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Zakonodaja 
(zootehnika / živinoreja)

(Andrej Šalika)

KIS – Ljubljana, februar 2020
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Dostop do informacij

• Spletna stran EU:
• seznam rejskih društev in rejskih podjetij EU
• seznam rejskih organov (rejske organizacije) v tretjih državah 
• evropska zakonodaja

• Spletna stran MKGP:
• spremembe v lanskem letu
• razdelitev vsebin po vrstah živali oziroma panogah
• povezave na splet EU in na rejska društva
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Uporaba zakonodaje po 1. nov. 2018

• Uredba o reji živali - URŽ (Uredba EU 2016/1012):
• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/716 – vzorči obrazec za objavo RD in RP

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717 – vzorči obrazci za ZS (PŽ in ZM)

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1422 – imenovanje referenčnega središča (govedo)

• Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 – vzorči obrazci za ZS (enoprsti kopitarji)

• Nekatere direktive in odločbe ostajajo (Direktiva 90/425/EEC) – tekmovanje kopitarjev

• Uredba o izvajanju uredbe EU o reji živali - nacionalni predpis.

• Vse obstoječe PRO in potrjeni RP so bili avtomatično priznani oziroma 
potrjeni tudi z URŽ – zdaj potekajo prilagoditve na novo zakonodajo.

• Vloga Zakona o živinoreji – ta pri potrjevanju RP in statusa RD in RP 
nima več pomena (razen za čebele):

• razveljavili smo 36 pravilnikov

• veterinarske vsebine se bodo izločile – imamo novo EU zakonodajo

• javne službe: prenos v ZKmet – predvidena razveljavitev pravilnikov glede DPO, TP, PP, OS

• nov ZŽiv bo bistveno krajši

3

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 

IN PREHRANOIN PREHRANOIN PREHRANOIN PREHRANO

Izvajalci RP

• nosilci RP so rejska društva (RD) ali rejska podjetja (RP)

• pri izvajanju RP sodelujejo zunanji izvajalci (strokovne institucije), 
ki za RD izvajajo tehnične naloge:

• vzpostavitev rodovniške knjige in tehnična podpora pri upravljanju

• izvajanje lastne preizkušnje (kontrola proizvodnosti)

• ocenjevanje genetske vrednosti in

• druge strokovne naloge (analize, raziskave in druga tehnična opravila)

• zunanje izvajalce imenujejo RD ali RP – URŽ dopušča, da 
pristojni organ zunanje izvajalce potrdi (RS tega ni uzakonila)

• za izvedbo RP je v celoti odgovorno RD ali RP
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Pravice rejcev

• imajo pravico sodelovati v RP:
• redijo plemenske živali na geografskem območju

• njihove plemenske živali pripadajo pasmi, liniji ali križani pasmi, vključeni v ta RP

• rejci, ki sodelujejo v RP imajo pravico:
• da se njihove čistopasemske plemenske živali vpišejo v GD RK

• da se njihove živali vpišejo v DD RK – če ga je RD vzpostavilo

• da se njihovi hibridni plemenski prašiči (za pasmo, linijo ali križance), vpišejo v register

• da sodelujejo pri lastni preizkušnji (LP) in ocenjevanju genetske vrednosti (OGV)

• da se jim zagotovi ZS

• da se jim na zahtevo zagotovijo najnovejši rezultati LP in OGV, kadar so na voljo

• da imajo dostop do vseh drugih storitev glede na ta RP

• ko je predvideno članstvo, imajo pravico:
• postati člani

• sodelovati pri opredeljevanju in razvijanju RP
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Pravice rejskih društev in rejskih podjetij
• imajo pravico:

• samostojno opredeliti in izvajati RP pod pogojem, da so skladni z URŽ

• imajo pravico rejce izključiti iz udeležbe v RP, kadar rejci ne spoštujejo pravil iz RP ali ne 
izpolnjujejo obveznosti določenih v poslovnikih

• v primeru članstva, imajo pravico izključiti iz članstva rejce, če ti rejci ne izpolnjujejo 
obveznosti, določenih v poslovnikih

• brez poseganja v vlogo sodišč, so RD in RP odgovorna za reševaje 
sporov, do katerih lahko pride:

• med rejci

• med rejci in rejskimi društvi ali rejskimi podjetji

• združenje rejcev, rejske organizacije in javni organi sprejmejo poslovnike:
• za urejanje reševanja sporov

• za zagotavljanje enake obravnave rejcev

• določajo pravice in obveznosti rejcev, vključenih v RP

• določajo pravice in obveznosti članov

• poslovnik ne preprečuje:
• proste izbire pri selekciji in reji svojih živali

• vpisa potomcev v RK in rodovniške registre

• da so lastniki svojih plemenskih živali 6
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Vpis živali v rodovniško knjigo (RK)

• RD na zahtevo rejca vpišejo ali registrirajo za vpis v GD RK vse čistopasemske 
plemenske živali (ČPŽ) – živali izpolnjujejo pogoje iz Poglavja I, Del 1, Priloga II

• RD ne smejo zavrniti vpisa ČPŽ v GD RK z utemeljitvijo, da ta žival za isto pasmo , v 
primeru programa križanja za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje pa za drugo 
pasmo, že vpisana v GD RK, ki jo je vzpostavilo drugo RD, ki je priznano v skladu z 
URŽ ali rejskim organom tretje države

• v primeru, da je GD RK razdeljen na razrede, vpiše RD ČPŽ, ki izpolnjuje merila 
za GD, v razred, ki ustreza genetski vrednosti te ČPŽ

• odstopanja
• obnova pasme ali oblikovanje nove pasme (19. člen)

• ogrožena pasma (Priloga II, Del 1, Poglavje III, točka 2)

• za vpis čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev (Priloga I, Del 3, točka 1)

• RD (če je vzpostavilo DD RK) na zahtevo rejca vpišejo v DD RK živali iste vrste, 
ki niso primerne za vpis v GD – živali izpolnjujejo pogoje iz Poglavja II, Del 1, 
Priloga II
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HVALA
ZA POZORNOST
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Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji

Rejski program za mesne pasme

Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Ljubljana, 13. in 14.02.2020 

viš. pred. mag. Marko Čepon, strokovni vodja

Kje se vidite kot izvajalci nalog iz RP-ja?

1 UVOD

2 IME PASME IN NAMEN REJSKEGA PROGRAMA

3 ZNAČILNOSTI PASME

4 REJSKI IN SELEKCIJSKI CILJI

5 VELIKOST POPULACIJE

6 IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA 

7 REJSKE METODE ZA LIMUZIN PASMO

8 LASTNA PREIZKUŠJA

9 SISTEM OCENJEVANJA GENETSKIH VREDNOSTI  IN GENOMSKIH OCEN

10 MERILA IN POSTOPKI ZA VPIS ŽIVALI V RODOVNIŠKO KNJIGO ZA LIMUZIN PASMO GOVEDI

11 RAZVRŠČANJE ČISTOPASEMSKIH PLEMENSKIH ŽIVALI

12 IZDAJANJE ZOOTEHNIŠKIH SPRIČEVAL
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Lastna preizkušnja – aktivnosti:

- ob telitvi

- vezana na reprodukcijske lastnosti

- v čredah krav dojilj (tudi „SH“ kontrola)

- na testni postaji

- na liniji klanja

- ocenjevanje lastnosti zunanjosti

1. Zbiranje informacij OB TELITVI: 

- Masa ob rojstvu

- Potek telitve

- Stanje teleta

- V primeru napake - opis napake

NIČ DRUGEGA, nobenih OCEN teleta ali krave, itn!

Velja za REJCE in KONTROLORJE!

Aktivnosti ob TELITVIAktivnosti ob TELITVIAktivnosti ob TELITVIAktivnosti ob TELITVI
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torejtorejtorejtorej: korektno izpolnjen TETOVIRNI listek: korektno izpolnjen TETOVIRNI listek: korektno izpolnjen TETOVIRNI listek: korektno izpolnjen TETOVIRNI listek

Aktivnosti vezane na reprodukcijske lastnostiAktivnosti vezane na reprodukcijske lastnostiAktivnosti vezane na reprodukcijske lastnostiAktivnosti vezane na reprodukcijske lastnosti

Za spremljanje in genetsko vrednotenje reprodukcijskih lastnosti 
je potrebno voditi zootehniško dokumentacijo o:

• osemenitvi in/ali 

• naravnemu pripustu in/ali 

• haremskemu pripustu 

VNOS? - Območni zavod KGZS

- v elektronski obliki REJEC

2.

Odgovornost za izpolnitev:
REJEC
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Čemu služijo te informacije:Čemu služijo te informacije:Čemu služijo te informacije:Čemu služijo te informacije:

Oceni gospodarsko pomembnih lastnosti, kot so:

• potek telitve

• starost ob prvi telitvi

• doba med telitvama

Ter nenazadnje zanesljivejšemu poreklu živali, preprečevanju
parjenja v sorodstvu, …

3. Zbiranje informacij ob tehtanjih PO TELITVI: 

- Osnovni podatki o identifikaciji teleta (najmanj ID, datum 

rojstva, spol, pasma)

- Telesne mase telet (med 90. in 500. dnem, vsaj 70 % telet)

NIČ DRUGEGA, nobenih OCEN teleta ali krave, itn!

Velja za REJCE in KONTROLORJE!

Kdaj se opravljajo tehtanja?Kdaj se opravljajo tehtanja?Kdaj se opravljajo tehtanja?Kdaj se opravljajo tehtanja?
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Čemu služijo tehtanja telet?Čemu služijo tehtanja telet?Čemu služijo tehtanja telet?Čemu služijo tehtanja telet?
�Izračunu telesnih mas telet na:

- 90. dan starosti

- 210. dan starosti

- na 365. dan starosti

�Izračunu različnih dnevnih prirastov telet

Čemu služijo izračuni telesnih mas in dnevnih prirastov?Čemu služijo izračuni telesnih mas in dnevnih prirastov?Čemu služijo izračuni telesnih mas in dnevnih prirastov?Čemu služijo izračuni telesnih mas in dnevnih prirastov?

