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Peter Podgoršek , 2020

Novosti pri izvajanju

kontrole mesa

Metoda

� A – izvede kontrolor

� B – izvede rejec

� C – kombinacija obojega

Rejci so opravili izobraževanje.
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Rojstna masa

� do 48 ur po rojstvu

� na 1 kg natančno

� tele mora biti suho

� zabeležimo na tetovirnem listku

(skupaj s težavnostjo telitve)

Izvedbe tehtnic

� vzmetna potezna tehnica

( od 20 – 100 kg)
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Uporaba vzmetne tehtnice

� s pomočjo traku

Dvig vzmetne tehtnice
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Osebna tehtnica

Opozorilo

� tehtanje teleta je nevarno

� nikoli med kravo in teletom

� pes vznemiri živali

� krik teleta vedno vznemiri kravo

(lahko ga držimo za gobček)
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Kasnejša tehtanja

� na 2 kg natančno

� vsaj eno med 90 in 500 dnem

masa ob odstavitvi med 90 in 280

masa ob letu po 280 dnevu

� ostale ocene niso potrebne

� (nov obrazec)

� tehtanja krav niso potrebna

Tehtnica

� mora biti varna

� z nedrsečo podlago

� trdno stoječa

� čista

� umerjena

(npr. z vrečami gnojila)
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Izvedbe tehtnic

� enostavne

� lovilne

(cattle crush)

Izvedbe tehtnic

� merilne palice
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Povzetek

� rojstna masa do 48 ur

� tele suho

� vsaj eno tehtanje do 500 dneva

� samopreizkus tehtnice

� varnost je na prvem mestu
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Izvajanje rejskega programa pri 
črnobeli pasmi

Izr. prof. dr. Marija KLOPČIČ* & dr. Jakob LESKOVEC

Biotehniška fakulteta  - Oddelek za  zootehniko

*Strokovni  vodja  za  črnobelo pasmo

*Predsedn ica Sveta za  ž iv inorejo

Ljubljana, 10. februarja 2020 // Ptuj, 11. februarja 2020

UVOD

Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma velikega okvira primarno selekcionirana na 

lastnosti, ki omogočajo gospodarno prirejo mleka

Pasma je poznana po veliki prireji mleka, veliki konzumacijski sposobnosti in razmeroma veliki 

zmogljivosti rasti

Je dobro prilagodljiva pasma, saj jo redijo v vseh klimatskih razmerah – na vseh kontinentih

Odlično ima izražene večino telesnih lastnosti pomembnih in potrebnih za veliko prirejo mleka

Cilj: Funkcionalna krava: veliko mleka, dolgo časa, brez problemov

Sedanjost/prihodnost: neproizvodne in proizvodne lastnosti (dolgoživost, plodnost, lastnosti 

zdravja, dobrega počutja, konverzija, življenjska prireja, kakovost mleka in mesa, zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov…)
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Pasemska struktura krav v Sloveniji, 2018

Krave molznice Krave v kontroli: 79,5%

Črno-bela     35.321            36,1 % 33.532 42,4 %

Lisasta*         36.781            37,6 % 28.943 36,6 %

Rjava                9.639              9,8 % 8.303 10,4 %

Druge 16.197            16,5 % 8.378 10,6 %

Skupaj           97.938 79.156

Rejski cilji:

• so ekonomska kategorija,

• v skladu z namenom reje,

• odvisni od ekonomskega pomena posameznih proizvodnih lastnosti ter od 
genetskih in fizioloških značilnosti pasme,

• naravnani k dolgi življenjski dobi, veliki življenjski prireji, odpornosti živali

Upoštevali naj bi tudi:

• sonaravne principe reje,

• kakovost prireje,

• dobro počutje živali,

• varnost proizvodov za humano prehrano
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REJSKI CILJI ZA črno-belo pasmo

• mlečnost nad 10.000 kg

• % maščobe nad 4,2 %

• % beljakovin nad 3,6 %

• telesna masa krav 700 kg              (650 – 750 kg)
• višina vihra krav 140 - 150 cm                    145 – 155 cm
• noge tanke, s čvrstimi in trdimi parklji

• vime obsežno, izenačeno, dobro pripeto, 

dvignjeno od tal

• ciljna molznost 2,8 l/min                  2,5 – 3,0 l/min
• ostale lastnosti majhno število somatskih celic (pod 300.000)

zdrave in prilagodljive živali

zdravo vime                  frekvenca mastitisa (čim manjša)

dolga življenjska doba  (čim več telet)

velika življenjska mlečnost:              nad 40.000 kg mleka
dobra plodnost DMT: 365 – 405 dni
lahke telitve delež mrtvorojenih, nevitalnih (čim manjši)

miren temperament / odlična persistenca / velika zmogljivost rasti

Povprečna mlečnost kontroliranih krav Povprečna mlečnost kontroliranih krav Povprečna mlečnost kontroliranih krav Povprečna mlečnost kontroliranih krav črnobelečrnobelečrnobelečrnobele pasmepasmepasmepasme
Leto Slovenija Črno-bela pasma

Štev. 
lakt. zaklj.

