v točkah za prvesnice do max 89 točk, za ostale krave do max99    točk, 
- ocena za okvir v točkah za prvesnice do max 89 točk, za ostale krave do max99    točk, 
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- oceno za križ v točkah za prvesnice do max 89 točk, za ostale krave do max99    točk, 
-oceno za noge v točkah za prvesnice do max 89 točk, za ostale krave do max99    točk, 
(priloga 1). 

Register BM se sproti dopolnjuje. Enkrat letno se pripravi katalog BM, ki poleg podatkov iz 
registra BM vključuje vse dostopne podatke in rezultate o prireji, plodnosti in testiranju 
posamezne BM.  

Strokovni tajnik (lahko tudi v sodelovanju s selekcionistom) pripravi program osemenjevanja BM 
glede na poreklo ter proizvodne lastnosti posamezne BM in elitnih bikov predvidenih za načrtno 
osemenjevanje. Posamezni bikovski materi se izbere plemenjaka, ki izboljšuje lastnosti, ki jih 
želimo pri naslednji generaciji potomcev izboljševati. Vsaki bikovski materi se določi 
najprimernejšega plemenjaka in drugega za primer, če ni možna osemenitev z najprimernejšim 
plemenjakom. Za zagotavljanje nesorodstvenega parjenja BM in elitnih bikov se izvajajo ukrepi 
opisani v poglavju 8. 

Potrebno število bikovskih mater računamo glede na potrebno število plemenjakov za 
osemenjevanje in pripust. Odberemo  0,8 do 1,0 % plemenic. 

Kriteriji za odbiro bikovskih mater(BM) rjave pasme – mlečni tip ( do 120 BM) so: 

Standardizirane plemenske vrednsti (PV 12) za lastnosti: 

IBM  124 ali več,  
Mlečnost            120 ali več 
okvir   109 ali več najmanj 80 točk pri prvesnicah in najmanj 90 točk 
                                  pri  ostalih kravah, 
noge                   109 ali več najmanj 80 točk pri prvesnicah in najmanj 90 točk 
                                  pri  ostalih kravah, 
križ                     109 ali več najmanj 80 točk pri prvesnicah in najmanj 90 točk 
                                  pri  ostalih kravah, 
vime           115 ali več najmanj 82 točk pri prvesnicah in najmanj 90 točk 
                                  pri  ostalih kravah. 

Absolutna mlečnost v 1.laktaciji nad 6.400 kg mleka, v naslednjih laktacijah povprečje nad 7.200 
kg mleka. 

Minimalna vsebnost  beljakovin je 3,25% za prvesnice in 3,35% za nadaljnje laktacije. Kritereij 
za vsebnost maščob ni posebno pomemben in se selekcionist za odbiro BM odloči glede na 
trenutno stanje v populaciji in potrebe po BM v tekočem letu, praviloma naj ne bi bila vsebnost 
pod 3,5 % masti. 

Kriteriji za odbiro BM rjave pasme – mesno-mlečni tip (do 30 BM) so:  

Standardizirana plemenska vrednost (PV 12) za lastnosti: 
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IBM              nad 100, 
Mlečnost      nad 100 
okvir   106 ali več najmanj 78 točk pri prvesnicah in najmanj 88 točk 
                                  pri  ostalih kravah, 
noge                   106 ali več najmanj 78 točk pri prvesnicah in najmanj 88 točk 
                                  pri  ostalih kravah, 
križ                     106 ali več najmanj 78 točk pri prvesnicah in najmanj 88 točk 
                                  pri  ostalih kravah, 
vime           106 ali več najmanj 78 točk pri prvesnicah in najmanj 88 točk 
                                  pri  ostalih kravah. 
Omišičenost      118 ali več. 

Za reje dojilj oziroma za ekstenzivnejšo rejo molnic visoka mlečnost ni ajpomembnejše zato je 
tudi RPV za to lastnost spšuščena do povprečja in višje. Pri kriterijih za odbiro dajemo prednost 
lastnostim za prirejo mesa. Bikovske matere v mesno-mlečnem tipu trenutno odbiramo v rejah, 
ki so v kontroli prireje mleka. Leta 2003 smo pričeli spremljati kontrolo prireje tudi v rejah dojilj 
rjave pasme. Ko bo znano več rezultatov, da jih bomo lažje ovrednotili in primerjali med sabo, 
bomo pričeli z odbiro BM tudi v teh rejah. 

5.2 Sprejetje moških živali za pleme 

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 (Priloga: 
Rodovniška knjiga za rjavo pasmo v Sloveniji), lahko uvrščen v glavni del RK. Biki odbrani za 
pripust se lahko vpišejo največ v B razdelek glavnega dela RK. 

5.2.1 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. 
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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 (štirikrat letno) delovna skupina pregleda rezultate 
obračunov in 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. 

5.2.2 Odbira in testiranje plemenskih bikov za osemenjevanje: 

1. Letno bodo odbrani 3 do 5 elitnih bikov za načrtno osemenjevanje v mlečnem tipu in 1 do 3 
biki v mesno-mlečnem tipu. Izbor opravi delovna skupina na predlog strokovnega tajnika. Pri 
odbiri se smiselno upoštevajo kriteriji, ki jih uporabljamo pri odbiri BM. Upoštevati je potrebno 
podatke INTERBUL-a in podatke o plemenskih vrednostih iz posameznih dežel ter preveriti 
stopnjo sorodstva v populaciji zaradi preprečevanja inbridinga. Vsak odbran elitni bik mora biti 
druge linije. 

2. Iz načrtnega parjenja se po kontroli prirojenih in konstitucijskih napak ter zdravstvenih 
pregledih letno vhlevi cca 12 bikcev po posameznem elitnem očetu v mlečnem tipu in 6 do 10 
bikcev po posameznem elitnem očetu v mesno-mlečnem tipu na testno postajo, za lastno 
preizkušnjo.  

3. Po končanem testu delovna skupina za odbiro bikov oceni bike in jih razporedi v naslednje 
skupine:  

- za osemenjevalni center (OC),  
- pripust (PP) in  
- izločitev (IZ). 

Letno se iz postaje za direktni test (izjemoma tudi iz alternativne vzreje in uvoza) vključi v OC 10 
do 12 bikcev v mlečnem tipu ter 3 do 5 v mesno-mlečnem tipu. 

4. Od vsakega bika se vzame 600 do 1000 doz semena za potrebe testiranja z naslednjimi 
fazami testa: biološki test, test na lastnosti zunanjosti, test na pitovne in klavne lastnosti ter test 
na mlečnost. Seme bikov v mlečnem tipu se naj porabi na prvesnicah v kontroli prireje mleka. 
Seme bikov v mesno-mlečnem tipu naj se porabi v celotni populaciji izključno na željo rejca. V 
kolikor bo ZRGRPS pristopila k genomski selekciji in uredila vse potrebno za izračun ter 
prikazovanja rezultatov testov se omejevanje mladih bikov za osemenjevanje ukine, oziroma 
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biki ne bodo več imeli statusa  čakajočih bikov. Bik, ki bo genomsko testiran dobi status 
testiranega bika. (razvojna naloga)  

5. Pred izločitvijo mladih bikov iz OC se pripravi najmanj 8.000 doz  zaloge semena oziroma se 
postopa v  skladu z odločitvijo delovne skupine za odbiro in pripust plemenjakov. Vključevanje 
mladih bikov v osemenjevanje naj se izvede tako, da se razdeli najmanj 700 doz semena po 
veterinarskih postajah in rejcem ter se šele po tem prične z delitvijo semena naslednjih bikov. 
Seme  se hrani najmanj do zaključka testa. Čakajoči bik lahko tudi počaka rezultate testov, nato 
delovna skupina, ki odbira bike, odloči o njegovi usodi. 