�Izračunu plemenskih vrednosti (PV) za:
- tele (lastna meritev)
- mater (lastna meritev in meritve potomcev)
- očetov (lastna meritev in meritve potomcev)

�Izračunu skupnega selekcijskega indeksa

Načine izračunov preverja ICAR, natančnejše InterBull
center (za vse države članice, primerljivost!) 
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Lastna preizkušnja – aktivnosti:

- na testni postaji

- na liniji klanja

- ocenjevanje lastnosti zunanjosti

po razumljivejši terminologiji:

Priznane/odobrene organizacije po pravilih referenčnega telesa 
(ICAR) in določil RP.

Plemenski biki Plemenski biki Plemenski biki Plemenski biki ---- 1 1 1 1 

1. Zaključen lastni test (vzrejališče)

- potomec BM in ELITNEGA bika

- Priporočen s stran Komisije, možnosti:

- PP, PPE, OC, OCE in ocena tipa: V (vzrejni) ali P (pitovni)
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Plemenski biki  Plemenski biki  Plemenski biki  Plemenski biki  ---- 2222
Bik je v reji, vključeni v RP 

- je čistopasemska plemenska žival (4 generacije)

- ima znano rojstno maso, ter mase med 90. in 280. dnem ter 
med 281. in 500. dnem

- presega določene ocene zunanjosti po dopolnjenem 12 
mesecu starosti

- zahteva rejca

- priporočen s stran strokovnega vodje, možnosti:

- PP in ocena tipa: V (vzrejni) ali P (pitovni)

Plemenski biki  Plemenski biki  Plemenski biki  Plemenski biki  ---- 3333
Čistopasemska plemenska žival:

je vsaka žival, ki je vpisana ali izpolnjuje pogoje za vpis v glavni del 
Rodovniške knjige

Čistopasemske plemenske živali moškega spola se lahko uporablja 
za razmnoževanje (Uredba EU 2016/1012).

Zootehniški dokument se izda na zahtevo rejca, člana rejskega 
programa.

Priporočilo DRGMS ni izdano!
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Rezultati dosedanjega dela…Rezultati dosedanjega dela…Rezultati dosedanjega dela…Rezultati dosedanjega dela…
in v in v in v in v prihodnje uporaba živali s priporočili DRGMSpriporočili DRGMSpriporočili DRGMSpriporočili DRGMS
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Izvajanje rejskih programov v luči 
nove EU zakonodaje

CIKASTO GOVEDO

Dr. Janez Jeretina, KIS

Matjaž Hribar, strokovni tajnik RD CIKA

Uvod

Dopolnitev rejskega programa 
za CK goveda (06.01.2020)

Uredba EP in sveta 2016/1012

Odločba pristojnega organa 
društvu

Pooblastilo za izvajanja rejskega programa v RS za nedoločen čas
Pristojnost in odgovornost

- pri izvajanju in nadaljnjem razvoju RP
- vodenju rodovniške knjige za CK pasmo

Zagotavljanje ustreznih pravic rejcem
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PRAVILA Rejskega Društva CIKA
(temeljni akt – pravila – statut – poslovnik Združenja, sprejet na OZ, 8. 2. 2019 v 

Medvodah na podlagi Zakona o društvih in Uredbe (EU) 2016/2012 (URŽ)

Splošni podatki

ZDRUŽENJE REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V 
SLOVENIJI (skr. Rejsko Društvo CIKA)

Sedež: Cesta v BONOVEC 1, 1215 Medvode

• Prostovoljno združenje rejcev, strokovnjakov in ljubiteljev
pasme na nepridobitni osnovi

• Deluje na celotnem območju RS
• Povezuje se z drugimi organizacijami in društvi s podobnimi

cilji

Poslovnik: https://www.cikastogovedo.si

Spodbujanje aktivnosti, katerih cilj je varovanje okolja in živali
ter načinov reje, ki izboljšujejo dobrobit živali

Združenje je pravna oseba zasebnega prava in samostojno
odgovarja za svoje obveznosti do tretjih oseb

Delovanje združenja

Javnost
Enakopravnost

članstva

Upravni odbor
Predsednik

Naloge združenja:
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Pristopna I Z J A V A 
 

o vključitvi živali v rejski program 
 
Spodaj podpisani ………………………………………………………………………………………………, 

Ime in priimek rejca 

 
stanujoč: …………………………………………………………………………………………………………., 

Naslov, hišna številka, poštna številka, pošta 

 
KMG-MID: 1 0 0  _  _  _    _  _  _ ,   telefon: ………………………………., 
 
 

vključujem svoje živali v izvajanje rejskega programa: 
 

REJSKI PROGRAM ZA CIKASTO GOVEDO 
 
 

katerega nosilec je: 
 

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji 
Cesta v BONOVEC 1, 1215 MEDVODE 

 

 
Pasma/ linija domačih živali: CIKASTO GOVEDO 
 
Trenutno redim ………… živali cikastega goveda. 
 

1. S to izjavo se zavezujem, da bom spoštoval določila rejskega programa 
(ustrezno obkroži). 

 
DA   NE 

 
2. Želim postati tudi član Združenja in pridobiti vse pravice rednega člana ter se 

zavezujem spoštovati pravila temeljnega akta (statuta) Združenja, vključno z 
rednim plačilom letne članarine (ustrezno obkroži). 

 
DA   NE 

 
 

……………………………………...    ………………………………………….. 
Kraj in datum       Podpis rejca 

 

Opombe:  
- Rejski program in statut Združenja sta dostopna na sedežu Združenja in na spletni 

strani https://www.cikastogovedo.si/o-zdruzenju/drustveni-dokumenti/  
- Original te pristopne izjave se hrani na sedežu Združenja. 
- Nepodpisana oziroma nepravilno izpolnjena izjava je neveljavna! 

NAČELO NEDISKRIMINATORNOSTI

Vsako govedo, ki izpolnjuje pogoje
za vpis v rodovno knjigo, Rejsko 
Društvo CIKA vpiše v ustrezen 
razred.

Vsak rejec ima pravico vključiti 
svoje živali v rejski program.

Vsak rejec ima pravico postati član 
rejskega društva

Članstvo

Zanje Združenje izvaja vse, z RP predpisane storitve, če:

• njihove živali izpolnjujejo kriterije iz URŽ in RP in

• so, s pristopno izjavo, pristopili k izvajanju RP.

Pravice

enakopravno sodelujejo pri izvajanju RP,

sodelovati pri delu organov Združenja,

nimajo pa glasovalne pravice in pravic iz članstva v Združenju.

Zagotovljen vpis živali v RK, če to zahtevajo in če so izpolnjeni
pogoji iz URŽ in RP;

• prosta izbira pri selekciji in reji svojih plemenskih živali;

• Pravica do ohranitve lastništva izbrane plemenske živali;

• Možnost včlanitve v Združenje pod enakimi pogoji.

Rejci CK goveda, ki niso člani Združenja
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Zanje veljajo vse pravice in obveznosti iz RP in tega statuta.

Pravice, da:

• niso omejeni pri sel. svojih živali znotraj standardov in ciljev RP;

• zahtevajo vpis potomcev plem. ž. v RK v skladu s pravili Uredbe;

• lahko zahtevajo ohranitev lastništva izbrane plemenske živali;

• volijo in so izvoljeni v organe Združenja;

• dajejo predloge in pobude glede delovanja Združenja;

• sodelujejo pri delu organov Združenja;

• opravljajo posamezne rejske naloge v skladu z RP;

• sodelujejo pri prodaji in nabavi plem. živali ter semena bikov;

• sodelujejo pri opredeljevanju in razvijanju RP in statuta
Združenja.

Rejci CK goveda, ki so člani Združenja

Dolžnosti rednih članov Združenja

Pravila RP in statuta Združenja
Pravila in sklepe organov 
Združenja

Strokovno izobraževanje in 
usposabljanje

Uresničevanja namena in 
izpolnjevanje nalog Združenja

Spoštovanje Sodelovanje

Pomoč

Varujejo ugled Združenja Plačujejo letno članarino
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Članstvo rejcev v rejskem društvu cika v letu 
2016 in 2019

ČLANSTVO V DRUŠTVU 
(vir: CPZ Govedo)

Število rejcev 
2016

Število rejcev 
2019

VSI ČLANI VPISANI 397 466

AKTIVNI ČLANI REJSKEGA DRUŠTVA 280 374

REJCI – nečlani, KI IMAJO VKLJUČENE ŽIVALI 
V RP (razlika)

88 92

Aktivni člani: plačana članarina Rejskemu Društvu CIKA

Rejski program za cikasto govedo

Rejski program se v skladu z Uredbo o reji živali (UREDBA (EU) 2016/2012)
izvaja za čistopasemske plemenske živali cikaste pasme na celotnem območju
Republike Slovenije. Namen rejskega programa je ohranjanje in povečanje
staleža živali z optimalnimi vrednostmi za avtohtone lastnosti ter zagotavljanje
genetskega napredka. Objava rejskega programa je na spletni strani
Združenja: cikastogovedo.si.

Rejsko Društvo CIKA in zunanji izvajalci v živinoreji so za izvajanje tehničnih
opravil in s tem uresničevanje rejskih ciljev iz rejskega programa za cikasto
govedo tehnično in kadrovsko usposobljeni, z ustreznimi prostori, ustreznim
informacijskim sistemom in opremo.

