
dr. Janez Jeretina, Kmetijski inštitut Slovenije, 

Prof. dr. Andrej Pengov, Veterinarska fakulteta Ljubljana 

Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut Slovenije, zadnja sprememba: 20. 08. 2021 Stran 1 

dr. Andrej Toplak, KGZS Zavod Ptuj 

KAZALNIKI ZDRAVJA VIMENA KRAV v čredi prikazujejo trenutno stanje z več 

zornih kotov. Cilj vsakega rejca je, da ima v čredi čim več molznic z majhnim številom somatskih celic 

(SC), ki naj bi praviloma  odražale krave z zdravo mlečno žlezo. V pogledu poleg 6 kazalnikov navajamo 

datuma zadnje ter predzadnje kontrole mlečnosti in število krav na dan kontrole. Povezave v stolpcu »Število 

1« kažejo na seznam živali, ki ustrezajo opisu posameznega kazalnika. Če rejec beleži presušitve z 

antibiotiki, mastitise in ostale dogodke vezane na zdravje vimena, so v seznamu glede na vsebino prikaza 

vključene tudi te informacije. 

Razlaga kazalnikov (glej sliko 1) 

Vrednosti kazalnikov »Odstotek« se na kmetiji primerjajo s ciljnimi vrednostmi (zelena kolona) in kadar so 

vrednosti slabše, so obarvane rdeče. 

V stolpcu »Število 1« je število krav iz opisa kazalnika na osnovi katerega je izračunan odstotek. Vrednosti v 

stolpcu »Število 2« imajo v vrsticah posameznih kazalnikov različne pomene, glej opis pri kazalniku.  

V stolpcu »Naš cilj v %«, so navedene ciljne vrednosti, ki jih za posameznega rejca lahko spremenimo. 

Dokler jih ne spremenimo in shranimo, se prikazujejo privzete vrednosti iz priporočila za obvladovanje 

ugodnega zdravstvenega stanja vimen.  

V stolpcu »25 % najboljših kmetij« so prikazane povprečne vrednosti kazalnikov najboljših kmetij, ki v 

povprečju redijo 40 ali več molznic. Stolpec nam služi kot primerjava naših rezultatov z najboljšimi. 

Majhno število SC - odstotek krav, ki so pri kontroli imele 150.000 ali manj SC/ml mleka.  V stolpcu 

»Število 1« je prikazano število teh krav, v stolpcu »Število 2« pa število krav z nakazano možno okužbo 

vimena (več kot 150.000 SC/ml mleka). Odstotek krav z majhnim številom SC je 41,9 % (57 krav) ( 
57

57+79
∗ 100 = 41,9 %; in 79 z več kot 150.000 SC/ml mleka). Po priporočilih je ta vrednost nad 75 %. 

Povečano ŠSC po prejšnji kontroli - odstotek krav pri kontroli, ki so imele v predzadnji kontroli manj ali 

enako kot 150.000 SC, ŠSC pa se jim je v zadnji kontroli povečalo nad 150.000 SC/ml mleka (25,9 % krav 

ima povečano ŠSC; 14 krav ima več kot 150.000 SC; 
14

54
∗ 100 = 25,9 %; 54 krav je imelo ob predzadnji 

kontroli manj ali enako kot 150.000 SC). Po priporočilih je ta vrednost pod 11 %. 

 

 

 

 
Slika 1. Kazalniki zdravja vimena krav 
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Povečanje ŠSC v presušitvi - odstotek krav pri kontroli, ki so v zadnji kontroli pred presušitvijo imele 

majhno ŠSC, pri prvi kontroli po telitvi pa povečano ŠSC nad 150.000 /ml ( 
3

7
∗ 100 = 42,9 %; 3 krave z več 

kot 150.000 SC ob prvi kontroli mlečnosti; 7 krav s 150.000 ali manj SC ob zadnji kontroli pred 

presušitvijo). Po priporočilih je ta vrednost pod 15 %. 

Zdravljena/samoozdravitev v presušitvi - odstotek krav, ki so imele v zadnji kontroli pred presušitvijo več 

kot 150.000 SC/ml mleka, v prvi kontroli po telitvi pa jim je ŠSC padlo na 150.000 ali manj ( 
3

9
∗ 100 =

33,3 %; 9 krav je pred presušitvijo imelo več kot 150.000 SC (»Število 2«); trem od teh se je ŠSC v prvi 

kontroli zmanjšalo). Zmanjšanje je lahko posledica zdravljenja ali samoozdravitve. Po priporočilih je ta 

vrednost nad 70 %. 

Prvesnice s povečanim ŠSC  - odstotek prvesnic, ki imajo v prvi kontroli povečano ŠSC nad 150.000 /ml 

mleka ( 6 prvesnic s ŠSC nad 150.000; skupaj 10 prvesnic; 
6

10
∗ 100 = 60 %). Po priporočilih je ta vrednost 

pod 15 %.  

Krave s kroničnim povečanjem ŠSC - odstotek krav pri zadnji kontroli mlečnosti, ki so že več kot 3 

mesece imele 700.000 ali več SC/ml mleka (podrobnejši opis je na voljo v ZAR-SEMINAR 2018 
1
) (10 krav 

s kroničnim povečanjem ŠSC; 
10

136
∗ 100 = 7,4 %). Po priporočilih naj bi bila ta vrednost pod 1 %. 

Kako si zastavimo svoje cilje? 

V kolikor želimo prilagajati cilje svojim zmožnostim in potrebam, v zeleno obarvani koloni preprosto 

spremenimo vrednosti in to potrdimo s klikom na gumb »Shrani spremembe«.  

Primer razlage podatkov na enem kazalniku 

Med 136 kravami ob kontroli mlečnosti dne 04.08.2021,  je 7,4 % krav, ki imajo v zadnjih treh kontrolah več 

kot 700.000 SC/ml. Glede na zastavljen cilj, je ta odstotek večji od 1 %, zato je obarvan rdeče. Rezultat je 

slabši tudi od 25 % najboljših kmetij, kjer je 2,8 %. Teh krav je 10 in jih dobimo s klikom na povezavo (glej 

sliko 1). V stolpcu MD je podano število molznih dni na dan vpogleda. Če rejec beleži podatke o zdravju 

vimena, so med drugim na voljo tudi informacije o presušitvah z antibiotiki (označeno z X) in zgodovina 

zdravljenj mastitisov (v stolpcu ZDR).   

Previdnost pri interpretaciji rezultatov 

V čredah z majhnim številom krav so lahko interpretacije rezultatov zgolj z odstotki dvomljive. Zaradi tega 

so poleg odstotkov podane absolutne vrednosti, ki tem  rezultatom dajo smisel. Podobno velja tudi pri 

majhnem številu pojavitev, kar lahko vidimo na zgornjem primeru. 

 

                                                           
1
 ZAR-SEMINAR 2018 Brennpunkt Euetergesundheit und Antibiotikaeinsatz. Neueste wissenschaftliche Erkentnisse und Strategien 

für die Praxis. 
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