6. Po zadostnem številu zbranih in obdelanih podatkov se napovejo plemenske vrednosti 
(priloga 2) za posamezne lastnosti, ki jih biki za osemenjevanje prenašajo na potomce. Te 
lastnosti so obdelane v sedmih sklopih: 

- Za dobo med telitvama in starost ob prvi telitvi  
- Za potek telitve  
- Za telesne lastnosti telet  
- Za telesne lastnosti prvesnic, temperament in iztok mleka  
- Za lastnosti mlečnosti v standardni laktaciji  
- Za lastnosti mlečnosti za dnevne kontrole  
- Za prirast in klavno kakovost na osnovi preizkušnje potomcev na testni postaji (progeni 

test)  

Plemenske vrednosti za posamezno lastnost so osnova za izračun skupnega selekcijskega 
indeksa, v katerem imajo posamezne lastnosti glede na tržno situacijo določene ekonomske 
teže. Vse plemenske vrednosti se izražajo absolutno v enotah merjenja in v relativnih 
vrednostih. Metode napovedovanja plemenskih vrednosti so podrobno opisane v prilogi 2. 

7. Delovna skupina za odbiro bikov za osemenjevanje in pripust letno vključi v osemenjevanje 3 
do 5 testiranih bikov v mlečnem tipu in 2 do 3 testirane bike v mesno-mlečnem tipu. 

5.2.3 Program uporabe plemenjakov 

Programi rabe plemenjakov za osemenjevanje 

Program vsebuje več strokovnih opravil z namenom izvajanja določil iz tretjega odstavka 61. 
člena Zakona o živinoreji ki zahtevajo: 

Preprečevanje negativnih posledic parjenja v sorodstvu 

Kontrola staršev in starih staršev  bikovskih mater in bikov za načrtno osemenjevanje je ukrep s 
katerim zagotavljamo plemenjake različnega porekla, kar rejcem in osemenjevalcem omogoča 
dovolj veliko izbiro plemenjakov različnega porekla za osemenjevanje. 
Vsako leto rejska organizacija izda katalog bikov za osemenjevanje v tekočem letu. Med podatki 
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o plemenjakih so tudi podatki o starših in starih starših, kar omogoča rejcem izbiro plemenjakov, 
ki niso v sorodu z njegovimi plemenskimi živalmi.  

Namensko razmnoževanje 

Namensko razmnoževanje se izvaja z biki za osemenjevanje bikovskih mater, mladimi biki, 
testiranimi biki.  

Bikovske matere osemenjujemo z elitnimi domačimi in tujimi biki. Elitni domači biki so testirani 
biki, ki zelo izboljšujejo večino lastnosti (mleko, plodnost, telesne lastnosti…). Izbor tujih bikov je 
opravljen na osnovi plemenskih vrednosti za posamezne lastnosti ali sklopu lastnosti (mlečnost, 
telesne ocene…). 

Z mladimi biki osemenjujemo z namenom njihovega testiranja na podlagi podatkov njihovih 
potomcev. Vse prvesnice v kontroli prireje mleka naj bi bile osemenjene s semenom mladih 
bikov, na željo rejca pa se s tem semenom lahko osemenijo tudi ostale plemenice. 

S čakajočimi biki praviloma ne osemenjujemo. 

Za osemenjevanje s testiranimi biki uporabljamo seme bikov, ki so zaključili test na potomcih in 
imajo nadpovprečne plemenske vrednosti. Količina uporabe posameznega plemenjaka je 
določena v letnem programu rabe plemenjakov.  

Izkoriščanje heterozisa 

Za izboljšanje pitovnih in klavnih lastnosti uporabljamo gospodarsko križanje z mesnimi 
pasmami, predvsem šarole, limuzin in belgijsko-belo plave pasme. 

5.2.4 Letni programi uporabe plemenjakov 

Za osemenjevanje se uporablja testirane in mlade bike ter izjemoma čakajoče bike. Z mladimi 
biki osemenjujemo vse prvesnice rjave pasme v kontroli prireje, na željo rejca pa tudi druge 
plemenice. Obseg uporabe mladih bikov in posameznega testiranega bika se določi z letnim 
programom osemenjevanja, ki jih pripravlja delovna skupina za odbiro bikov. Predlog za 
nakup/uvoz semena elitnih plemenskih bikov iz tujih populacij za potrebe načrtnega 
osemenjevanja bikovskih mater pripravi strokovni tajnik za pasmo, sklep o nakupu/uvozu pa 
sprejme delovna skupina za odbiro bikov. Seme plemenskih bikov, namenjeno za 
osemenjevanje bikovskih mater je praviloma na voljo tudi za osemenjevanje ostalih plemenic. 
Na pobudo rejcev ali strokovnih služb komisija razpravlja in odloči tudi o nakupu/uvozu semena 
testiranih bikov iz tujih populacij, ki izboljšujejo posamezne lastnosti (bikov melioratorjev). 
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Povzetek letnega programa uporabe bikov: 

št doz. 
Letna potreba  semena         52.000 
Seme mladih bikov 10 - 15 bikov po 800 doz          12.000 
Seme za načrtno osemenjevanje bikovskih mater           300 
Seme bikov melioratorjev         2.700 
Seme pozitivno testiranih bikov             37.000 

Skupno število doz semena je določeno na osnovi števila plemenic in povprečne porabe 
semena za uspešno osemenitev. Pretežni delež populacije želimo osemenjevati s testiranimi 
biki, za potrebe testiranja mladih bikov, pa vključimo v osemenjevanje vsako leto do 30 % 
mladih bikov. 

5.2.5 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 rjave pasme 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.  
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6 IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH METOD RAZMNOŽEVANJA 

Med zahtevnejše metode prištevamo: 

1. zbiranje, pridobivanje, priprava in prenos zarodkov 
2. zahtevnejše tehnike osemenjevanja: 

- globoko intra uterino 
- laparoskopsko 

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

V visoko proizvodnih čredah prihaja pogosto do različnih okužb, pri čemer pa je potrebno 
ohraniti dragoceni genetski material v postopku sanacije rej in zmanjšati tveganje prenosa 
okužbe v neokužene reje. Za dosego omenjenega cilja se danes v živinorejsko razvitih državah 
vse več uporablja prenos lastnosti genetsko zanimivih živali s pomočjo t.i. MOET (multipla 
ovulacija, embriotransfer) programa. Prenos zarodkov je trenutno najvarnejša metoda 
izmenjave genetskega materiala ob upoštevanju vseh pravil manipulacije z zarodki od 
pridobivanja do presaditve.  

Zahtevnejše tehnike osemenjevanja se največkrat 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 izjemoma oziroma po posebnem programu.  

7 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 
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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 
8. 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.  

8 NAČINI IN POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE NESORODSTVENEGA PARJENJA - 
UKREPI ZA PREPREČEVANJE PARJENJA V SORODU 

Zagotavljanje nesorodstvenega 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: 
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– 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 
RP se lahko uporablja spletna aplikacija (v okviru informacijskega sistema opisanega v poglavju 
11), 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.  

9 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ŠIRJENJA GENETSKEGA NAPREDKA 

Širjenje genetskega napredka je poleg izvajanja ukrepov za gospodarnejšo rejo, ukrepov za 
zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov ter ukrepov varstva biotske raznovrstnosti 
najpomembnejši cilj tega rejskega programa. Dosledno sledenje ciljev in izvajanje vseh nalog 
opredeljenih v rejskem programu (ukrepi za preprečevanje parjenja v sorodu, selekcijski 
program, način odbiranja domačih živali in načrt uporabe plemenskih živali kot je odbira 
bikovskih mater in odbira plemenskih bikov, izvajanje zahtevnejših metod razmnoževanja, 
razvojne naloge, itd.) predstavlja temelj za zagotavljanje širjenja genetskega napredka.  