Plemenska žival cikaste pasme je vsaka žival cikaste pasme, ki je identificirana
v skladu z evropskim pravom ter vpisana v rodovniško knjigo za cikasto
govedo v okviru Uredbe (EU) 2016/2012.
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Pasemska sestava plemenskih živali, 
vpisanih v rk

Spremljamo

Delež CK, RHF in PZ pasme

Deleži pasem se navajajo na zootehničnih dokumentih.

Najmanj 13 % CK
Največ 30 % RH
Največ 87 % PZ

+ Ocena avtohtonosti,
Razvrstitev v CK DCK PZ

Najmanj 70 % CK
Največ 17 % (RH + PZ)
Največ 13 % (ostalih )
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RODOVNA 
KNJIGA

Ocena avtohtonosti+
OSNOVA ZA VPIS

Razvrščanje cikastega goveda glede na 
avtohtonost

AVTOHTONOST

Opredeljena v rejskem programu Ob ocenjevanju lastnosti zunanjosti

AVTOHTONOST OPIS (1na osnovi izraženosti posameznih fenotipskih lastnosti)

DOBRO IZRAŽENA  
(7,8,9)

So manjše živali v kombiniranem tipu s poudarkom na 
mlečnosti, fine konstitucije in z dobro izraženimi 
avtohtonimi lastnostmi

POVPREČNO 
IZRAŽENA (4,5,6)

Živali so srednjega okvirja, v kombiniranem tipu in 
izkazujejo v povprečni meri lastnosti avtohtonosti.

SLABO IZRAŽENA 
(1,2,3)

V primerjavi s CK govedom z dobro izraženimi avtohtonimi 
lastnostmi gre za diametralno nasprotje tako po izvoru kot 
zunanjosti.

1 glava, izraženost oči, debelina rogov, dolžina rogov, usmerjenost rogov, vrat, izraženost 
podgrline, izraženost skočnega sklepa, višina vihra
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Vodenje rodovniške knjige 
za cikasto govedo (CK)

Rodovniško knjigo (RK) vodi Rejsko Društvo CIKA.

Tehnične postopke vodenja za Rejsko Društvo CIKA, v skladu s tem
rejskim programom, kot zunanji izvajalec v živinoreji, izvaja
Kmetijski inštitut Slovenije.

Postopki in metode za vodenje tega poglavja se nahajajo v RK za
CK govedo.

Zootehniško spričevalo in promet s 
plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim 

materialom
Pogoje za promet s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom (Uredba
(EU) 2017/717 s prilogo 10).

Rejsko Društvo CIKA, izda na zahtevo rejcev, ki sodelujejo v rejskem programu
ustrezno zootehniško spričevalo, za potrebe prometa plemenskih živali in
njihovega zarodnega materiala.

Tisk zootehničnega spričevala izvede zunanji izvajalec v živinoreji, pri čemer se
uporabljajo vzorčni obrazci.

Podpisnik je s strani Rejskega Društva CIKA pooblaščena oseba.

Sporočen promet med rejci, kjer so razvidne ušesne individualne identifikacijske
številke plemenskih živali in namen rabe pri kupcu, je osnovna zahteva za izdajo
zootehniškega spričevala.

Zootehnično spričevalo je izdano čim prej (30 dni po prejemu potrebne
dokumentacije).
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Čistopasemska plemenska žival cikaste pasme v prometu mora poleg ostalih pogojev
določenih z zakonom in prej omenjeno Uredbo izpolnjevati tudi naslednja pogoja:

• Kadar so na voljo rezultati proizvodnih in drugih lastnosti, morajo biti ocenjeni in
izvrednoteni v skladu z navodili ICAR-ja.

• Rodovniška knjiga, iz katere izhaja žival v prometu, mora biti priznana znotraj držav
članic EU. Enako velja za Rejsko Društvo CIKA, ki vodi to rodovniško knjigo, iz katere
izhaja žival.

Za čistopasemske plemenske živali v prometu, mora biti poreklo popolno, starši in stari
starši morajo biti vpisani v glavni del rodovniške knjige iz katere izhaja žival.
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Rejski cilj – stalež živali cikaste pasme

Osnovni cilj je ohranitev živali  z optimalnimi lastnostmi 
avtohtonosti. 

Pomoč: zgodovinski viri na osnovi katerih je razviden izgled in 
razvoj pasme (Banova uredba, 6. aprila 1935,..)

Preprečevanje parjenja v sorodstvu.

Želimo si:
• Lahke živali, s tankimi kostmi in nerobustne konstitucije,
• Kombiniran tip z večjim poudarkom na prireji mleka,
• Manjši okvir,
• Korektne telesne oblike in
• Ocena avtohtonosti nad 6.

Izhodiščno leto 2009 
162 krav

Leto 2018 
466 krav

Dolgoročni cilj
880 krav

Razdelitev CK krav po razdelkih, 2016 

Razred RK Število krav 2016 Število krav 2019

A1** 138 98

A 281 439

A1 + A 419 537

C 1183 1078

D 22 13

CPZ GOVEDO* 199 500

SKUPAJ 1793 2127

*NERAZVRŠČENE; ** V RAZRED A1 SE ŽIVALI VEČ NE VPISUJE - SAMO OBSTOJEČE ŽIVALI
Vir: CPZ Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije

Razdelitev cikastih krav po razredih 
rodovniške knjige za cikasto govedo 
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Leto1

2002 2006 2009 2015 2017 2018 2019

Število rej s CK 

pasmo
105 293 427 696 699 775 775

Število CK krav
152 566 885 1503 1755 2017 2127

Število CK krav / 

rejo
1,4 1,9 2,1 2,2 2,5 2,6 2,7

Krav – vse pasme 

(VP)
440 1223 1704 2450 2728 3472 3719

Krav VP / rejo
4,2 4,2 4,0 3,5 3,9 4,48 4,8

Število krav cikaste pasme po posameznih letih, število rej in povprečja števila krav 
na rejo v primerjavi z vsemi pasmami, ki jih rede na teh kmetijskih gospodarstvih

1Vir: CPZ Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije
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Vir: CPZ Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije
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Stopnja inbridinga ženskih plemenskih 
živali cikaste pasme govedi
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ZUNANJI IZVAJALCI RP ZA CIKASTO GOVEDO
REJSKO DRUŠTVO CIKA

ZUNANJI IZVAJALCI

Kmetijsko gozdarski zavodi SlovenijeKmetijsko gozdarski zavodi Slovenije
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Zunanji izvajalec

• Izvaja naloge iz rejskega programa za cikasto govedo, za katere
je usposobljen, na območju svojega delovanja.

• Število, vrsto, obseg in vrednost strokovnih nalog Rejsko
Društvo CIKA in zunanji izvajalec vsako leto določila v letnem
programu dela za izvedbo STRP v govedoreji.

• Med zunanjimi izvajalci v živinoreji in gospodarskimi
dejavnostmi rejcev, ki imajo svoje živali vključene v rejski
program za cikasto govedo, ne sme prihajati do navzkrižja
interesov.

NALOGE ZUNANJIH IZVAJALCE RP ZA CIKASTO 
GOVEDO
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Prilagoditve pri izvedbi tehničnega 

vodenja rodovniških knjig

Usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji,

najzahtevnejši nivo

Betka Logar 

Ljubljana, 13.-14. februar, 2020

Rodovniška knjiga
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Le čistopasemsko plemensko govedo

se lahko izkazuje z zootehniškim dokumentom 

(Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 

2016/1012 za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi 

živalmi vrste govedo (Bos taurus))
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Naročanje dokumentov

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012

Sledenje dokumentov

Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012
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Zootehniško spričevalo

1.
2.

Povzetek

• Vodenje rodovniških knjig

–Uredba (EU) 2016/1012

–Enotno zootehniško spričevalo

–Na voljo je aplikacija za naročanje 

in spremljanje izdaje spričeval 

Hvala 

za 

pozornost!
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Novosti v rejskih programih 
pri drobnici

Doc. dr. Mojca Simčič

Usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji

Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije

13. in 14. februar 2020  

Foto: SimonKr

Foto: SimonKr

Rejsko društvo

• „rejsko društvo“ pomeni katero koli združenje rejcev…..

• 4. člen Uredbe 2016/1012 oz. „Uredbe o reji živali“

• prejšnje poimenovanje: Priznana rejska organizacija

• Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

• Spletna stran: https://www.drobnica.si/

• Sedež:

• Groblje 3, 1230 Domžale

• e-naslov: drobnica@km-z.si
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Zunanji izvajalec

• Rejska društva lahko določene tehnične dejavnosti v zvezi z upravljanjem njihovih 
rejskih programov, vključno z lastno preizkušnjo in ocenjevanjem genetske 
vrednosti, oddajo zunanjim izvajalcem…

• Prejšnje poimenovanje: Druga priznana organizacija

• Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

• KGZS s Kmetijsko gozdarskimi zavodi

• Veterinarska fakulteta

Zbiranje podatkov

• Kontrola porekla

• Kontrola plodnosti
• Velikost gnezda
• Doba med jagnjitvama*

• Kontrola rastnosti
• Dnevni prirast jagnjet/kozličev

• Kontrola mlečnosti
• Količina namolzenega mleka
• Vsebnost maščobe
• Vsebnost beljakovin
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• Navodila za kontrolo mlečnosti

• Navodila za ocenjevanje zunanjosti (koze)

• V pripravi so navodila za kontrolo plodnosti in kontrolo rastnosti (v recenziji!)