Mleko  
kg

Mašč.
%

Belj.
%

Štev. 
lakt. zaklj.

Mleko  
kg

Mašč.
%

Belj.
%

1970 15.084 3.564 3,87 - 3.017 4.010 3,79 -

1980 32.418 3.982 3,76 - 7.560 4.862 3,73 -

1990 50.994 4.092 3,74 - 11.623 5.489 3,66 -

2000 55.603 5.241 4,13 3,34 17.164 6.633 4,05 3,28

2005 79.431 5.670 4,13 3,28 28.183 6.857 4,07 3,22

2010 81.410 6.062 3,97 3,30 30.996 7.191 3,91 3,25

2015 79.656 6.424 4,01 3,32 33.249 7.535 3,97 3,28

2016 80.626 6.690 4,01 3,32 34.094 7.839 3,97 3,28

2017 79.888 6.858 4,01 3,32 33.956 8.042 3,96 3,27

2018 78.748 7.052 4,00 3,32 33.934 8.256 3,93 3,27

2019 77.397 7.043 4,00 3,33 33.503 8.261 3,93 3,28

2.623 kg 
~ 87,4 kg/leto

1.628 kg 
~ 85,7 kg/leto
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Povečanje mlečnosti: Povečanje mlečnosti: Povečanje mlečnosti: Povečanje mlečnosti: 1990 1990 1990 1990 ---- 2019201920192019

• Število kontroliranih krav ČB pasme: 

1990: 11.623   //   2000: 17.164   //   2010: 30.996     //     2019: 33.503 

• Mlečnost se je povečala iz 5.489 na 8.261 kg mleka (+2.772)
• Letno povečanje 95,6 kg mleka

• Maksimalna mlečnost/čredo v letu 1991: 
• 9.305 kg mleka, 4,45 % M + 3,07 % B (Zidar Anton)

• Maksimalna mlečnost/čredo v letu 2019: 
• 13.213 kg mleka, 3,70 % M + 3,31 % B (Ročnik Gregor)

• Maksimalna mlečnost/kravo v letu 1991
• 13.292 kg mleka, 4,80 % M, 3,13 % B (Zidar Anton)

• Maksimalna mlečnost/kravo v letu 2019
• 19.792 kg mleka, 4,06 % M, 3,03 % B (Ročnik Gregor)

Krave z mlečnostjo 100.000 kg mleka

• 153 krav ČB pasme

• Najvišja mlečnost: 145.720 kg mleka

• Povprečna življenjska mlečnost teh krav: 107.793 kg

• Povprečna življenjska mlečnost njihovih mater: 53.977 kg  

• 5 mater teh krav tudi preseglo 100.000 kg mleka

• 91 krav potomke slovenskih bikov

• 31 krav potomk tujih bikov

• 97 različnih očetov

• Krava BIZA (Dolenc Nejc) presegla življenjsko prirejo 10.000 kg M +  B

• Izstopajo očetje: ADELHI, CARGO, CESTA, JAMNIK, BOJER

• 11 krav iz črede †dr. Antona Dolenca, 13 krav iz črede Mis Tomaža

• V letu 2019: 26 krav z mlečnostjo nad 100.000 kg mleka
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Mlečnost bikovskih mater ČB pasme

Leto Št. 

BM

Mleko

(kg)

Maščoba 

(kg)

Maščoba

(%)

Beljakovine 

(kg)

Beljakovine 

(%)

2006 139 9.687±1.115 399,1±57,7 4,12±0,40 320,2±35,7 3,31±0,17

2010 105 9.786±1.040 388,6±53,4 3,98±0,44 323,7±35,1 3,31±0,15

2011 128 9.947±1.034 393,4±54,6 3,96±0,43 330,9±35,3 3,33±0,16

2012 141 9.897±1.031 399,5±51,2 4,05±0,49 331,7±32,2 3,36±0,18

2013 151 10.037±1.069 399,1±47,6 3,99±0,45 336,8±34,0 3,36±0,18

2014 100 10.288±1.118 407,7±51,4 3,98±0,44 343,5±34,2 3,35±0,18

2015 152 10.494±1.223 408,4±53,3 3,91±0,46 350,8±36,9 3,35±0,19

2018 187 11.002±1233 415,7±54,9 3,79±0,44 361,9±38,4 3,30±0,19

Skupni selekcijski indeks (SSI) / TMI / GZW / …

• Vključuje ekonomsko 

pomembne lastnosti

• Upošteva genetske 

korelacije

• Najboljše orodje za 

selekcijo bikov in krav –

sestavni del rejskega 

programa

• Omogoča direktno 

primerjavo med kravami in 

biki v Sloveniji
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Skupni selekcijski indeks: Skupni selekcijski indeks: Skupni selekcijski indeks: Skupni selekcijski indeks: ČrnoČrnoČrnoČrno----bela pasmabela pasmabela pasmabela pasma