Širjenje genetskega napredka je v rejskem programu opredeljeno na dveh ravneh.  
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Ukrepi na ravni rejske organizacije so:  

- promocija najboljših plemenskih živali, 
- razstave plemenskih živali, 
- izobraževanje rejcev, 
- sprotno posredovanje informacij o plemenskih živalih (katalogi bikov, javne predstavitve, 

publikacije, informacije na spletu …), 
- trženje plemenskih živali, 
- zagotavljanje zadostnega števila doz semena primernih bikov,  
- preprečevanje kužnih bolezni,  
- ...  

 Ukrepi na ravni rejca: 

- svetovalno in strokovno delo selekcionistov v čredah pri rejcih, 
- neposredno priporočanje plemenskih bikov za izboljševanje genetskih lastnosti v čredi pri 

rejcu, 
- ažurno posredovanje vseh informacij rejcem za lažje selekcijsko delo znotraj čred,  
- svetovanje in posredovanje informacij ob nakupu in prodaji plemenskih živali, 
- ukrepi za preprečevanje parjenja v sorodu,  
- uporaba zahtevnejših metod razmnoževanja, 
- ... 

Pri širjenju genetskega napredka upoštevamo okoliške razmere in proizvodne usmeritve 
posameznih rej. 

10 MEŠANO SEME 

Uporaba mešanega semena za osemenjevanje plemenic rjave pasme po tem rejskem 
programu ni predvidena.  

11 INFORMACIJSKI SISTEM 

Sodoben informacijski sistem je nujen za učinkovito izvajanje rejskega programa.  

Podrobnejši opis informacijskega sistema se nahaja v prilogi Strokovna pravila in opis metod za 
izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 2010) 

12 OZNAČEVANJE ŽIVALI 

Osnova učinkovitega izvajanja selekcijskega dela, vodenja rodovniških knjig in reprodukcije ter 
drugih nalog v živinoreji je identifikacija in registracija goved.  

Vsaka žival vključena v rejski program za rjavo pasmo mora biti označena v skladu s predpisi, ki 
urejajo identifikacijo in registracijo govedi v Sloveniji (Pravilnik ooznačevanju in registraciji goved 
UL RS, št.16/2003).  
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Za pravilno označeno in registrirano govedo je odgovoren imetnik govedi. 

Podrobnejši opis označevanja živali se nahaja v prilogi Strokovna pravila in opis metod za 
izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 2010) 

13 VODENJE RODOVNIŠKE KNJIGE ZA RJAVO PASMO 

Rodovniška knjiga (RK) je register plemenskih živali (plemenskih bikov, telic in krav). RK za 
rjavo pasmo goveda in se vodi v skladu s prilogo Rodovniška knjiga za rjavo pasmo goveda. 

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, 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 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 
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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. 

16 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; 
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- 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 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. 
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17 RAZVOJNE 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 naj 
bi prispevale k učinkovitejšemu izkoriščanju genetskih sposobnosti živali kakor tudi k večji 
okoljski učinkovitosti reje oziroma zmanjševanju obremenjevanja okolja. 

 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. 

Vrsto in način izvedbe posamezne razvojne naloge bo določil strokovni svet rejske organizacije. 

Razvojne naloge se bodo izvajale na naslednjih področjih: 

- Uvajanje novih in posodabljanje obstoječih lastnosti v selekcijski program (življenjska 
prireja, število somatskih celic, dolgoživost, odpornost na obolevanje vimena in druga 
obolevanja, merjenje iztoka mleka, prilagojenost živali na okolje, test potomstva na rastnost 
in klavne lastnosti v razmerah reje, kakovost klavnih trupov, površina hrbtne mišice, 
lastnosti kakovosti mesa in druge);  

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

- Uvajanje novih in posodabljanje obstoječih metod napovedovanja plemenskih vrednosti  
(obračun plemenske vrednosti za direktni test, dnevne kontrole z naključno regresijo); 

- Uvajanje napovedovanja plemenskih vrednosti za nove lastnosti in posodabljanje 
obstoječih (življenjske prireje, lastnosti plodnosti, odpornost na bolezni, …); 

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

- Proučevanje in spremljanje genetske variabilnosti;  
- Izračun koeficienta imbridinga in posodabljanje programov za preprečevanje parjenja v 

sorodstvu; 
- Izdelava sheme načrtnega parjenja živali glede na želeno usmeritev selekcije znotraj 
črede; 

- Proučevanje interakcije med genotipom in okoljem; 
- Proučevanje vplivov okolja na prirejo in kakovost mleka in mesa; 
- Proučevanje posebne kakovosti mleka in mesa z vidika promocije rjave pasme goved; 
- Posodabljanje in razvoj informacijskega sistema Govedo za potrebe rejcev,  rejskih 

organizacij idr.; 
- Razvoj informacijskih tehnologij v podporo gospodarjenju s čredami in učinkovitejšemu 

izkoriščanju genetskega potenciala živali; 
- Razvoj modulov za spremljanje učinkovitosti prireje govejega mesa;   
- Proučevanje krav v mesno-mlečnem tipu z vidika primernosti za krave dojilje; 
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- Vključevanje in razvoj poenostavljenih metod za ocenjevanje živali v razmerah reje za 
potrebe selekcije na kakovost trupov in mesa (omišičenost, velikost trupa);  

- Preizkušanje novih metod in načinov merjenja proizvodnih lastnosti in avtomatskega 
zajemanja podatkov;  

- Spremljanje zdravstvenega stanja živali;  
- Razvoj in uvajanje novih tehnologij na področju razmnoževanja in spremljanja intenzivnosti 

razmnoževanja pri govedu;  
- Uvajanje novih parametrov za spremljanje reprodukcijskih parametrov (stopnja koncepcije, 

plodnostni indeks, delež izločitev zaradi plodnosti); 
- Posodobitev spremljanja poginov telet; 
- Vloga pasme pri ohranjanju kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za 

kmetovanje; 
- Povečanje konkurenčnosti prireje mleka in mesa s poudarkom na izboljšanju učinkovitosti 

reje in zmanjšanju odvisnosti od svetovnega trga žit in oljnih tropin; 
- Iskanje možnosti za zmanjšanje vpliva reje goved na okolje (toplogredni plini, amonijak, 

dušik v ekskrementih, …); 
- Na drugih področjih, ki se bodo tekom izvajanja rejskega programa izkazala kot 

problematična in potrebna razvojnega dela.  

 

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

Razvoj, uvajanje in vzdrževanje novih tehnologij v reprodukciji goveda:  

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

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

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

Uvajanje spremljanja poginov telet v obdobju poroda.  

Parametri, ki se bodo spremljali: 

- datum in čas poroda, pogina ali datum in čas evidentiranja ( pred porodom, med porodom, 
po porodu) 

- status novorojenca (nevitalen, slabovitalen, spaček, normalen) 
- pogini znotraj 48 ur po porodu 
- pogini do odstavitve oziroma starosti 2 mesecev 
- vzrok pogina (prirojene napake, težek porod, nezgode, bolezni …) 

V rejske in selekcijske programe želimo uvajati oziroma uvesti objektivnejše in standardizirane 
parametre, ki bi bili tudi medsebojno primerljivi. Predvidevamo, da bomo zgoraj omenjene 
parametre, ki se že uvajajo ali uporabljajo v nekaterih govedorejsko razvitih državah, začeli 
uporabljati tudi v naših selekcijskih programih. 

Genomska selekcija 

Genomska selekcija je novo orodje za selekcijo, ki s pomočjo velikega števila označevalcev 
omogoča boljše poznavanje genoma in posledično omogoča večji genetski napredek, kontrolo 
porekla in lažje izogibanje inbridingu. Predvidevamo, da bomo z genotipiziranjem bikov pridobili 
podatke, ki bodo omogočali večji in hitrejši genetski napredek. 

18 NAČINI OBJAVE PODATKOV 

Rejcem, članom RO in vsem drugim izvajalcem tega rejskega programa 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 11. 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). 
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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 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. 

