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1

UVOD

Cikasto govedo je edina slovenska avtohtona pasma govedi. V zadnjih desetletjih se
je razvoj po vsem svetu osredotočil na rejo maloštevilnih, visoko produktivnih pasem,
pogosto brez upoštevanja njihovih naravnih sposobnosti za preživetje,
razmnoževanje in rejo, prilagojeno krajevnim razmeram. Posledica te selekcije je bilo
zmanjšanje rabe lokalno prilagojenih (avtohtonih) pasem. V strahu pred nepovratnim
mehanizmom izginevanja pasem, ki istočasno vključuje izgubljanje genske
variabilnosti znotraj posameznih vrst domačih živali, so v 80-ih letih 20. stoletja
posamezna mednarodna združenja in pasemske organizacije pričele z
ustanavljanjem različnih oblik ohranjanja dragocenih genskih virov. V globalnem
smislu pomeni raba večjega števila pasem domačih živali zanesljivejši način
ohranjanja genetske baze domačih živali za prihodnost in je ključni element globalne
strategije za upravljanje z živalskimi genskimi viri. Vsa ta spoznanja so pripomogla,
da avtohtone pasme danes ponovno pridobivajo na pomenu. Tudi cikasto govedo je
ena izmed teh pasem in predvsem zavednim in trmastim slovenskim rejcem, ki so
odklanjali moderne biotehnološke metode razmnoževanja, gre zahvala za njegovo
ohranitev. Na odmaknjenih in hribovitih območjih, se je s pomočjo naravnega
pripusta ohranil tip, ki predstavlja osnovo za ohranjanje pasme. Te črede imenujemo
izvorne reje cikaste pasme in njihovim rejcem gre posebna zahvala za njeno
ohranjanje.
Danes, ko smo priča velikim novostim na področju molekularne biologije, dobivajo
avtohtone pasme domačih živali tudi vse drugačen pomen: pomenijo pomembno
zakladnico genov, ki bo prispevala k ohranitvi biotske raznovrstnosti v živinoreji in
nudila priložnost za vključitev nekaterih lastnosti v sedanje genotipe domačih živali.
Prav zato po vsem svetu iščejo ostanke starih pasem in ustvarjajo genske banke.
Gensko bogastvo domačih živali je premoženje neprecenljive vrednosti, ki skupaj z
rastlinskim predstavlja temelj kmetijstva in oskrbe človeštva s hrano.
Zaradi vsega zgoraj navedenega pomeni cikasto govedo pomemben del pri
ohranjanju biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji. Živali te pasme so v
preteklosti pripomogle k ohranitvi poseljenosti bolj odročnih krajev Slovenije in h
kultivirani krajini ter na ta način neposredno prispevale k ohranjanju kmetijskih
zemljišč. Cikasto govedo je s svojo izjemno prilagodljivostjo pomagalo preživeti
ljudem v okolju, kjer so razmere za pridelovanje hrane težke. Pospeševanje reje
cikastega goveda bo poleg ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine,
pomenilo tudi pomemben doprinos k ohranjanju biotski raznovrstnosti v živinoreji.
Danes želi vedno več rejcev cikastega goveda ohranjati živali v tipu, ki je najbližje
prvotnemu (izvornemu) – cikasti tip. Do izraza prihaja potreba po določitvi tistih
fenotipsko izraženih posameznih lastnosti, ki so bile in naj bi bile tudi danes
karakteristične za slovensko avtohtono pasmo cikastega goveda. Drugače rečeno,
pri nadaljnjem delu na ohranjanju cikastega goveda bo potrebno vse bolj in po
najboljših močeh upoštevati tiste kriterije, ki ločujejo cikasti tip od pincgavskega.
Temu namenu je podrejen tudi rejski cilj.
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Na osnovi popisa živali v letu 1992 in ocene stanja ogroženosti s strani selekcijske
službe, so se pričele aktivnosti v smeri ozaveščanja strokovne javnosti in rejcev o
pomembnosti ohranjanja avtohtonih pasem ter izvajanja programa ohranitve te
pasme.
Leta 2000 je bilo cikasto govedo vključeno v program »Ohranjanje biotske
raznovrstnosti v slovenski živinoreji«, ki poteka na Oddelku za zootehniko
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovno in znanstveno delo raziskovalne
skupine, ki proučuje in spremlja stanje na področju ohranjanja slovenskih avtohtonih
pasem domačih živali, se je vzporedno pokazalo v vplivu na povečevanje zavesti o
vrednotenju pomena ohranjanja živalskih genskih virov pri rejcih samih. Ti so svojo
močno zavest za ohranjanje cikastega goveda izrazili v ustanovitvi Društva za
ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji, v letu 2001. Leto kasneje se je oblikovala
delovna skupina za ocenjevanje in odbiro bikov za osemenjevanje in pripust.