• V prihodnje tudi navodila za spremljanje lastnosti volne

Navodila za kontrolo pri 
ovcah in kozah

Priprava novih rejskih programov - v teku

• V skladu z navodili v Uredbi 2016/1012 (Uredbi o reji živali)

• Sestanki z rejci posameznih pasem
• Za vsako pasmo prikazana povprečja zadnjih let po vseh lastnostih, ki jih 

spremljamo

• Usklajevanje rejskih in selekcijskih ciljev

• Spremembe v rejskih programih!
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RP za ovce (5 + 2) in za koze (4)

• Jezersko-solčavska ovca (JS)

• Oplemenjena jezersko-solčavska ovca (JSR)

• Bovška ovca (B)

• Istrska pramenka (IP)

• Belokranjska pramenka (BP)

• Oplemenjena bovška ovca (VFB)

• Teksel ovca (T)

• Drežniška koza (DR)

• Slovenska sanska koza (SA)

• Slovenska srnasta koza (SR)

• Burska koza (BU)

Za vsako pasmo samostojen rejski program!

Število ovc in koz vključenih v rejski program 
(stanje na dan 31. 12. 2019)

Pasma ovc Stalež

Jezersko-solčavska ovca 5.452

JSR* 4.146

Bovška ovca 2.970

Istrska pramenka 886

Belokranjska pramenka 1.136

VFB* 982

Skupaj 15.572

Pasma koz Stalež

Drežniška koza 835

Slovenska sanska koza 815

Slovenska srnasta koza 1.022

Burska koza 1.029

Skupaj 3.701

Ovce in koze skupaj 19.273

*JSR = Oplemenjena jezersko-solčavska ovca, VFB = Oplemenjena bovška ovca
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Pasme ovc in kontrole

Jezersko-
solčavska
ovca

JSR* Bovška 
ovca

Istrska 
pramenka

Belokranjska 
pramenka

VFB* Teksel
ovca

Kontrola 
plodnosti

Kontrola 
rastnosti

Kontrola
mlečnosti

Kontrola
volne

*JSR = Oplemenjena jezersko-solčavska ovca, VFB = Oplemenjena bovška ovca

Pasme koz in kontrole

Kontrola/
Pasma

Drežniška koza Slovenska 
sanska koza

Slovenska 
srnasta koza

Burska koza

Kontrola 
plodnosti

Kontrola 
rastnosti

Kontrola
mlečnosti
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Kontrola porekla - novosti

Stari Izkaz o poreklu ni vseboval vseh podatkov v skladu z novo Uredbo o reji živali!

Zootehniško spričevalo – novo!
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Kontrola mlečnosti

• AT4

• Ovce - najmanj 4 zaporedne kontrole

• Koze - najmanj 5 zaporednih kontrol

• Količina namolzenega mleka

• Vzorec mleka (laboratorij za mleko)

• vsebnost beljakovin

• vsebnost maščob

• vsebnost laktoze

• koncentracija sečnine

• število somatskih celic

• Napoved PV za dnevno količino mleka, vsebnosti v mleku in IBM

Foto: SimonKr

Kontrola mlečnosti - 2 načina odstavljanja

1. Molža po jagnjitvi/jaritvi (zgodnje odstavljanje)

2. Molža po obdobju sesanja

/Kidding

Kidding/

Količina mleka v celi laktaciji

Količina mleka v obdobju molže
(brez posesanega mleka)
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Kontrola rastnosti

• Tehtanje mladičev
• Starost 60 ± 15 dni
• Starosti do 150 dni

• Koeficient inbridinga
• Pomoč pri odbiri za pleme!!!

• Napoved PV za dnevni 
prirast do odstavitve

• Od 2020 dalje!

Koef.

inbr.

Lastna preizkušnja (direktni test) ovnov
na 2 testnih postajah

TP na PRC LOGATEC

• Jezersko-solčavska pasma (n=150)

• Oplemenjena jezersko-solčavska (n=100)

• Dnevni prirast (100 dni, 4 tehtanja)

• Ovni stalno na voljo rejcem

Alternativna TP JEZERSKO

• Jezersko-solčavska pasma (n=25-30)

• Dnevni prirast na paši – brez krmil!

• Avkcija plemenskih ovnov

Foto: SimonKr
Foto: Zmrzlak K.
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Kakovostni razred plemenskega ovna

1A, 1B, 
2A, 2B, 

3A

PV za telesno 
maso ob koncu 

direktnega testa 
(270 dan)

Ocena lastnosti 
zunanjosti

Ocena kakovosti 
volne (JS)

Androloški 
pregled + pregled 

semena

Prosti kužnih bolezni:

• bruceloza

• enzootsko zvrgavanje ovc

• mrzlica Q

• ovčji epididimitis

• paratuberkuloza

• maedi-visna

• tuberkulinski preizkus

Od 2019 dalje!

Od 2019 dalje!

Veterinarska 

fakulteta

• Določen genotip za PrP
• TSE – praskavec
• Izločamo VRQ in VRR 

Lastna preizkušnja (direktni test) ovnov -
novost v 2019

• Masa nastriženega runa

• Vzorec volne (laboratorij za volno)

• Klasifikacija na osnovi premera volnenega 
vlakna v kakovostne razrede

• 8 % plemenskih ovnov – srednja kakovost
• 23-26 μm

0 0 0
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Kakovostni razred volne

• Premer vlakna (mikron)

• Faktor udobnosti
• Finost preje
• Dolžina vlakna
• Nakodranost vlakna 23-26 μm       23-30 μm    >30 μm
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Lastna preizkušnja (direktni test) ovnov -
novost v 2020

• Merjenje globine in širine dolge hrbtne mišice z ultrazvokom

• Objektivna ocena mesnatosti na živi živali (površina) 

Foto: SimonKr

Foto: SimonKr

Hvala za pozornost!

Foto: SimonKr

Foto: SimonKr
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Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

Prašičereja
Novosti v rejskih programih in njihovo prilagajanje

novi EU zakonodaji

Doc. dr. Špela Malovrh, prof. dr. Milena Kovač

Zgodovina selekcije prašičev - mejniki

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 212.2.2020

Konec 19. stol.

~ 9000 p.n.š. Udomačitev (vsaj dva neodvisna centra)

Precej izmenjave gen. materiala z divjimi prašiči
Reja na prostem & paša

Ustanavljanje pasemskih rodovniških knjig

50- in 60-ta leta 20. stol.

1907 Danska – pričetek testa potomcev & SIB testa

90-ta leta 20. stol. Uvajanje BLUP-a � pNPV

2. desetletje 21. stol. Uvajanje gBLUP-a � gNPV

70-ta leta 20. stol. Preizkušanje in uvajanje križanja

Uvajanje osemenjevanja

2003-2012 Sekvenciranje celotnega genoma prašiča
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P = µ + G + E + e

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 312.2.2020

E+e

G

P
+

Fenotipska vrednost (P)  to kar lahko vidimo, 
ocenimo, zmerimo

Genotipska vrednost (G)  učinek genov, ki jih žival poseduje

Okoljski odklon (E+e)  okoljski vplivi, vplivi v reji & ostanek

G = A + D + I + …  aditivna, neaditivna, epistaza

Uspešnost selekcije: genetski napredek

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 412.2.2020

Δ�� �
� � ��	
,�	
 � �

�

Letni genetski napredek Generacijski interval

Intenzivnost selekcije
=f(delež odbranih,
št. preizkušenih)

Točnost
=f(heritabilitete, količine  in kakovosti 
informacij)

Variabilnost

Velja ne glede na uporabljeno metodo napovedovanja plemenskih vrednosti
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Rejski programi za prašiče

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 512.2.2020

B A

H

F1C

x

x

AxB

pitanec

Tipični rejski programi pri prašičih vključujejo 
maternalne in terminalne pasme ter 
izkoriščajo prednosti križanja & komplementarnosti pasem

DB A C

F1 F1

H

x x

xAxB CxD

pitanec

„Tradicionalna“ selekcija

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 612.2.2020

Križanje med pasmami/linijami

Komercialni prašiči - križanci

Nukleus:
čistopasemski prašiči

Meritve,
poreklo

Selekcija v
nukleusu

Izboljšanje prireje
pri komercialnih prašičih

Genetsko
vrednotenjeRazmnoževalni nivo

„BLUP“
Poligenske NPV

(po Samore in Fotanesi, 2016)
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Genomska selekcija

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 712.2.2020

Križanje med pasmami/linijami

Komercialni prašiči - križanci

Nukleus:
čistopasemski prašiči Genotipizacija

Selekcija v
nukleusu

Izboljšanje prireje
pri komercialnih prašičih

Genomsko
vrednotenjeRazmnoževalni nivo

Meritve in
genotipizacija

ssGBLUP“

genomske NPV

(po Samore in Fotanesi, 2016)

Praktičnazvedba pri genomski selekciji

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 812.2.2020

(Samore in Fotanesi, 2016)
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Genomska selekcija pri prašičih

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 912.2.2020

• Velike selekcijske hiše (GENUS PIC, TOPIGS 
Norsvin, SEGES…) so uvedle t.i. ss gBLUP

• Prednosti GS pri prašičih:
� Na spol vezane lastnosti, merjene pozno v življenju 

živali, težko merljive lastnosti, lastnosti z majhno h2 …
� Ocena genomskega inbridinga /sorodnosti
� Ni potrebno beleženje porekla pri križancih
� …

Komponente genetske rPC

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 1012.2.2020

(Wientjes in Calus, 2017)Direktna selekcija na osnovi križancev

Zmanjša ∆�	 za faktor 
�

���
� pri istem ∆��

Manj ekstremne vrednosti prireje v nukleusu, lažje upravljanje. 
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Razvoj in uporaba senzorske tehnologije

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 1112.2.2020

• V okviru „precizne živinoreje“ (Precision Livestock
Farming – PLF) – preprečevanje slabega počutja 
na osnovi zaznavanja sprememb v obnašanju

• Spremljanje socialnega obnašanja, rasti 
posameznih živali v okviru skupine

• Zmanjšana velikost & cenovna dostopnost 
različnih senzorjev + razvoj algoritmov � boljše 
vodenje reje

• Dostopnost velike količine podatkov � zanimivo 
tudi za selekcijo

• Agresija – srednje velika h2

Spremljanje aktivnosti v realnem času

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 1212.2.2020

eYenamic (Fancom, BV)
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Spremljanje individualnih telesnih mas v 

skupini – s pomočjo računalniškega vida

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 1312.2.2020

(Kashiha in sod., 2014)

Spremljanje agresivnosti

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 1412.2.2020
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Novi pristopi pri genetskem vrednotenju: 

hologenom

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 1512.2.2020

Hologenom = gostiteljski genom + mikrobni metagenom

Mikrobiota v prebavilih – deležna vse več pozornosti 

V povezavi z učinkovitim izkoriščanjem krme 

Heritabiliteta Mikrobiabiliteta

Nove lastnosti

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 1612.2.2020

Št. živih puj. na 5. dan
Preživetje (izgube)
Materinske lastnosti
Starosti ob 1. prasitvi

Slepi seski
Dedne napake
Funkcionalne lastnosti

Klavne lastnosti
Lastnosti kakovosti mesa

Izkoriščanje krme v skupini
Obnašanje pri žretju

Agresivnost
Robustnost …

Kaj je potrebno storiti?