19 NAČIN REJE ČISTOPASEMSKIH ŽIVALI VKLJUČENIH V REJSKI PROGRAM 

Pri reji so dovoljene tehnologije in načini reje, ki izpolnjujejo etološke in ekološke  normative. 
Živali je treba rediti tako, da so zadovoljene njihove biološke potrebe, da niso motene njihove 
telesne funkcije in obnašanje, da ni presežena njihova prilagoditvena sposobnost in da se z 
njimi ravna v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali.  

Krmljenje, nega in nastavitev so primerni, kadar ustrezajo fiziološkim, etološkim in drugim 
potrebam. Živali morajo biti redno in dovolj izdatno oskrbovane in primerno nastanjene. 

Rejo čistopasemskih živali bodo rejci izvajali  v skladu s zakonskimi in podzakonskimi predpisi iz 
področja krme in prehrane živali, zaščite živali, veterinarstva in varovanja okolja. 
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20 UKREPI ZA GOSPODARNEJŠO REJO 

Rejski program zagotavlja gospodarnejšo rejo predvsem prek izboljševanja genetskih 
sposobnosti živali, k izboljšanju gospodarnosti reje in konkurenčnosti pasme pa prispevajo tudi 
posamezne naloge, ki so usmerjene v izboljšanje rejskih razmer. Učinki teh nalog se kažejo v 
povečanju prireje mleka in mesa ob zmanjševanju stroškov reje na enoto proizvoda. Ukrepi za 
gospodarnejšo rejo se bodo izvajali na dveh ravneh in sicer na ravni rejske organizacije in pri 
posameznih rejcih. Ukrepi na ravni rejske organizacije bodo usmerjeni v splošno izboljšanje 
stanja in bodo imeli učinek pri vseh rejcih, ukrepi, ki jih bodo izvajali posamezni rejci pa bodo 
prilagojeni individualnim ciljem, načinom reje in naravnim danostim. Predpogoj za uspešno 
izvajanje ukrepov za gospodarnejšo rejo živali na kmetijskih gospodarstvih je spremljanje stanja 
v čredah ter posredovanje teh podatkov rejcem. Gre za podatke, ki jih lahko rejci uporabijo pri 
načrtovanju in izvajanju različnih rejskih opravil.  

Ukrepi, katerih izvajanje omogoča delo rejske organizacije in jih lahko izvajajo vsi rejci so: 

Ocena razkoraka med genetskim potencialom za prirejo mleka in realizirano mlečnostjo 
na kmetijah 

Spletna aplikacija informira rejce o stopnji realizacije genetskega potenciala molznic za prirejo 
mleka. Rejci, ki dosegajo visoko stopnjo realizacije genetskega potenciala se lahko odločijo za 
nadaljnje izboljševanje plemenske vrednosti za prirejo mleka, pri rejcih z nizko stopnjo 
realizacije pa je bolj priporočljivo izboljšanje rejskih razmer.  

Uporaba podatkov o dnevni količini mleka posameznih krav  

Podatki omogočajo, da rejec prilagodi krmljenje potrebam posameznih živali. Rejec glede na 
mlečnost in kakovost osnovne krme prilagodi oziroma ustrezno poveča ali zmanjša količino 
močne krme v obroku. Pri odmerjanju količine močne krme upošteva tudi kondicijsko stanje 
živali in živalim v slabši kondiciji odmeri ustrezno večje količine močne krme, kot živalim v 
ustrezni kondiciji. S pravilnim krmljenjem se izognemo podhranjenosti, pa tudi prekomernemu 
nalaganju telesnih maščob ter presnovnim motnjam povezanim s podhranjenostjo ali 
zamaščenostjo.  

Sprotno ocenjevanje doseganja rejskih ciljev na podlagi laktacijskih krivulj 

Spletna aplikacija omogoča rejcem sledenje mlečnosti posameznih krav tekom laktacije in 
pregled odstopanj od idealnih laktacijskih grivulj, ki bi jih te krave lahko dosegle v idealnih 
razmerah reje. 

Uporaba podatkov o vsebnosti beljakovin, maščob in sečnine v mleku posameznih krav 

Podatki služijo za preverjanje pravilnosti krmljenja posameznih živali. V obdobju po telitvi je 
razmerje med beljakovinami in maščobami v mleku dober indikator oskrbljenosti živali z energijo 
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in beljakovinami. Na podlagi razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku je mogoče 
sklepati tudi o ustrezni oskrbi molznic z vlaknino in s tem povezanim delovanjem vampa. S 
spremljanjem sečnine v mleku se je mogoče izogniti pomanjkanju ali presežkom v vampu 
razgradljivih beljakovin. S tem se izognemo težavam povezanim s slabim izkoriščanjem krme (v 
primeru pomanjkanja razgradljivih beljakovin) in težavam zaradi preobremenitve jeter (v primeru 
presežkov v vampu razgradljivih beljakovin), prispevamo pa tudi k zmanjšanju obremenjevanja 
okolja (manj dušika v izločkih, manjši izpusti amonijaka in toplogrednih plinov). Podatki o sestavi 
mleka nepogrešljivi pri ugotavljanju vzrokov presnovnih in reprodukcijskih motenj. 

Uporaba podatkov o vsebnosti somatskih celic v mleku  

Podatki o številu somatskih celic v mleku posameznih krav omogočajo rejcem spremljanje 
zdravstvenega stanja vimena krav in uspešnejše izvajanje ukrepov za preprečevanje mastitisov. 
Od števila somatskih celic v mleku posameznih krav je odvisno število somatskih celic v 
bazenskih vzorcih mleka. Tako s spremljanjem in izvajanjem ukrepov za zmanjšanje števila 
somatskih celic pri posameznih živalih zmanjšujemo njihovo število v skupnem vzorcu mleka. 
Ker je število somatskih celic v mleku odvisno tudi nekaterih dejavnikov, ki niso povezani z 
zdravjem vimena (stadij laktacije, zaporedna laktacija), se podatki prikazujejo tudi v obliki 
indeksa somatskih celic, ki je v primerjavi s številom somatskih celic zanesljivejši kazalec 
zdravja vimena.  

Uporaba podatkov o plodnosti 

Plodnost molznic je predvsem pokazatelj rejskih razmer. Neugodne razmere, ki jih moramo 
interpretirati v smislu razkoraka med potrebami zahtevnih selekcioniranih živali in njihovim 
zadovoljevanjem, se najprej pokažejo v zmanjšani reprodukcijski sposobnosti. Sistematično 
spremljanje parametrov plodnosti omogoča presojo ustreznosti rejskih razmer, pa tudi oceno 
kakovosti semena in dela osemenjevalcev.  

Uporaba podatkov kontrole prireje mleka v selekcijske namene na ravni čred 

Na osnovi podatkov kontrole prireje mleka vršijo rejci selekcijo v lastnih čredah. Živali, ki so po 
prireji nad povprečjem črede, obdržijo v čredi, jih načrtno osemenjujejo in potomce uporabijo za 
obnovo črede. Živali, ki so po rezultatih prireje pod povprečjem črede hitreje izločijo iz črede, 
njihovih potomcev pa praviloma ne namenjajo obnovi črede. Živali katerih potomci niso 
namenjeni obnovi črede lahko rejci namenijo gospodarskemu križanju z mesnimi pasmami in 
tako pridobijo kakovostna teleta za pitanje. 

Uporaba napovedi plemenskih vrednostih za posamezne lastnosti  

Podatki rejcem omogočajo izbiro ustreznih bikov za osemenjevanje živali v lastni čredi. Tako 
rejci uporabljajo plemenjake, ki ustrezajo razmeram reje, oziroma plemenjake, ki izboljšujejo 
lastnosti, ki so za posamezno čredo še posebej pomembne.  
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Uporaba podatkov z linije klanja  

Na podlagi podatkov z linije klanja in na podlagi podatkov o starosti zaklanih živali dobijo rejci 
vpogled v intenzivnost rasti mladega pitanega goveda in v ocene klavnih trupov. Podatke lahko 
primerjajo s povprečjem na ravni države, omogočena pa je tudi primerjava med leti in turnusi 
pitanja. 