Z USTANOVITVIJO DRUŠTVA SE JE ZA AVTOHTONO CIKASTO GOVEDO
PRIČELO NOVO OBDOBJE
17. oktobra 2001 se je ustanovilo Društvo za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji z namenom oživljanja, ohranjanja in obnovitve cikastega goveda. Z
ustanovitvijo društva se je začelo načrtno rejsko delo in skupaj s strokovnimi
službami so se postavili temelji za vzpostavitev selekcije pri cikastem govedu.
Osnovni rejski cilj za cikasto govedo je bil ohranitev pasme v brahicernem tipu in se
je v okviru rejskega programa uresničeval postopoma. Prav ohranjanju teh živali je
bila poglavitna skrb. Proizvodna usmeritev pasme je bila kombinirana, in sicer s
poudarkom na prireji mleka. Pomen so pridobivale tudi ostale lastnosti, kot so dobra
plodnost, lahke telitve, dolga življenjska doba, dobra prilagodljivost in odpornost na
bolezni.
Leta 2002 se je pričelo intenzivno iskanje »ostanka« cikastega goveda po Sloveniji.
Največja skrb pa je bila osredotočena na iskanje primernih bikov za zagotavljanje
plemenskega materiala. Po več desetletjih so se vključili prvi plemenski biki v
osemenjevanje. To je bil čas, ko so se postavili temelji odbiranja plemenskih živali
cikaste pasme. Istočasno z iskanjem preostanka cikastega goveda je potekal pregled
in ocenjevanje plemenskih živali, na osnovi katerega smo dobili prve informacije o
stanju avtohtonosti populacije cikastega goveda. Evidentiranih je bilo 312 krav pri
167 rejcih, največji delež krav je bil v neavtohtonem pincgavskem tipu, srednji delež v
delnem cikastem tipu in najmanjši delež v avtohtonem cikastem tipu.
Leta 2006 se je pregledala in ocenila celotna populacijacikastega goveda z vpeljavo
ocenjevanja plemenskih živali na avtohtone lastnosti. Evidentiranih je bilo 510 krav
pri 269 rejcih. Pregled je pokazal na veliko raznolikost pasme v fenotipskih lastnostih
in majhno število živali izvornem tipu in da cikasto govedo redijo manjše hribovite
kmetije. Cikasto govedo je bilo razširjeno predvsem v alpskem in subalpskem delu
Slovenije, predvsem na območju Kamnika in Bohinja. V manjšem obsegu je bilo
prisotno v Posočju, Zgornji Savinjski dolini in v Posavju.
Zaradi majhnosti populacije je obstajala velika nevarnost parjenja v sorodstvu. Zato
se je vključevalo v vzrejo na kmetijah in kasneje v pripust večje število plemenskih
bikov. Oblikovale so se linije izvornih bikov, katere so se ohranile do danes. Z večjim
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številom plemenskih bikov v pripustu kot v osemenjevanju se je vzdrževala genetska
pestrost populacije.
Z ustanovitvijo društva se je pričelo tudi načrtno rejsko delo. Društvo je organiziralo
prvo državno razstavo, več strokovnih delavnic, predavanj in strokovnih ekskurzij.
Posebna skrb je bila posvečena informiranju rejcev, promociji in popularizaciji pasme.
Moto vsakokratnega informiranja je bilo ohranjanje cikastega goveda v luči
ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine.
Rejci cikastega goveda so se 13. februarja 2010 na občnem zboru v Logatcu
odločili, da nadgradijo svojo organiziranost s pridobitvijo statusa priznane rejske
organizacije. Društvo za ohranjanje cikastega goveda se je preimenovalo v
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji. Tudi po vzoru iz
sosednih držav počasi dozoreva spoznanje, da je združenje rejcev avtohtonega
cikastega goveda jamstvo, da CIKASTO GOVEDO na Slovenskem ne bo izumrlo.
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2
2.1

REJSKI CILJI ZA CIKASTO GOVEDO
POVZETEK RAZVOJA PASME

V sredini 19. stoletja je bilo govedo na območju današnje Slovenije zelo raznoliko. Še
so bili prisotni ostanki enobarvnega, svetlega, umazano belega ali rumenkastega
goveda. Iz tega osnovnega goveda, ki naj bi ga Slovenci ob naselitvi pripeljali s
seboj, izhajajo sledovi za enobarvno, svetlo rumenkasto govedo na Kranjskem. Na
Gorenjskem, kamor so uvažali plemenske bike in telice belanske oz. pincgavske
pasme, so bile živali proti koncu stoletja že enotnega videza, po barvi dlake, sluznic,
rogov in parkljev so bile podobne belanski pasmi. Odraslo govedo je bilo lažje od
pincgavske pasme, po telesnih oblikah pa delno še podobno nekdanji živini (Ferčej,
1996). Na tej osnovi se je razvilo in oblikovalo cikasto govedo, ki je edina slovenska
avtohtona pasma govedi. Cikasto govedo ima podlago v divjem kratkorogem govedu
»Bos brachyceros«.