 Meriti, šteti, ocenjevati
 Imeti opremo
 Posredovati podatke
 Izvajati preizkus
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V razmislek …

12.2.2020 Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 17

(Nove) metode

Odbira
brez
info.

Odbira
po
izgledu

Lastni
preizkus

G
en

et
sk

i n
ap

re
de

k

Lastni
preizkus
+ poreklo
(BLUP)

Genomska
selekcija
(gBLUP)

0

100

Rejec sam

Rejec v sodelovanju s službami

V razmislek … (nadalj.)

• Selekcija se začne in konča pri rejcu v hlevu

• Uspešnost selekcije (∆G) odvisna od:
� Kakovosti preizkusov, vestnosti/natančnosti meritev
� Zamika pri prenosu podatkov, kakovosti in možnosti 

kontrole podatkov
� Izbire statističnih metod, modelov
� Uporabe AGV pri odbiri
� Vsak rejec – svoja selekcija?

12.2.2020 Izobraževanje - zahtevne strok. naloge 18
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KONJEREJA
Novosti v rejskih programih in njihovo prilagajanje novi 

EU zakonodaji

dr. Matjaž MESARIČ, 
Karolina JAMNIK CERK

UREDBA (EU) 2016/1012 EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

� zootehniških in genealoških pogojih za rejo, 
trgovino s čistopasemskimi plemenskimi
živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in 
njihovim zarodnim materialom ter za njihov
vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) 
št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 
90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov
na področju reje živali („Uredba o reji
živali“) 
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Razdelitev rodovniške knjige

� Glavni del
�Razredi
Kobile
Žrebci (žrebci RR )
Kastrati in sterilizirane kobile

� Dodatni del (SHP, BBK, SHL)

� Vse živali, ki ustrezajo pogojem rejskega 
programa so vpisane v rodovniško knjigo. So 
potomci staršev vpisanih v rodovniško knjigo.

Razredi glavne rodovniške knjige

� Glede na nove rejske programe so se osnovali tudi novi razredi

� Nova razdelitev je v večini primerov privedla do posodobitev

� Nov razred: Kastrati in sterilizirane kobile –

kako pripraviti rejce do tega da pripeljejo te živali? Treba jim je 
predstaviti dodano vrednost.
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Izdaja zootehniških spričeval
� Kopitarji izjema, saj je del informacij iz zootehniškega 

spričevala navedeno že v identifikacijskem dokumentu 
oddelek V.

� Pridobivanje zootehniških spričeval za živali iz drugih 
držav, ki se vpisujejo v rodovniško knjigo se je pokazalo 
za problematično.

Prilagoditev CRK 
� V Sloveniji je vzpostavljen Centralni register 

kopitarjev.

� Le ta je trenutno tudi orodje za vnos vseh 
zootehniških nalog in storitev.

� Glede na novo zakonodajo ter spremembe 
rejskih programov je nujno potrebna 
nadgradnja CRK, ki bo omogočala izvajanje 
novosti.

� Prihod nove zakonodaje v aprilu 2021?
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UGOTAVLJANJE IN ANALIZA MORFOLOŠKIH 
ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH PASEM KONJ

Dr. Matjaž Mesarič

Veterinarska fakulteta, Oddelek za selekcijo konj

MERITVE PRI KONJIH

• Standardne meritve: višina v vihru s trakom in palico, obseg prsi in 
obseg piščalnice (SHL, P žrebci, K, SLOW, OX, XX, ARA, QH)

• Dodatne meritve: višina križa, globina prsi, širina prsi, širina križa in 
dolžina trupa. (SHL, P, ISL – kobile)

• Posebne meritve: višina hrbta, obseg karpusa (šetlandski poni)

V knjigo žrebcev I so lahko vpisani žrebci:

- ki imajo telesne mere:

- višina v vihru najmanj 143 cm in največ 148 cm (merjeno s palico),
- obseg piščalnice najmanj 20 cm,
- obseg prsi najmanj 180 cm,
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Standardne meritve (cm) pri populaciji 
ljutomerskega kasača (kobile)

Meritev/Leto 1958 2000 2005 2010

Višina vihra 153,20 ± 3,98 157,14 ± 5,53 157,89 ± 4,11 154,49 ± 5,10

Obseg prsi 169,40 ± 5,67 181,32 ± 7,01 185,06 ± 6,35 179,42 ± 7,37

Obseg piščali 18,38 ± 0,73 19,56 ± 0,85 19,85 ± 0,84 19,00 ± 0,96

Jurkovič Rus Rus Mesarič

Mesarič M. Morfološke značilnosti ljutomerskega kasača; Posvet ljutomerski kasač,
Zbornik razprav, 2014

ZaZaZaZa ocenoocenoocenooceno lastnostilastnostilastnostilastnosti zunanjostizunanjostizunanjostizunanjosti se se se se trenutnotrenutnotrenutnotrenutno
uporabljatauporabljatauporabljatauporabljata pripripripri konjihkonjihkonjihkonjih dvedvedvedve metodimetodimetodimetodi: : : : 

• klasični model ocenjevanja

Temelji na bazi ocene različnih podatkov telesne
gradnje, razporejenih na numerični skali v odnosu do 
idealnega. Povprečje točk daje skupno oceno, po kateri
živali lahko razvrstimo v razrede (od Ia do IIIb). 

• linearni sistem ocenjevanja. 

Linearni model ocenjevanja je alternativni pristop, ki
temelji na oceni odstopanj od povprečja opazovane
populacije. 

Odrasli konji

Število točk Razred

90 in več 1.a

80-89 1.b

75-79 2.a

70-74 2.b

65-69 3.a

64 in manj 3.b
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Mean values, minimum and maximum 
values, standard deviations (SD), range 
and heritabilities (h2) of 10 traits for 
Posavje horses

Variable N Mean SD Min. Max. Range h2

Type 556 7.13 0.73 5 9 4 0.37

Head 552 6.92 0.77 5 9 4 0.30

Neck 552 7.30 0.74 6 9 3 0.10

Front part 552 7.56 0.70 5 9 4 0.18

Middle part 552 7.11 0.74 5 9 4 0.26

Hind part 552 7.51 0.61 6 9 3 0.36

Front limbs 552 6.38 0.73 4 8 4 0.03

Hind limbs 552 6.51 0.64 5 8 3 0.07

Correctness, gaits 548 6.51 0.61 5 8 3 0.09

Elasticity, gaits 545 7.17 0.65 6 10 4 0.10

ANALYSIS OF CONFORMATION TRAITS OF THE POSAVJE HORSE IN SLOVENIA Slov Vet Res 2012; 49 (3): 141-8
Mojca Simčič1, Matjaž Mesarič2, Klemen Potočnik1

Body size associated SNPs linked to the loci LCORL/NCAPG, 

ZFAT and LASP1 and genotype frequencies for the breeds 
Bosnian Mountain Horse and Exmoor Pony.

Bosnian Mountain Horse n=23; mean height at withers = 130 - 142 cm; medium to light calibre 

Chr. SNP  position Genotype Frequency HWE p-value Major allele

3 AX-103666681 LCORL/NCAPG 105,547.002 1/5/17 n.s. T (small) 

9 AX-103185455 ZFAT 75,550.059 0/3/20 n.s. C (small) 

11 AX-104097126 LASP1 23,259.732 1/9/13 n.s. G (small) 

Exmoor Pony n=104; mean height at withers = 117 – 130 cm; medium calibre 

Chr. SNP  position Genotype Frequency HWE p-value Major allele

3 AX-103666681 LCORL/NCAPG 105,547.002  0/0/104 n.s. T (small) 

9 AX-103185455 ZFAT 75,550.059   2/6/96 0.014 C (small) 

11 AX-104097126 LASP1 23,259.732 23/53/28 n.s. A (big) 

 

Genome - wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of european and near eastern horse breeds. Genes, ISSN 
2073-4425, 2019, vol. 10, no. 7, str. 1-23. 
Gertrud Grilz-Seger 1,*, Markus Neuditschko 2, Anne Ricard 3, Brandon Velie 4,5, Gabriella Lindgren 4,6, Matjaz Mesarič 7, Marko Cotman 8, Michaela 

Horna 9, Max Dobretsberger 1, Gottfried Brem 1and Thomas Druml
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Die Auswirkungen des Umzüchtungsprozesses beim Haflinger auf das Genom, Züchtungskunde, 91, (4) S. 296–311, 2019
Gertrud Grilz-seger1, M. Neuditschko2, M. Mesaric4, M. Cotman5, G. BREM1 Und T. DRUML1