Ukrepi na ravni kmetijskega gospodarstva 

Ukrepi so odvisni od ciljev reje na ravni kmetijskega gospodarstva. 

- Rejci katerim je cilj velika prireja mleka bodo vršili selekcijo v povečanje prireje po živali. 
Temu ustrezno bodo prilagodili krmljenje živali in zagotavljali dobro počutje živali. 

- Rejci dojilj in rejci, ki nimajo možnosti ali želje doseganja vrhunskih mlečnosti oziroma 
nimajo ustreznih razmer (danosti) za njihovo doseganje, bodo pri selekciji poudarjali 
prilagodljivost živali na dane razmere in lastnosti za prirejo mesa. Selekcijsko delo bo 
usmerjeno v doseganje optimalnega dohodka pri manjši prireji mleka. Izboljševanje 
konstitucije živali in lastnosti plodnosti posredno vodi v izboljševanje zdravstvenega stanja v 
čredi in dolgoživost krav.  

21 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 plemenskih živali 

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

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

- Analizo tveganja za vnos bolezni z vodo, krmili (znani oziroma neznani dobavitelji, kontrola) 
- Analiza tveganja medsebojnega kontakta različnih proizvodnih skupin oziroma kategorij 

živali (mlada živina, sesna teleta, razstavne živali, obolele živali) 
- Analizo tveganja prenosa bolezni od divjih živali na domače (direktni kontakt, vektorji) 
- Plan ukrepov za zagotavljanje dogovorjenega zdravstvenega standarda reje. 

22 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ŽIVALSKIH PROIZVODOV 

Vsi ukrepi, ki se izvajajo v okviru rejskega programa, upoštevajo zahteve po varnih in 
kakovostnih živalskih proizvodih. Ukrepi za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov so v 
rejskem programu opredeljeni na dveh ravneh. 

Splošni ukrepi:  

Rejski program je skladen z zakonskimi in podzakonskimi akti na  področju: 

- krme in prehrane živali, 
- zaščite živali,  
- veterinarstva, 
- živinoreje, 
- varovanja okolja in  
- kakovosti živalskih proizvodov.  

Izvajanje rejskega programa v skladu s predpisi iz prej naštetih področji zagotavlja ustrezno 
kakovost živalskih proizvodov.  

Posebni ukrepi: 

Rejski program vključuje posebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in kakovosti živalskih 
proizvodov: 

- Sestava mleka: Rejski cilji so pri vsebnosti beljakovin v mleku strožji kot pri vsebnosti 
maščob. To vodi k boljši prehranski vrednosti in zdravstveni ustreznosti mleka. Pri indeksu 
beljakovin in maščob, ki je pomemben kriterij za odbiro živali, imajo beljakovine štirikrat 
večjo težo kot maščobe. K boljši kakovosti mleka prispeva tudi odbira živali, ki prenašajo 
gen za kapa kazein BB in AB.  

- Zdravje vimena: Rejski cilj določa, da je treba pri odbiri živali upoštevati zdravje vimena, 
določen pa je tudi cilj za število somatskih celic. S tem je rejski program usmerjen k boljši 
kakovosti mleka za prehrano in predelavo ter k manjši potrebi po zdravljenju z antibiotiki. 
Obveščanje rejcev o številu somatskih celic v mleku individualnih krav omogoča izločanje 
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problematičnega mleka na ravni kmetije. K boljšemu zdravju vimena v rejah krav dojilj bo 
prispevala tudi omejitev plemenske vrednosti za IBM pri kravah mesno-mlečnega tipa.  

- Delitev črede na mlečni in mesno-mlečni tip: delitev omogoča rejcem, da se glede na 
naravne danosti in proizvodno usmeritev odločijo za rejo manj zahtevnih živali, ki so dobro 
prilagojene razmeram in odporne na bolezni. To prispeva k manjšim potrebam po 
zdravljenju z antibiotiki in drugimi medikamenti, posredno pa tudi k varnejši hrani in 
varnejšem življenjskem okolju. Mesno mlečni tip omogoča dobro izkoriščanje paše in prirejo 
mleka in mesa posebne kakovosti (večji delež nenasičenih maščobnih kislin, povečana 
vsebnost konjugirane linolne kisline).  

- Telesna ocena omišičenosti: ocena omogoča rejcem izbiro plemenjaka, ki ima boljše 
lastnosti za prirejo kakovostnega mesa. Boljša omišičenost je lahko povezana z manjšo 
zamaščenostjo. 

- Kakovost klavnih trupov in mesa: V okviru rednih in razvojnih nalog predvideva rejski 
program ovrednotenje podatkov o ocenah govejih trupov na liniji klanja in uvajanje lastnosti 
kakovosti klavnih trupov v selekcijski program. 

23 POGOJI ZA SODELOVANJE IN UPORABO STORITEV REJSKEGA PROGRAMA 

Vsak rejec, ki je pripravljen sprejeti pravila priznane rejske organizacije in pri rejskih opravilih 
upoštevati določila rejskega programa in v njem aktivno sodelovati, lahko postane član priznane 
rejske organizacije za govedo, katere nosilec je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije. 
Pravila delovanja rejske organizacije so podrobneje opisana v Poslovniku o delu komisije za 
pasmo ter drugih aktih rejske organizacije.  

S podpisom izjave o sodelovanju v rejskem programu se rejec zaveže, da bo s svojimi živalmi 
sodeloval pri izvajanju tega rejskega programa.  

Na izjavi o sodelovanju v rejskem programu morajo biti navedeni naslednji podatki: 

- ime in naslov rejca, 
- identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), 
- velikosti črede plemenskih govedi. 

Vsak rejec ima pravico za vpis živali v Rodovniško knjigo za rjavo pasmo goveda, če te 
izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovniško knjigo, ne glede na članstvo rejca v rejski organizaciji.  

Vsi rejci, ki so podpisali pristopne izjave, da vstopajo v priznano rejsko organizacijo za govedo, 
katere nosilec je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije in da vključujejo svoje živali v 
izvajanje rejskega programa za govedo, bodo kot člani priznane rejske organizacije imeli enake 
pravice in dolžnosti. 

Vsi rejci, ki bodo vstopili v  priznano rejsko organizacijo za govedo, katere nosilec je  Zveza 
rejcev govedi rjave pasme Slovenije po njeni registraciji na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano bodo postali njeni člani pod enakimi pogoji, kot rejci, ki so podpisali pristopne izjave 
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v postopku ustanavljanja. Novi člani priznane rejske organizacije bodo imeli enake pravice in 
dolžnosti kot ostali člani. 

Podatki pridobljeni pri izvajanju rejskega programa bodo na voljo vsem članom pod enakimi 
pogoji, pri tem pa bo zagotovljena osebna varnost podatkov. 

Posamezni izvajalci rejskega programa s katerimi ima priznana rejska organizacija za govedo 
sklenjene pogodbe se v njih obvezujejo, da bodo vse storitve opravljali pri vseh rejcih pod 
enakimi pogoji. 

24 MERILNA, LABORATORIJSKA, STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA ZA 
IZVAJANJE RP 

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 proizvodnih 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 proizvodnih lastnosti, 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 njenega področja  in območja delovanja v skladu 
s potrjenim rejskim programom.  