Mlečnost 40%

Plodnost 12%

Okvir 2%

Oblika 11%

Vime 17%

Iztok mleka 2%

ŠSC 6%

Dolgoživost 6%

Potek telitve 4%

30%

Selekcijski indeks dobiva manj teže na proizvodnji in več teže na plodnosti ter zdravjuSelekcijski indeks dobiva manj teže na proizvodnji in več teže na plodnosti ter zdravjuSelekcijski indeks dobiva manj teže na proizvodnji in več teže na plodnosti ter zdravjuSelekcijski indeks dobiva manj teže na proizvodnji in več teže na plodnosti ter zdravju

Proizvodnja Dolgoživost Zdravje/Plodnost
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Skupni selekcijski indeksi Skupni selekcijski indeksi Skupni selekcijski indeksi Skupni selekcijski indeksi v drugih državah - ČBČBČBČB

Število genotipiziranih živali
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M=427

Ž=3.667

SNP

4.094 živali

CRP V4-1613: UVEDBA GENOMSKE SELEKCIJE IN GENOTIPIZACIJE PRI MLEČNIH PASMAH GOVEDI V SLOVENIJI
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Fenotipske lastnosti Fenotipske lastnosti Fenotipske lastnosti Fenotipske lastnosti NUJNONUJNONUJNONUJNO potrebne za povečanje potrebne za povečanje potrebne za povečanje potrebne za povečanje 
vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti genotipizacijegenotipizacijegenotipizacijegenotipizacije

� Kontrola produktivnosti se izvaja zaradi potrebe po izboljšanju managementa in 
kakovosti mleka/mesa - genetsko izboljšanje je sestavni del tega

� Na voljo veliko številko podatkov o proizvodnji in veliko manj o ne-proizvodnih lastnostih
� Nove lastnosti pomembne za genomsko selekcijo:

� Kakovost beljakovin in maščob - proste maščobne kisline (genetika, prehrana, sezona)
� Kakovost mesa (podatki klavnic)
� Energetska učinkovitost (izboljšanje izkoriščanja krme, teža živali, kondicija, energetska bilanca, …
� Okolje (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: metan, amoniak, …)
� Zdravje in dobro počutje živali (dolgoživost, mobilnost živali – odsotnost šepavosti, podatki o 

zdravstvenem stanju parkljev, podatki o boleznih, diagnoze, poraba antibiotikov …)
� Lažje telitve, boljša preživitvena sposobnost telet, 

� Otoki podatkov?
� Genomska selekcija obeta veliko – problem malih populacij 
� Cilj je genotipizacija vseh ženskih živali v čredah bikovskih mater –

formiranje referenčne populacije
� Večja pozornost mora biti usmerjena v lastnosti fitnesa in trajnostni razvoj
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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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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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Novosti v rejskih programih 
pri drobnici

Viš. pred. dr. Angela Cividini

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji

Ljubljana, 10. februar 2020

Ptuj, 11. februar 2020

Usklajevanje RP z: 
‘‘Uredba o reji živali‘‘

veljavnost: 1. november 2018

• Uredba (EU) 2016/1012/Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016

O 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
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Usklajevanje in priprava novih RP za vse 
pasme ovc in …

…za vse pasme koz
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Poglavja RP

1. Namen izvajanja RP (ohranjanje/izboljševanje/oboje)

2. Ime pasme

3. Značilnosti pasme

4. Geografsko področje na katerem se izvaja RP

5. Sistem identifikacije

6. Sistem za evidentiranje porekla čistopasemskih 
plemenskih živali

7. Selekcijski in rejski cilji

8. Lastna preizkušnja ali ocenjevanje genetske vrednosti

9. Pravila za razčlenitev RK in merila za vpis živali v RK 
(glavni, dodatni del)

10.Informacije o dejavnostih, ki jih izvaja zunanji izvajalec in 
njegove kontaktne podatke

Novo poimenovanje

• Priznana rejska organizacija 

= Rejsko društvo

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

• Druga priznana organizacija 

= Zunanji izvajalec
-Biotehniška fakulteta

-KGZS

-Veterinarska fakulteta
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Rejski in selekcijski cilji

• Namen RP: ohranjanje pasme 

rejski cilji
VSI CILJI, MERLJIVI ALI NEMERLJIVI IN 
ZANJE NE RAČUNAMO GENETSKE 
VREDNOSTI:

�Ohranjanje staleža-velikost populacije

�Preprečevanje parjenja v sorodstvu

�Čeljust (zmanjšati napake na čeljusti)

�Število paseskov

�Dolgoživost

�Prilagodljivost/odpornost

�Dobre materinske lastnosti

�Temperament

�Rogatost / brezrožnost

�Genotipizacija TSE pri moških živalih

• Namen RP: izboljševanje pasme

selekcijski cilji

VSI CILJI, KI SO MERLJIVI IN ZANJE 
IZRAČUNAMO GENETSKO VREDNOST:

�Telesne lastnosti (ocenjevanje moških 
živali)

�Velikost gnezda (št. rojenih, št. 
živorojenih)

�Doba med jagnjitvama / jaritvama

�Rastnost (prirast v obdobju do 
odstavitve)

�Kakovost volne

�Količina mleka

�Vsebnosti v mleku

Selekcijski cilji Selekcijski cilji Selekcijski cilji Selekcijski cilji –––– pasme ovcpasme ovcpasme ovcpasme ovc
Cilj JS JSR BP B IP VFB T

Velikost gnezda / /

Rastnost / /

DMJ / / / / /

Količina mleka / / / / /

Vsebnosti v mleku / / / / /

Zunanje lastnosti
+ višina vihra

/ /

Kakovost volne
+Premer volnenega 
vlakna

>30

Cilj:
<26 µm

/ / / / / /
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Selekcijski cilji Selekcijski cilji Selekcijski cilji Selekcijski cilji –––– pasme kozpasme kozpasme kozpasme koz
Cilj BU SA SR DR

Velikost gnezda

Rastnost

DMJ / / /

Količina mleka /

Vsebnosti v mleku /

Zunanje lastnosti
+ višina vihra

Rejski  cilji Rejski  cilji Rejski  cilji Rejski  cilji –––– pasme ovcpasme ovcpasme ovcpasme ovc
Cilj JS JSR BP B IP VFB T

Velikost populacije / /

Preprečevanje parjenja v 
sorodstvu

/ /

Miren temperament / /

Dolgoživost
Čeljust

/ /

Odpornost/prilagodljivost / /

Odpornost na TSE pri moških 
živalih

/ /

Rogatost/brezrožnost, 
dobre materinske lastnosti

/ /

Mlečna vztrajnost (persistenca) / / / / /

Lastnosti vimena / / / /
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Rejski  cilji Rejski  cilji Rejski  cilji Rejski  cilji –––– pasme kozpasme kozpasme kozpasme koz
Cilj BU SA SR DR

Velikost populacije

Preprečevanje parjenja v 
sorodstvu

Miren temperament

Dolgoživost

Odpornost/prilagodljivost

Rogatost
dobre materinske lastnosti

Lastnosti vimena paseski

Obarvanost

Čeljust

Stari Izkaz o poreklu

Ni vseboval vseh podatkov 

v skladu z novo Uredbo o reji živali!
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Zootehniško spričevalo – novo !

Licenciranje plemenjakov
• Na testnih postajah na enak način 

Dodatno (novosti):

-merjenje debeline hrbtne mišice

-kakovost volne

• V pogojih reje na enak način

Dodatno (novosti): 

-Pregled vimena ovnovih mater pri B 

-Meritev obsega mod 

-Meritev višine vihra pri B, IP pasmi

-Telesna kondicija živali pri JS pasmi
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Kontrola mlečnosti

• Kontrola mlečnosti po pravilih ICAR 

http://www.icar.org

• Metoda AT4  - količina namolzenega mleka !

OdstavitevJagnjitev
Jaritev

Presušitev

Namolzeno
mleko

molža

sesanje molža

Posodobljeni izpisi laktacijskih izračunov
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Kontrola rastnosti
-posodobljen izpis za tehtanje mladičev-

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

• Koeficient inbridinga
• Pomoč pri odbiri za 

pleme!!!

Koef.
inbr.

Navodila za kontrolo (ICAR)

• Navodila za kontrolo mlečnosti

• Navodila za ocenjevanje zunanjosti pri kozah

• V pripravi so navodila 

za kontrolo plodnosti 

in kontrolo rastnosti (v recenziji!)

• V prihodnje tudi navodila za 

spremljanje lastnosti volne
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Plemenske vrednosti

• Za lastnosti mlečnosti

- Dnevna količina mleka (daily milk yield)

- Vsebnosti B, M in L

• Telesna masa ovnov pri starosti 270 dni – ob koncu 
lastne preizkušnja na testnih postajah (2018!)

• Telesna masa do odstavitve (2019!)

Novo: Poslovnik

• RD ima poslovnik s katerim ureja:

- reševane sporov, 

- določa pravice in obveznosti rejcev članov, 

- določa pravila za sodelovanje rejcev pri 
opredeljevanju in razvijanju RP
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Hvala za pozornost!