Südtiroler Haflinger n=32 

Chr. SNP Gen Position Genotypen Frequenz Major Allel 

3 AX-103666681 LCORL/NCAPG 105,547.002 100%T/T     0% C/T    0% C/C T (klein) 

9 AX-103185455 ZFAT (1) 75,550.059 16% C/C   53% T/C   31% T/T T (groß) 

9 AX-103033648 ZFAT (2) 74,795.013 66% C/C   31% C/T     3% T/T C (niedrig) 

 AX-104488257 ZFAT (3) 74,795.089 66% C/C   31% C/A     3% A/A C (niedrig) 

 AX-104389593 ZFAT (4) 74,798.143 56% G/G   38% A/G     4% A/A  G (niedrig) 

11 AX-104097126 LASP1 23,259.732 19% G/G   44% A/G   38% A/A A (groß) 

Slowenischer Haflinger n=18 

Chr. SNP  Position Genotypen Frequenz Major Allel 

3 AX-103666681 LCORL/NCAPG 105,547.002 100%T/T     0% C/T    0% C/C T (klein) 

9 AX-103185455 ZFAT 75,550.059 17% C/C   67% T/C    17% T/T C (klein) and T (groß) 

9 AX-103033648 ZFAT (2) 74,795.013 39% C/C    56% C/T     5% T/T  C (niedrig) 

 AX-104488257 ZFAT (3) 74,795.089 39% C/C    56% C/A     5% A/A C (niedrig) 

 AX-104389593 ZFAT (4) 74,798.143 39% G/G    56% G/A     5% A/A G (niedrig) 

11 AX-104097126 LASP1 23,259.732 13% G/G   56% A/G   31% A/A A (groß) 

Österreichischer Haflinger n=78 

Chr. SNP  Position Genotypen Frequenz Major Allel 

3 AX-103666681 LCORL/NCAPG 105,547.002 96%T/T     4% C/T     0% C/C T (klein) 

9 AX-103185455 ZFAT 75,550.059 39% C/C   45% T/C   17% T/T C (klein) 

9 AX-103033648 ZFAT (2) 74,795.013 21% C/C   45% C/T   35% T/T T (hoch) 

 AX-104488257 ZFAT (3) 74,795.089 21% C/C  45% C/A   35% A/A A (hoch) 

 AX-104389593 ZFAT (4) 74,798.143 21% G/G  45% G/A   35% A/A A (hoch) 

11 AX-104097126 LASP1 23,259.732 8% G/G   28% G/A   64% A/A A (groß) 

 

Chr Position Alleles Genotypes

Noriker Posavina

Little Big Big/Big Big/Little Little/Little Big/Big Big/Little Little/Little

3 105,547.002 T C 90.3 6.7% 0.0% 3.8% 39.3% 57.1%

9 75,550.059 C T 68.5% 12.7% 18.8% 67.9% 25.0% 7.1%

11 23,259.732 G A 69.7% 27.9% 1.8% 57.1% 35.7% 7.1

Analysis of ROH pattern variation reveals selection for coat color in the Noriker horse breed, Animal Genetics., 50, 334–346

Grilz-Seger, G.1, Druml, T.1, Neuditschko, M.2, Mesarič, M.3, Cotman, M.4 and Brem, G.1
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Analysis of ROH pattern variation reveals selection 

for coat color in the Noriker horse breed

Grilz-Seger, G.1, Druml, T.1, Neuditschko, M.2, 

Mesarič, M.3, Cotman, M.4 and Brem, G.1

Genome - wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of european and near

eastern horse breeds. Genes, ISSN 2073-4425, 2019, vol. 10, no. 7, str. 1-23. 

GRILZ-SEGER, Gertrud, NEUDITSCHKO, Markus, RICARD, Anne, VELIE, Brandon, LINDGREN, Gabriella, MESARIČ, Matjaž, 
COTMAN, Marko, HORNA, Michaela, DOBRETSBERGER, Max, BREM, Gottfried, DRUML, T. 

The genotype extraction of 28 SNP revealed twelve loci, 

where genotype frequencies significantly differed 

between the two breeds, whereas the significant 

differences (p<0.002) were observed for the region 

enclosing HOXB5 to HOXB13. 
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PASEMSKI STANDARDI, STALEŽ IN 
RAZMERJA MED POSAMEZNIMI 
PASMAMI KONJ V SLOVENIJI

izr.prof.dr. Janko MRKUN

Nataša GORIŠEK, univ.dipl.ing.zoot.

V Sloveniji se rodovniške knjige vodijo za 16 pasem konj:

-Slovenski hladnokrvni konj
-Posavski konj 
-Lipicanski konj
-Haflinški konj 
-Ljutomerski kasač
-Kasaški konj
-Slovenski toplokrvni konj
-Angleški polnokrvni konj
-Arabski polnokrvni konj 
-Arabski konj
-Islandski konj
-Šetlandski poni
-Bosansko planinski konj
-Ameriški quarter konj
-Ameriški paint konj
-Appaloosa
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Nosilci izvajanja programa so priznane rejske organizacije 
(PRO) v konjereji:

-Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme (ZRKSHP)
-Slovensko združenje rejcev konj pasme posavec (SZRKPP)
-Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger (SZRKPH)
-Združenje rejcev lipicanca Slovenije (ZRLS)
-Kasaško rejsko združenje Slovenije (KRZS)
-Združenje rejcev slovenskih toplokrvnih konj (ZRSTK)
-Mednarodno združenje rejcev bosansko planinskih konj (MZRBPK)
-Slovenian Quarter horse association (SIQH)
-Kobilarna Lipica d.o.o. (PRO KL)
-Veterinarska fakulteta (PRO VF)

Večino strokovnih nalog za vse pasme razen za lipicansko izvaja po pogodbi s
PRO-ji Veterinarska fakulteta kot DPO VF.

Kobilarna Lipica kot DPO KL je nosilec izvajanja strokovnih nalog vezanih na
vodenje izvorne rodovniške knjige za lipicanske konje, ki so v zasebni lasti.

Pri organizaciji in izvedbi posameznih nalog iz potrjenih rejskih programov
sodelujejo tudi PRO-ji.
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STALEŽ KOPITARJEV

V Sloveniji je že od leta 2009 vzpostavljena osrednja podatkovna zbirka – Centralni
register kopitarjev, v katerem so združeni podatki o registriranih kopitarjih in kopitarjih
za rejo in rabo.

Vzpostavitev osrednje podatkovne zbirke je z Izvedbeno Uredbo Komisije
262/2015/EU v vseh državah članicah postala nujna z namenom zagotavljanja
sledljivosti in varne hrane z dnem 1.1.2016.

Pri registriranih kopitarjih se je ob vzpostavitvi CRK identifikacijski in rodovniški del
združil v en sistem. Sam sistem je in še vedno prednostno sledi spremembam
identifikacije. Rodovništvo je v podrejenem položaju, nadgradenj v tem delu že
nekaj časa ni bilo.

Izvajanje Rejskih programov in izvajanje zootehniške uredbe 2016/1012 je v več
segmentih omejeno.

Skupen stalež kopitarjev je trenutno ocenjen na cca.26.000 živali.

Dobro polovico skupnega števila konj predstavljajo registrirane pasemske živali,
druga polovica pa so konji, uvrščeni v kategorijo reja in raba.

Po deležu kopitarjev za rejo in rabo izrazito odstopamo in smo bolj ali manj »uniqum«
med državami članicami EU.

REGISTRIRANI
51%

REJA in RABA
49%

SKUPNO RAZMERJE MED REGISTRIRANIMI KOPITARJI IN KOPITARJI 
ZA REJO IN RABO

REGISTRIRANI

REJA in RABA



12.2.2020

4

REGISTRIRANI
45%REJA in RABA

55%

RAZMERJE MED V SLOVENIJI ROJENIMI 
REGISTRIRANIMI KOPITARJI IN KOPITARJI ZA REJO IN 

RABO

REGISTRIRANI

REJA in RABA REGISTRIRANI
90%

REJA in RABA
10%

RAZMERJE MED UVOŽENIMI REGISTRIRANIMI KOPITARJI 
IN KOPITARJI ZA REJO IN RABO

REGISTRIRANI

REJA in RABA

Iz grafov je razvidno, da se v Sloveniji vzreja znatno večje število kopitarjev
za rejo in rabo kot v tujini, kjer prevladuje reja registriranih kopitarjev.

DELITEV KONJ IN NJIHOVA RAZMERJA GLEDE NA 
IZVOR IN PASEMSKE ZNAČILNOSTI

Avtohtone pasme konj:

-Slovenski hladnokrvni konj

-Posavski konj

-Lipicanski konj

SHL
48%

P
29%

L
23%

RAZMERJA MED AVTOHTONIMI PASMAMI KONJ 

SHL

P

L
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Tradicionalne pasme konj:

-Haflinški konj

-Ljutomerski kasač
HS

53%

LK
47%

RAZMERJE MED TRADICIONALNIMA PASMAMA KONJ

HS

LK

Iz podatkov je razvidno, da je v naši populaciji več kot polovica konj 
avtohtonih pasem.

AVTOHTONE
52%

TRADICIONALNE
14%

OSTALE
34%

RAZMERJA MED POSAMEZNIMI KATEGORIJAMI KONJ
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Glede na pasemske značilnosti konje razvrščamo v 

kategorijo hladnokrvnih, toplokrvnih ter malih konj in 

ponijev.

