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ZADEVA: VREDNOST REJSKEGA CILJA v KONČNEM LETU 
 
V nadaljevanju navajamo dolgoročne rejske cilje, vrednost rejskega cilja v 
izhodiščnem letu ter vrednost rejskega cilja v končnem letu 2015: 
 
Rejski cilj Dolgoročni 

rejski cilj 
Izhodiščno leto 

2009 
Končno leto 

2015 
Količina mleka v 305-dneh pri 
bikovskih materah črnobele 
pasme 

> 10.000 9.874 10.000 

Količina mleka v 305-dneh pri 
kontroliranih kravah črnobele 
pasme 

8.000 7.188 7.400 

Vsebnost maščobe v mleku pri 
bikovskih materah črnobele 
pasme 

> 4,20 4,09 4,10 

Vsebnost maščobe pri 
kontroliranih kravah črnobele 
pasme 

4,10 3,93 4,00 

Vsebnost beljakovin v mleku 
pri bikovskih materah črnobele 
pasme 

> 3,60 3,30 3,33 

Vsebnost beljakovin pri 
kontroliranih kravah črnobele 
pasme 

3,30 3,25 3,28 

Doba med dvema telitvama, 
dni 

410 427 425 

Življenjska mlečnost izločenih 
krav črnobele pasme 

30.000 kg 23.000 kg 25.000 kg 



Delež izločenih krav zaradi 
neprostovoljnih izločitev 

80 % 95 % 92 % 

Delež izločenih krav zaradi 
prostovoljnih izločitev 

20 % 5 % 8 % 

Izvrednotenje drugih lastnosti, ki se jih ekonomsko direktno ne da izvrednotiti: 
- Izboljšanje zdravja vimena 
(manjša pojavnost mastitisov, 
manjše število somatskih celic)  

za 10 % n.p. za 5 % 

- Izboljšanje zdravja nog in 
parkljev (manjši delež šepavih 
krav, večja pozornost oskrbi 
parkljev) 

za 10 % n.p. za 5 % 

- Manjše izgube telet od rojstva 
do plemenske zrelosti 

za 10 % n.p. za 5 % 

- Izboljšani prirasti in klavna 
kakovost živali črnobele 
pasme 

za 5 % n.p. za 2 % 

Druge za slovenski kmetijski prostor pomembne lastnosti 
- ohranjanje delovnih mest na kmetijah, ki redijo črnobelo pasmo 
- tržna prireja mleka na osnovi obstoječe populacije krav črnobele pasme 
- vzdrževanje staleža govedi 
- ohranjanje kmetijskih površin v funkciji 
- vzdrževanje kulturne krajine 
- oskrba slovenskih potrošnikov s kvalitetnimi in varnimi proizvodi živalskega porekla 

 
 
 
S spoštovanjem! 

 
 
 

Predsednik 
Marko Dolinar 

 

 
 

 

 
 
 