25 IZVAJALCI REJSKEGA PROGRAMA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM  

Zveza rejcev govedi rjave 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.  
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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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26 PRILOGE 

• PRILOGA 1: Ocenjevanje goved za rjavo pasmo goveda 

• PRILOGA 2: Metodika napovedovanja plemenskih vrednosti za čistopasemsko rjavo 
govedo v Sloveniji 

• PRILOGA 3: Rodovniška knjiga za rjavo pasmo goveda 

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

• 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 
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1  METODE NAPOVEDOVANJA PLEMENSKIH 
VREDNOSTI 

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

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

a

h

b

Z

Z

X

y

a

h

 

V modelu se predpostavlja, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

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

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

( ) ( ) ( ) ( )
Xb

ehZaZbX

ehZaZXb

ehZaZXby

=

+++=

+++=

+++=

EEEE

EEEE

EE

ha

ha

ha

 [3] 

 

( )

( )

( )
( ) RHZZGZZVy

GGAa

RRe

HHIh

++==

=⊗=

==

=⊗=

∑ ⊗

''var

var

var

var

0

0

0

hhaa

i
 

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



Metode napovedovanja plemenskih vrednosti za čistopasemsko rjavo govedo v Sloveniji. 
UL, BF, Oddelek za zootehniko, 2010 
 

 5

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

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

direktna vsota (∑
⊗

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

se med seboj razlikujejo  glede na manjkajoče vrednosti. 
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1.2 LASTNA PREIZKUŠNJA 

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

eaZXby ++= a  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

e

a

b

Z

X

y

a  
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V modelu smo predpostavili, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

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

( ) ( ) 00 == ea EinE  [2] 
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 
5). Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med 
varianco za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6). 
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1.3 LASTNOSTI RASTI IN KLAVNE KAKOVOSTI 
 
Opis lastnosti: 
1. Dnevni neto prirast, v gramih na dan; 
2. Ocena mesnatosti, v točkah 
3. Ocena zamaščenosti, v točkah 
4. Povprečen dnevni prirast , izražen v g/dan; 
5. Indeks konformacije (IK) 
6. Delež prednje četrti, v odstotkih 
7. Delež mišičnega tkiva, v odstotkih 
8. Delež loja, v odstotkih 
9. Delež kit, v odstotkih 
10. Delež kosti, v odstotkih 
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Pred uporabo podatkov za napovedovanja plemenskih vrednosti je potrebno 
opraviti analizo podatkov. Vpliv na lastnosti, ki so subjektivno ocenjene, ima 
ocenjevalec-ekspert. Pred vključitvijo tega vpliva v model je potrebno preveriti 
variabilnost po posameznem ocenjevalcu. 
 
Metode napovedovanja plemenskih vrednosti: 
Uporablja se metoda mešani modelov - večlastnostni model živali, in sicer za 
lastnosti pod točko 1, 2, 3 in 4 štirilastnostni model in za lastnosti pod točko 5, 6, 7, 
8, 9 in 10 šestlastnostni model. Opcija je, da se za vsako lastnost uporabi 
enolastnostni model. 
 
Omejitve podatkov: 
Material se pred napovedovanjem plemenskih vrednosti omeji glede na leto 
ocenjevanja. V napovedovanje plemenskih vrednosti vključimo več kot deset in ne 
več kot petnajstletno letno obdobje meritev. 
 
Izloči se meritve, katerih je po posameznem ocenjevalcu znotraj leta ocenjevanja 
in posamezne lastnosti manj kot 5 ali skupaj po kontrolorju manj kot 20. 
 
Za izvrednotenje pitovnih in klavnih lastnosti se uporablja metoda mešanih 
modelov in model živali. 
 
Statistični model zapisan v matrični obliki je naslednji: 
 

eaZXby ++= a  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

e

a

b

Z

X

y

a  

V modelu smo predpostavili, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 
5). Komponente varianc lahko za eno lastnostni model enostavno predstavimo kot 
razmerje med varianco za ostanek in aditivno genetsko varianco, za več 
lastnostne modele imajo matrike varianc in kovarianc red velikosti n×n, kjer n 
predstavlja število lastnosti vključenih v posamezen več lastnostni model. Te 
matrike so R0 in G0. 

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

direktna vsota (∑
⊗

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

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

eaZpZhZXby ++++= aph  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

okolja apermanentn za parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

okolja egapermanentn  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 
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V modelu smo predpostavili, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

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

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

 

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

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 
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V modelu smo predpostavili, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

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

• so plemenske vrednosti identično in normalno porazdeljene, povezanost med 
živalmi je opisana v matriki sorodstva A (Enačba 4). 
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Za eno-lastnostni model je sistem enačb mešanega modela enostaven (Enačba 
5). Tudi komponente varianc lahko enostavno predstavimo kot razmerje med 
varianco za ostanek in ostalimi komponentami (Enačba 6). 
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1.6 LASTNOSTI PLODNOSTI 
 
Opis lastnosti: 
1. Doba med telitvama je izražena v dnevih od telitve za laktacijo do naslednje 

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

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

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 

e
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h
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Z

Z

X

y

a

h

 

V modelu smo predpostavili, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

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

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

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 
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V modelu se predpostavlja, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

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

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

1.8 LASTNOSTI ZUNANJOSTI  
 
Opis lastnosti: 

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

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

eaZhZXby +++= ah  [1] 

ostankov vektor - 

) vrednosti(plemenske živali  vplivza parametrovneznanih  vektor - 

črede za parametrovneznanih  vektor - 

 vpliveesistematsk za parametrovneznanih  vektor - 

živali  vplivza dogodkov matrika -

 črede  vplivza dogodkov matrika -

modela del isistematsk za dogodkov matrika -

meritev vektor - 
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V modelu se predpostavlja, da: 

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

• so vplivi med seboj neodvisni (Enačba 3) 

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

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

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

 

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

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

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

direktna vsota (∑
⊗

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

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









⋅+++⋅= ∑ mgssire

k

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

pri čemer je 1

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

)(tl jn   - laktacija * stadij laktacije 

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

3f   - standardizirana plemenska vrednost za količino mleka 

)(4 tf   - čreda 

sires   - oče 

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

Za izračun heritabilitete se uporablja formula 
1)(

4
)1(2

2
2

++
=

γψσ

σ

s

sh , pri čemer je γ  

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

funkcije in 2

sσ  je varianca očetov. 
 

1.10  INDEKSI IN AGREGATNA GENOTIPSKA VREDNOST 
Za izračun posameznih indeksov in agregatne genotipske vrednosti (skupni 
selekcijski indeks) se uporabi rezultate napovedovanja plemenskih vrednosti, in 
sicer standardizirane plemenske vrednosti (PV12). 
 
Indeks: 
1. Beljakovin in maščob (IBM). 
2. Okvir. 
3. Telesnih lastnosti za ekonomsko situacijo prireja mleka. 
4. Telesnih lastnosti za ekonomsko situacijo kombinirana prireja. 
Skupni selekcijski indeks za ekonomsko situacijo: 
5. Prireja mleka - »SSI MLEKO«, v točkah. 
6. Kombinirana prireja - »SSI MESO-MLEKO«, v točkah. 
 
 
Omejitve podatkov: 
Uporabljamo vse uradne standardizirane plemenske vrednosti (PV12)  za lastnosti 
vključene v izračun. V primeru, da žival za posamezno lastnost nima napovedi 
plemenske vrednosti, se predpostavi, da ima za to lastnost povprečno vrednost 
(PV12=100). Standardizirane plemenske vrednosti, ki preveč odstopajo od 
povprečja (100), transformiramo tako, da so vse transformirane PV12 večje od 52 
in manjše od 148. Transformacijo izvedemo tako, da se -∞ preslika v 52, 53 se 
preslika v 53, 147 se preslika v 147 in +∞ se preslika v 148. 
 
Metode izračunavanja: 
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Vsi indeksi in skupni selekcijski indeks - »SSI MLEKO« in »SSI MESO-MLEKO« - 
se izračunavajo iz standardiziranih plemenskih vrednosti (PV12) večih lastnosti. 
Za obe usmeritvi prireje (prireja mleka in kombinirana prireja) se vsaki lastnosti 
določijo ekonomske teže glede na: selekcijske cilje (RP), povprečno vrednost in 
porazdelitev lastnosti (fenotipske in plemenske vrednosti) v populaciji ter 
dednostni delež. Za vsako lastnost se določi tudi optimalno – želeno vrednost 
skladno z rejskim ciljem za to lastnost znotraj populacije. Nabor lastnosti, ki se 
upoštevajo pri izračunih indeksov in skupnih selekcijskih indeksov, je določen za 
vsak indeks in skupni selekcijski indeks.  
 