Hladnokrvni konji:

-Slovenski hladnokrvni konj

-Posavski konj

Toplokrvni konji:

-Lipicanski konj
-Ljutomerski kasač
-Kasaški konj
-Slovenski toplokrvni konj
-Angleški polnokrvni konj
-Arabski polnokrvni konj
-Arabski konj
-Ameriški quarter konj
-Ameriški paint konj
-Appaloosa

Lipicanski konj Ljutomerski kasač Kasaški konj

Slovenski toplokrvni konj 

Angleški polnokrvni konj 

Arabski polnokrvni konj 

Arabski konj

Ameriški quarter konj Ameriški paint konj Appaloosa
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Mali konji in poniji:

-Haflinški konj

-Islandski konj

-Šetlandski poni

-Bosansko planinski konj

Haflinški konj Islandski konj

Šetlandski poni Bosansko planinski konj

HLADNOKRVNI
40%

TOPLOKRVNI
48%

MALI KONJI IN 
PONIJI

12%

DELEŽI KONJ PO KATEGORIJAH

V pasemski sestavi je in bo pri nas še naprej
najmočneje zastopan slovenski hladnokrvni konj
(cca. 3.4000 živali), ki mu sledi posavski konj (cca.
2100 živali). Kot edini hladnokrvni pasmi
predstavljata kar 40% populacije živali za katere
se rodovniške knjige vodijo pri nas.

Med toplokrvnimi pasmami konj v Sloveniji
prevladuje reja kasača, lipicanca in slovenskega
toplokrvnega konja, ki mu sledi ameriškimi quarter
konj. V manjšem številu se pri nas vzrejajo arabski
polnokrvni, angleški polnokrvni, ameriški paint
konji, appaloose in arabski konji.

Med malimi konji in poniji izrazito prevladuje reja
haflinških konj, ki mu sledijo islandski konji,
šetlandski poniji in bosansko planinski konj.
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PASEMSKI STANDARDI 

Pasemski standardi so določeni z rejskimi programi za vsako posamezno
pasmo.

Trendi v reji se skoraj pri vseh pasmah nekoliko spreminjajo, zaradi
konkurenčnosti na trgu pa jim je potrebno slediti.

Osnovni namen reje po posameznih pasmah sicer ostaja enak, selekcija pa
se neglede na nekatere spremembe izvaja še vedno v skladu z obstoječimi
rejskimi programi.



10.2.2020

1

Primerjava različnih 
linearnih modelov pri 
kopitarjih

(prednosti in slabosti linearnih sistemov)

izr.prof.dr. Janko MRKUN 
Karolina JAMNIK CERK

Kaj je linearno ocenjevanje

▪ V osnovi opis konja, ne ocena-

▪ Sestavljen iz različnih sklopov lastnosti v povezavi s konformacijo in performance. 

▪ Vsaka lastnost se ovrednoti na skali. Linearne lastnosti so večinoma odbrane glede na 
lastnosti pasme. Postavljeni so optimumi za vsako lastnost.

▪ Namen linearne ocene je bolj podroben opis pomembnih lastnosti konja. Poudarek na 
prepoznavanju dobrih in slabih lastnosti posamezne živali. Predvsem pa bolj uporaben 
opis za lastnike/rejce in s tem tudi lažjo izbiro žrebcev, kobil…
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Razvoj linearnih sistemov /modelov

Začetki pri toplokrvnih 
pasmah (KWPN 1989)

Več združenj 
toplokrvnih pasem 
začne uporabljati 
linearne modele po 
letu 2010

Linearne modele 
vpeljejo tudi združenja 
drugih pasem ; NSPS, 
DQHA, FM (švica), …
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Slabosti

▪ Skale, na kateri se ocenjuje lastnosti so različne (7,9)

▪ Velika večina se jih ocenjuje na zapisnik v papirni obliki (možnost 
naknadne manipulacije, težja interpretacija rezultatov in njihova obdelava)

▪ Različna količina lastnosti, ki se ocenjuje pri pasmah, ki bi lahko imele 
enotni model (dobra osnova za primerjavo).

▪ Potrebna je dobra izobraženost ocenjevalcev, dobro poznavanje modela. 

▪ Večja poraba časa po konju, kot pri klasični oceni.

▪ Ocenjevalci ne uporabijo celotne ocenjevalne skale.

Prednosti

▪ Bolj podroben opis lastnosti konja, preglednost opisa.

▪ Manjša manipulacija rezultatov, v večini na koncu ni ocene, 
kot pri numeričnem modelu.

▪ Napoved plemenske vrednosti (zaenkrat izvaja le malo RO).

▪ Zadovoljni lastniki/rejci.

▪ Pri uporabi modela na tablici hitrejši opis lastnosti, 
takojšnja obdelava podatkov.
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Pri nas

▪ Linearni model ocenjevanja se uspešno uporablja pri SIQHA po modelu DQHA že 5 
let.

▪ Rejci so se tekom prehodnega obdobja navadili na nov model. Daje jim bolj 
pregledno oceno njihovih konjev, zvišuje samo tržno vrednost pri prodaji.

▪ Želeli bi si, da bi bilo še več konjev ocenjenih                                                                             
po tem sistemu.

▪ Postopna vzpostavitev linearnega ocenjevanja tudi                                                                        
pri drugih pasmah.  
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NOVOSTI PRI 
SELEKCIJI KONJ

Klemen Potočnik

Teme

�Uporaba znanstveno potrjenih metod pri selekciji konj

�Orodja pri selekciji konj:

� Plemenska vrednost ali opažena vrednost?

� Genomska selekcija

� Kloniranje

� IVF

Trend v Evropi 
je, da odločitev 
sprejme rejec?!
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Uporaba znanstveno potrjenih metod pri selekciji konj

� Zakaj poznane znanstveno utemeljene metode niso v praksi pri konjih?

ZnanostZnanost

?
$$

Cilj selekcije = Genetski napredek

Δ� �
Točnost ∗ Genetska raznolikost ∗ Intenzivnost selekcije

Generacijski interval

Prava plemenska vrednost
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Kriteriji – orodja za odbiro - selekcijo
Dednostni delež = 0,25

Velikost populacije = 2000

Konji, ki hitro tečejo, 
visoko skočijo, …

Konji, katerih potomci hitro 
tečejo, visoko skočijo, …

PRI SELEKCIJI NA 
IZMERJENO - OPAŽENO 
VREDNOST, zato …

Napačno 
ODBEREMO

NE 
ODBE-
REMO

Plemenska vrednost

Fenotipska 
vrednost

Kriteriji – orodja za odbiro - selekcijo
Dednostni delež = 0,25

Velikost populacije = 2000

Konji, ki hitro tečejo, 
visoko skočijo, …

Konji, katerih potomci hitro 
tečejo, visoko skočijo, …

PRI SELEKCIJI NA 
IZMERJENO - OPAŽENO 
VREDNOST, zato …

Napačno 
ODBEREMO

NE 
ODBE-
REMO

Plemenska vrednost

Fenotipska 
vrednost
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Genomski selekcija – v praksi

� Zlasti za zgodnje odkrivanje bolezni z genetskim ozadjem
� ~ dolgoživost

� Preverjanje starševstva

� Temelj za učinkovito preprečevanje parjenja v sorodstvu - inbriding

� Francozi

� Genomska selekcija embrija

� Določitev spola

� Ocena tveganja za bolezni

� Ocena genomske PV?

� Ocena funkcionalnega inbridinga

Vse pred ET

Individualna in pasemska povezanost med Individualna in pasemska povezanost med Individualna in pasemska povezanost med Individualna in pasemska povezanost med 814 814 814 814 konji in 36 pasmamikonji in 36 pasmamikonji in 36 pasmamikonji in 36 pasmami

Petersen JL, Mickelson JR, Cothran EG, Andersson LS, et al. (2013) Genetic Diversity in the Modern Horse Illustrated from 
Genome-Wide SNP Data. PLoS ONE 8(1): e54997. doi:10.1371/journal.pone.0054997
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0054997

Ali genomika
res deluje?
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Kloniranje - tehnika

Donorjeva celica

Ženska spolna celica

Klonirana celica

Klon se razlikuje od ‘originala‘:
- epigenetika
- mDNA

- vplivov okolja

Klon žrebca proizvaja 
popolnoma identične spolne 

celice
Potomcev ni mogoče razlikovati!
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Primer kloniranja

Cruising na finalu svetovnega prvenstva 1998

Cruising Arish

Cruising Encore

Donor

Klon

NI razlik v dednem 

zapisu spolnih celic 

med donorjem in 

kloni

~98%

Kloniranje v praksi

� 2012 dovolili nastop klonom na tekmovanjih FEI

� Kastrati so plemenske živali (v športu pogosto zelo uspešni)

� Več kloniranih kobil kot je bilo pričakovano

� V kombinaciji s tehnikami urejanja genoma
� Genetsko neplodna žival postane plemenska žival

� Več na https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110496&lang=eng



12.2.2020

7

Presajanje zarodkov

� Klasika:
� Hormonski tretma – super ovulacija
� Osemenitev 
� izpiranje zarodkov
� manipulacija z zarodki 
� vsaditev zarodka/ov v recipientko/e

� OPU – ICSI
� Hormonski tretma – super ovulacija
� izpiranje jajčnih celic
� osemenitev in-vitro 
� manipulacija z zarodki 
� vsaditev zarodka/ov v recipientko/e

Motiv in pričakovanja

� Dobiti žrebe od kobile, ki tekmuje

� Rezultati:

� Izkoriščanje kobil za reprodukcijo, ko je v kondiciji in mlada!

� Skrajšanje generacijskega intervala!

� Večji reprodukcijski potencial dobre kobile - več žrebet po kobili/leto

� Primer s prakse ginekologija in porodničarstvo kopitarjev Keros

� Več kot 1000 presaditev zarodkov letno

� ~ 1700 kobil za izposojo

� Več na https://keros.be/en/home
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Kaj si bomo zapomnili?

�Odbira na osnovi plemenske vrednosti je učinkovitejša od 
odbire na opaženo vrednost

�Genomska selekcija nam je trenutno v pomoč za preverjanje
porekla, analizo inbridinga in selekcijo na monogenske
bolezni

� Kloniranje je draga tehnika, ki omogoča da razmnožujemo
kastrate in, da povečujemo reprodukcijsi potencial živali

� S tehnikami ET lahko močno povečamo reprodukcijski 
potencial kobil in skrajšamo generacijski interval

HVALA ZA POZORNOST!
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Genetska karakterizacijaGenetska karakterizacijaGenetska karakterizacijaGenetska karakterizacija

drežniške kozedrežniške kozedrežniške kozedrežniške koze

Mojca Simčič, Neža Pogorevc, Danijela Bojkovski, Simon Horvat

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših nalog v živinoreji
Ljubljana, 13. - 14. 2. 2020

Genetska karakterizacija

• Opis molekularno - genetskih značilnosti in lastnosti 
pasme na podlagi frekvence genov (alel)

• Namen študije:
• pridobiti nepristranske ocene parametrov genetske 

raznolikosti

• določiti izvor oziroma zgodovino nastanka pasme

• pokazati pasemsko strukturo populacije
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Predpisan postopek

• Zbiranje vzorcev biološkega materiala

• Izbor nesorodnih živali glede na rodovnik

• Izolacija dednega materiala (DNK)

• Genotipizacija

• Analiza podatkov

• Grafični prikaz rezultatov

• Primerjava z že objavljenimi študijami 

International Society of Animal Genetics (ISAG) - FAO

2 študiji

1. Primerjava s švicarskimi pasmami koz

2. Primerjava z alpskimi pasmami koz
• Avstrija, Italija, Francija, Švica

Foto: Simčič M.
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Material – vzorci krvi

• 394 živali – vzorcev krvi
• 183 – mlečni tip

• 213 – mesni tip

• 20 kmetij – večina živali v tropu (♂,♀)

• Februar 2015

• Soglasje rejca

• Storitev opravil veterinar

• Izolacija DNK

Izbor 96 vzorcev
glede na delež od 394 vzorčenih živali

• Izvor – 20 tropov

• Tip

• mesni – 66 vzorcev

• mlečni – 30 vzorcev

• Spol

• ♂ - 17

• ♀ - 79

• Koeficient sorodstva

• < 0,25

• CPZ drobnica

• Barva (vse!)

• 48 – črna, črnorjava…

• 24 – pisane, golobaste…

• 16 – rumene, oranžne…

• 4 – sive oz. „zelene“

Foto: Rezar V.
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Genotipizacija

• proces ugotavljanja genotipa posameznika, pri 
katerem se lahko ugotavlja genotip na enem ali pa 
na več lokusih

• iščemo razlike med živalmi na nivoju molekule DNK

• z uporabo genetskih označevalcev

• SNP (angl. Single Nucleotide Polymorphism)

• 52K SNP Chip for Goats (52.295 označevalcev)

• Van Haeringen laboratorij na Nizozemskem

Pasme za primerjavo

• Referenčne pasme

• razširjene v geografski bližini proučevane pasme

• v preteklosti uporabljali za oplemenjevanje, 
križanje ali pretapljanje proučevane pasme

• podobne v lastnostih zunanjosti in/ali po barvi 
plašča

• Konzorciji / repozitoriji podatkov (Dryad)

• izposoja genotipov referenčnih pasem
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Drežniška koza + 
13 referenčnih pasem
Zap. št. Šifra pasme Ime pasme Število živali Izvor

01 DRZ Drežniška koza 96 Slovenija

02 APP Appenzell 21

Švica

03 GST Grisons striped 26

04 TGR Tessin grey 27

05 CHA Chamois coloured 61

06 VAG Valais 24

07 NVE Nera Verzasca 29

08 PEA Peacock 22

09 SAA Sanska koza 34

10 SGB Booted 16

11 TOG Togenburška koza 24

12 AR Angora 30 Argentina

13 FR Angora 26 Francija

14 SA Angora 48 Južna Afrika

Skupaj 673

Avtohtone pasme koz iz Švice

Appenzell Grisons striped Tessin grey Chamois Valais

Nera Verzasca Peacock Sanska
Booted

Togenburška

(Burren in sod., 2016)
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Angora

• Outgrupa – čim bolj oddaljena pasma

• Pasma iz Turčije

• Za proizvodnjo moherja
• Lesketajoča se dlaka

(Visser in sod., 2016)

Metode in rezultati

Izračuni na osnovi genoma:

• koeficienti inbridinga (zaradi parjenja v sorodstvu)

• parametri genetske raznolikosti

• genetske razdalje med pasmami
• merilo za razliko med genetskim zapisom dveh živali 

(razlike v frekvencah alel)

• statistični program Neighbour Network mreža (Splitstree)

• struktura populacije - pasemske sestave
• „čistost“ pasme 

• statistični program Admixture
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Koeficient inbridinga

• Posledica parjenja v sorodstvu!!!

• Izračunan na osnovi genoma

Genomski koeficient inbridinga (%) v populaciji

Povprečje 11,44 %

Min 0,51 %

Max 53,65 % 

Parametri genetske raznolikosti

0
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700

800

900

ANAG ANFR ANZA APP CHA DRZ GST NVE PEA SAA SGB TGR TOG VAG

Število privatnih alel!!!
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Parametri genetske raznolikosti

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

ANAG ANFR ANZA APP CHA DRZ GST NVE PEA SAA SGB TGR TOG VAG

Ho – ugotovljena heterozigotnost

Genetske razdalje (Nei)
Neighbour Net - Splitstree4 - 14 pasem

Neodvisen izvor pasme!!! 

Angora - AG

Angora - SA

Angora - FR

Appenzell

Chamois
Drežniška koza

Grisons striped

Nera Verzasca

Peacock

Sanska

Booted

Tessin grey

Togenburška

Valais
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Struktura populacije

Drežniška koza je genetsko ena pasma, ki se ne deli na dva tipa!

Statistični program Admixture (667 živali, K = 14)
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Sklepi –
nujna primerjava z avstrijskimi pasmami koz

• Pinzgauer Ziege

• Gämsfärbige Gebirgsziege

• Tauernscheckenziege

• Steirische Scheckenziege

Pinzgauer Strahlenziege

Pfauenziege

Blobe Ziege

http://www.oengene.at/
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… in z italijanskimi pasmami iz območja Alp

Camosciata delle Alpi Bionda dellAdamello Orobica

Valdostana Valpassiria

2. študija

• Dodatno pobrani vzorci

• Genotipizacija 60 novih vzorcev

• Iskanje referenčnih pasem – Avstrija, Italija!

• Povečanje seta podatkov
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Drežniška koza + 
22 referenčnih pasem

Zap. št. Šifra pasme Ime pasme Število živali Izvor

1 DRZ Drežniška koza 156 Slovenija

2 APP Appenzell 29

Švica

3 GST Grisons striped 49

4 TGR Tessin grey 37

5 CHA Chamois coloured 123

6 VAG Valais 43

7 NVE Nera Verzasca 42

8 PEA Peacock 31

9 SAA Sanska koza 64

10 SGB Booted 23

11 TOG Togenburška koza 31

12 BLZ Blobe 34

Avstrija

13 GGZ Gemsfaerbige Gebirgsziege 22

14 PAZ Passeier 22

15 PIZ Pinzguaer 27
16 SSZ Steirische Schecken 32

17 TSZ Tauernschecken 28

18 ALPIT Camosciata delle Alpi 158

Italija

19 BIO Bionda dellAdamello 24
20 ORO Orobica 23
21 VAL Valdostana 24
22 VSS Valpassiria 24
23 ALPFR Camosciata delle Alpi 52 Francija

Skupaj 1098

(Burren in sod., 2016)

(Sölkner in sod., 2018)

(Nicoloso in sod., 2015)

Metode in rezultati

Izračuni na osnovi genoma:

• parametri genetske raznolikosti

• genetske razdalje med pasmami
• statistični program Neighbour mreža (Splitstree)

• Več-lastnostni test za iskanje osamelcev

• mvOutlier test
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Parametri genetske raznolikosti
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Peacock
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Chamois
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Valpassiria
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Blobe

Gemsfaerbige

Pinzguaer

Tauernschecken

Drežniška koza

Steirische Schecken

Število privatnih alel
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Število privatnih alel

Avstrija

Italija

Švica

Francija

Genetske razdalje (Nei)
Neighbour Net - Splitstree4 - 23 pasem

Avstrija

Italija

Švica

Francija

Drežniška koza

Neodvisen izvor pasme!!! 
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Več-lastnostni test za iskanje osamelcev –
„križancev“ v populaciji drežniške koze

mvOutlier test

Več-lastnostni test za iskanje osamelcev –
„križancev“ v populaciji drežniške koze

mvOutlier test

Pravi osamelec!
Koza križanka s SA in SR pasmo!
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Sklepi

• Drežniška koza je avtohtona avtentična pasma - zahvala 
rejcem

• Glede na izračun genetskega sorodstva gre za avtentično 
pasmo s samostojnim in neodvisnim izvorom in nastankom

• Glede na genetsko strukturo populacije se pasma genetsko 
ne deli na dva tipa

Foto: Rezar V.

Zahvala

• Vsem rejcem drežniške koze

• PD dr. Ivica Medugorac, LMU München

• Javna služba nalog genske banke v živinoreji – vodja mag. Bojkovski

• Projekt J4-1768 – vodja prof. Simon Horvat

• Projekt MR (mlada raziskovalka Neža Pogorevc)

• Programska skupina P4-0220 – vodja prof. Peter Dovč

Hvala za pozornost!

Foto: Simčič M.