Najprej izvedemo transformacijo, ki je opisana v poglavju Omejitve podatkov. Tako 
transformirano plemensko vrednost za izbrano lastnost odštejemo od optimalne 
vrednosti za izbrano lastnost, absolutno vrednost te razlike pomnožimo z 
ekonomsko težo, ki je določena za izbrano lastnost in izbrani indeks. To naredimo 
za vse lastnosti, ki nastopajo v izračunu izbranega indeksa ali agregatnega 
genotipa. Produkte seštejemo po vseh teh lastnostih. Za prikazovanje absolutnih 
vrednosti indeksov vsote odštejemo od vrednosti 100. Sledi standardizacija 
indeksov po enakem postopku kot velja za plemenske vrednosti. 
 
Pri vsakem obračunu se navedejo uporabljene ekonomske teže in optimalne 
vrednosti za posamezno lastnost, za vsak indeks in skupni selekcijski indeks. 
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OCENJEVANJE ŽIVALI 
 
Ocenjevalec na terenu žival meri, jo opisuje in točkuje. Zabeleži število ur po molži. 
 

1. MERJENJE 
Pri merjenju uporabljamo litinovo palico in merilni trak. Enota merjenja je cm. 
Pri vsaki živali merimo višino križa in obseg prsi.  
Vsaki deseti živali merimo še globino telesa, dolžino križa, položaj kolka, višino pete parklja, dolžino 
vimena, višino mlečnega zrcala, globino vimena in dolžino prednjih seskov. 
 

2. OPISOVANJE 
Vsako lastnost razvrstimo znotraj bioloških vrednosti. Uporabljamo točke od 1 do 9, kjer slednji pomenita 
ekstremni vrednosti, 5 predstavlja povprečje populacije. Lastnosti so  v nadaljevanju prikazane slikovno, 
dodan je opis lastnosti ter teža posamezne lastnosti v sklopu. Posamezne telesne lastnosti so združene v 
štiri sklope: okvir, križ, noge in vime 
 

• OKVIR je skeletni del živali brez križa in nog; vključuje višino križa, širino in globino živali ter 
hrbet. 

 

 
 

Višina križa: opazujemo razdaljo od 
tal do povezave med kolčnima 
grčama.  
Ideal: 6 
 
 

20% 

 
 

Širina spredaj: žival opazujemo od 
spredaj, opisujemo razmak med 
ramenskima sklepoma 
Ideal: 8 

28% 

 
 

Globina telesa: opazujemo razdaljo 
med hrbtom in najglobljim delom 
vampa pri zadnjem rebru. 
Ideal: 8 

28% 

 
 

Hrbet: opazujemo hrbtno linijo od 
vihra do križa. 
Ideal:7 
 

24% 

Napake imajo glede na izraženost pri oceni znotraj sklopa odbitek 1 oziroma 2 točki. V  tem sklopu 
beležimo razplečenost in napake čeljusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 



• KRIŽ  predstavlja skupno oceno za medenični obroč. 
 

 
 

Dolžina križa: opazujemo razdaljo 
od začetka kolčne grče do konca 
sedne grče  
Ideal: 8 
 

20% 

 
 

Nagib križa: opazujemo naklon 
med kolčno in sedno grčo (5= -3 
cm) 
Ideal: 5 
 

40% 

 
 

Položaj kolka: opazujemo položaj 
kolčnega sklepa med kolčno in 
sedno grčo  
Ideal: 7 

20% 

 
 

Sedna širina: opazujemo razdaljo 
med sredinama sednih grč  
Ideal: 8 

20% 

Napake: močna nadgrajenost, urovagina 
 

• NOGE : postavitev in kakovost nog 
 

 
 

Kot skočnega sklepa: opazujemo 
kot skočnega sklepa, kot pri živalih 
s pravilno stojo meri 150-155° 
Ideal: 5 
 

32% 

 
 

Izraženost skočnega sklepa: živali 
opazujemo debelino skočnega 
sklepa 
Ideal: 9 
 

16% 

 
 

Biclji: bicelj opazujemo od strani, 
vrednost 5 dobi bicelj, ki je sicer 
napet vendar kaže rahlo mehkost 
Ideal: 6 
 

24% 

 
 

Parklji: opazujemo višino pete 
parklja. 
Ideal: 8 
 

28% 

Napake: kravja stoja 
 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 



 
• VIME: skupna ocena vimena s poudarkom na globini ter dolžini in pripetosti vimena. 

 

 
 

Dolžina vimena: opazujemo 
dolžino vimena od sredine med 
seski do pripetosti pod vamp 
Ideal:8 
 

8% 

 
 

Pripetost vimena: opazujemo kot 
med prvima četrtima in vampom 
Ideal: 9 
 

10% 

 
 

Dno vimena: opazujemo dno 
vimena in izenačenost prednje in 
zadnje četrti 
Ideal: 5 
 

10% 

 
 

Širina mlečnega zrcala:  
opazujemo širino vimena v višini 
pripetosti vimena. 
 Ideal: 9 
 

8% 

 
 

Višina mlečnega zrcala: 
opazujemo razdaljo od konca 
sramnice do višine, v kateri je vime 
pripeto in skočnim sklepom. 
Sredina linije je 5. 
Ideal: 9 
 

10% 

 
 

Globina vimena: opazujemo 
razdaljo med najnižjo točko vimena 
in skočnim sklepom. 
Ideal: 7 
 

20% 

 
 

Globina centralne vezi:opazujemo 
izraženost (globino) centralne vezi, 
ki vime deli na polovici. 
Ideal: 7 
 

10% 

 
 

Dolžina pred. seskov: opazujemo 
dolžino prednjih seskov, povprečni 
seski so dolgi 6 cm 
Ideal: 5 
 

4% 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 



 
 

Debelina pred. seskov: opazujemo 
debelino prednjih seskov. 
Ideal: 5 
 

3% 

 
 

Položaj zad. seskov: opazujemo 
postavitev zadnjih seskov glede na 
navpičnico. 
Ideal: 5 
 

5% 

 
 

Namestitev pred. seskov: 
opazujemo namestitev seskov glede 
na četrt. 
Ideal: 6 
 

 
 
 
7% 

 
 

Namestitev zad. Seskov: 
opazujemo namestitev seskov glede 
na četrt. 
Ideal: 5 
 

5% 

Napake: edem, naprej postavljeni seski, pikčasto vime, spuščanje mleka 
 
 
 

3. TOČKOVANJE IN RAZVRŠČANJE 
 

Točkovanje poteka avtomatsko, s pomočjo računalnika. Ocenjevalec ima možnost korekcije +/- 2 točki. 
Vsota točk iz posameznih sklopov lastnosti ob upoštevanju teže (okvir 25%, križ 10%, noge 25% in vime 
40%) predstavlja skupno oceno živali. Žival je na podlagi skupne ocene razvrščena v spodaj navedene 
razrede: 
  

Število točk razred 

60 – 69 Skromna 

70 – 74 Zadovoljiva 

75 – 79 Dobra 
80 – 84 Prav dobra 

85 – 89  Zelo dobra 

 
 
 
 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 

1 5 9 



4. OMIŠIČENOST  
 Opazujemo polnost notranjega in zunanjega dela stegna.  Oceno 5 za omišičenost dobijo živali, katerih 
zunanji del stegna je rahlo vbočen, 6 pa živali z ravno linijo tega dela stegna. 
 

 
1 5 9 

 
 
 
 
 
5. KONDICIJA 

Kondicijo ocenjujemo z ocenami od 1 do 9. Krava s kondicijo 1 je koščena, izčrpana, krava s kondicijo 9 
pa krepko predebela. Kondicijo ocenjujemo vizualno od zadaj in od strani ter s tipanjem določenih delov 
telesa.  

Način ocenjevanja: Osnova za odločitev o stopnji kondicije je področje križa – predel med kolčno grčo, 
kolkom in sedno grčo.  

 

 



 

Opis: 

Zelo koščena 1 Rebra in struktura kosti jasno vidna, hrbtenica je ostra, loja ni, žival deluje 
slabotno. 

koščena 2 Podobno kot 1, žival ni slabotna. 

Zelo suha 3 Nasadišče repa vdrto, z manjšo količino maščobnega tkiva,  greben hrbtenice 
viden, kolčna in sedna grča izraziti. 

suha 4 Nasadišče repa rahlo vdrto, greben hrbtenice zaokrožen. Na grčah in prečnih 
podaljških prisoten tanek sloj loja. Minimalna kondicija, v kateri naj bi bile 
krave ob osemenitvi. 

optimalna 5 Vidni zadnji dve ali tri rebra. Območje okrog korena repa 
skoraj izpolnjeno z maščobnim tkivom. Greben hrbtenice je zaokrožen, 
križna vez rahlo konkavna. 

zaobljena 6 Območje okrog korena repa izpolnjeno z lojem.  Sleme ravno, podaljške 
ločimo s pritiskom. Primerna kondicija ob presušitvi. 

zalita 7 Hrbtenico otipamo ob močnem pritisku, grči zaobljeni, področje med njima 
ravno. Področje nasadišča repa je zaobljeno. Maksimalna kondicija živali ob 
telitvi. 
 

debela 8 Hrbtenica je zajeta v debelo plast maščobe, kratko reber ne tipamo.Nasadišče 
repa ima velike gube maščobe na obeh straneh. 

Zelo debela 9 Zgradba skeleta hrbtenice, kolčne in sednične grče, prečnih in trnastih 
podaljškov ni več opazna.  

 
 
Priloga: Obrazec za ocenjevanje plemenic rjave pasme 
 
 

kot med grčama kolčna grča sedna grča kratka rebra hrbtenica Križna vez nasadišče repa

1 V zelo ostra zelo ostra vidna v celoti žaga oglata brez loja,globoko vdrto

2 V zelo ostra ostra vidna v celoti žaga izrazito konkavna globoko vdrto

3 V ostra ostra vidna ¾ dolžine vidna izrazito konkavna vdrto

4 V izrazita loj otipljiv vidna ½ dolžine vidna, topa konkavna plitvo

5 U zaobljena,izrazita viden loj vidna ¼ dolžine vidna,zaokrožena konkavna plitvo

6 U zaobljena,izrazita zaobljena, vidna vidna konica vidna, močno zaobljena rahlo konkavna zaobljeno

7 raven zaobljena, vidna zaobljena, vidna nevidna komaj vidna ravna zaobljeno

8 raven komaj vidna nevidna nevidna nevidna zalita zalito

9 zalit nevidna nevidna nevidna nevidna zalita zalito
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1 VODENJE RODOVNIŠKE KNJIGE ZA RJAVO PASMO V SLOVENIJI 
 
Ime rodovniške knjige:  
RODOVNIŠKA KNJIGA ZA RJAVO PASMO (okrajšano RK RJ) 
 
Rodovniška knjiga (RK) je register plemenskih živali (plemenskih bikov, telic in krav). 
RK za rjavo 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 rjavo 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 rjave pasme (glavni, dodatni), za katerega žival izpolnjuje pogoje, 
– razdelek RK rjave 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 rjavo 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 rjavo pasmo 
 
Pogoji za vpis v posamezni razdelek RK so navedeni v preglednici 1. Lastnosti in 
minimalne vrednosti za posamezne lastnosti, ki so merilo za uvrstitev živali v 
posamezni razdelek RK, se v skladu s potrebami periodično 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 rjavo 
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 RJ. Ta zahteva izhaja iz odločbe 2007/371/ES. 
Pogoji, ki veljajo za vpis živali v RK RJ 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 rjavo 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 % rjave 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 % rjave 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 

G
L

A
V

N
I D

E
L

 
Č
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o 

go
ve
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Razdelek B – starši in stari starši vpisani v RK iste pasme 
(popolno poreklo) IN 

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

– starši in stari starši vpisani v RK iste pasme (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % rjave 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 – starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno 
poreklo) IN  

– najmanj 75 % rjave pasme  
– odbran za osemenjevanje ali pripust  
 

– starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno poreklo) IN 
– najmanj 75 % rjave pasme 
– 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 

D
O

D
A

T
N
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E
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P
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o 
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do
 

Razdelek D 
(preddverje 
RK) 

 – po oceni zunanjosti kaže pasemske značilnosti  
– najmanj 50 % rjave pasme 
– 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. 
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Preglednica 2: Shema razdelitve in pogoji za vpis v rodovniško knjigo za rjavo 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 RJ 
(popolno poreklo) IN 

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

– starši in stari starši vpisani v glavni del RK RJ (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % rjave 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 

G
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Razdelek B – starši in stari starši vpisani v glavni del RK RJ 
(popolno poreklo) IN 

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

– starši in stari starši vpisani v glavni del RK RJ (popolno poreklo) IN 
– najmanj 87 % rjave 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 – starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno 
poreklo) IN  

– najmanj 75 % rjave pasme  
– odbran za osemenjevanje ali pripust  
 

– starši vpisani v RK iste pasme (vsaj delno poreklo) IN 
– najmanj 75 % rjave pasme 
– 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 

D
O
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Razdelek D 
(preddverje 
RK) 

 – po oceni zunanjosti kaže pasemske značilnosti  
– najmanj 50 % rjave pasme 
– 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. 
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3 KRITERIJI ZA VKLJUČITEV 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 DASO v zootehniških dokumentih 
navedeno identifikacijsko številko živali (tj. rodovniška številka živali) SI 2108205 
njegov oče DENMARK-ET, ki izvira iz ZDA, pa identifikacijsko številko živali (tj. 
rodovniška številka živali) US 189181. 
 

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 130001 (bik je črno-bele pasme), petnajstemu 
biku, odbranemu za osemenjevanje, pa RŠ 140015 (bik je pasme 
montbeliard). RŠ v prejšnjem stavku so le simbolne. 

 
Če se način uporabe bika pozneje spremeni, bik obdrži RŠ, ki mu je bila dodeljena 
ob vpisu v register plemenskih bikov. Na primer bik, ki je bil prvotno odbran za 
osemenjevanje, 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 DASO v zootehniških dokumentih navedeno 
identifikacijsko številko živali (tj. rodovniška številka živali) SI 2108205 in republiško 
številko plemenskega bika 111211, njegov oče DENMARK-ET pa identifikacijsko 
številko živali (tj. rodovniška številka živali) US 189181 in republiško številko 
plemenskega bika 770505. 
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3.3 Pasemska sestava plemenskih živali, vpisanih v RK 
Pri rjavi pasmi spremljamo delež ameriške rjave (AR) in delež rjave (RJ) pasme pri 
posamezni živali. Čistopasemske živali rjave pasme so tiste, ki imajo skupaj 87 % in 
več % rjave in/ali ameriške rjave pasme. V zootehniških dokumentih za plemensko 
govedo navajamo pod rjavo pasmo vsoto odstotkov rjave in ameriške rjave pasme pri 
posamezni živali. 
 

3.4 Vpis plemenskih bikov v RK 
Plemenski biki se v RK vpišejo po odbiri za osemenjevanje ali pripust. Plemenske 
bike rjave pasme praviloma vpisujemo v glavni del RK, v razdelka A in B. Plemenski 
biki rjave pasme, ki ne izpolnjujejo pogojev za glavni del rodovniške knjige, se lahko 
vpišejo v dodatni del rodovniške knjige za rjavo 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 rjavo 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 RJ 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. 