Za cikasto govedo je bilo značilno, da so se zlasti v starejših pisnih virih pogosto
uporabljala tudi druga imena (gorenjsko rdeče-cikasto govedo, pincgavsko govedo,
gorenjski pincgavc, bohinjska goveja pasma…).
Pri opisu goveje živine na Kranjskem v drugi polovici 19. stoletja je Schoollmayr
(1872) zapisal, da je bila le-ta po zunanjem izgledu zelo heterogena. Živali so se med
seboj tako močno razlikovale, da skoraj ni bilo mogoče najti niti dveh podobnih
primerkov. Poleg tega je avtor v članku izpostavil še eno zanimivost, in sicer, da
kranjska živina ni imela svojega imena pasme. To potrjuje z izjavami takratnih okoli
100 najboljših rejcev, ki naj bi še od svojih očetov in dedov slišali, da se kranjska
živina ni nikoli imenovala drugače kot po barvi, npr. mavra – govedo s popolno črno
ali vsaj temno črno barvo, rumena – na Dolenjskem imenovana tudi »volk« in na
Notranjskem »rmenka«, plavka…. Schoollmayr (1872) je omenjeno poimenovanje
govedi po barvi podkrepil še s primerom, da če bi se v takratnem času nabavilo
govedo muricidolske ali marijadvorske pasme s Štajerske, se to isto govedo po
prihodu na Kranjsko ne bi več imenovalo muricodolska ali štajerska pasma, ampak bi
se mu enostavno reklo dimka ali sivka (siva barva). Schoollmayr (1872) je v svojem
članku za opis kranjske živine uporabljal izraz »kranjsko govedo«.
Razširjenost različno obarvanih govedi na Kranjskem v drugi polovici 19. stoletja
prikazuje slika 1. Na njej vidimo, da je obstajalo več območij z različno obarvanim
govedom, ki je bilo razširjeno po takratnih posameznih okrajih:
 rdeči rod, mešan z belanskim;
 domači rod, rdeči rod;
 beli, rumeni in rdeči rod mešan z muricodolskim;
 domači, rdeče-rumeni rod;
 belo-rumeni domači rod;
 buše.
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Slika 1: Prikaz raširjenosti različno obarvanega goveda po posameznih okrajih (Schollmayr, 1872)
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2.1.1 Bohinjska goveja pasma
Bohinj, izvorni kraj bohinjske goveje pasme, je bil zaradi specifičnih talnih,
podnebnih in drugih okoljskih dejavnikov, ki so vplivali na oblikovanje tamkajšnjih
posebnih gospodarskih razmer, prometno dolgo časa skoraj nedostopen. V
Bohinj so vodile le tovorne steze, kar pa ni omogočalo živahnega prometa in
Bohinj je bil tako dolgo časa skoraj odcepljen od drugih krajev. Šele zgraditev
ceste skozi Bled in železniška proga Trst – Hamburg sta pripomogli k odprtju
nekdaj samotnega in zaprtega Bohinja. Vse te specifične razmere v Bohinju so
vplivale na oblikovanje in razvoj posebne pasme govedi, imenovane »bohinjska
goveja pasma«.
O telesnih znakih, lastnostih mlečnosti in čistosti bohinjske živine je Hitz (1878)
napisal naslednje: »Bohinjska živina je navadno rujavordeča. Telesa je jako
lepega ter se odlikuje posebno po svojih drobnih kosteh. Mleka daje v primerjavi
z velikostjo telesa prav veliko. Živa teža bohinjske krave ne presega 4 do 5
centov, in vendar se od take majhne kravice sme na leto računati 1200 do 1500
litrov mleka. Meni se zdi to pri tako majhni živini, katera se tako silno slabokrmi,
prav veliko. Da bi boljše klaje imela, bi se mlečnost gotovo se zdatno pomnožila.
Sicer se izvirni bohinjski rod ne nahaja več popolnoma čist, ne v Bohinji, še manj
pa po Tominskem. V zadnjih desetletjih se je križem plemenil z belanskim
(Koroškim) rodom. Lepe telesne lastnosti belanskega rodu, veča teža života in
obilnejša mlečnost so dale povod, da se s podporo, katero daje kmetijsko
ministrstvo, nakupujejo belanski biki za zboljšanje bohinjske in tominske
govedoreje« (Hitz, 1878).
Povše (1893) je v članku z naslovom »Das Wocheiner Rind« opisal bohinjsko
govedo in tudi dodal povprečne telesne mere krav. Njegov opis uvršča bohinjsko
govedo med goveda z daljšo glavo, kar potrjujejo rezultati meritev, iz katerih je
razvidno, da je bilo razmerje pri kravah med dolžino glave v primerjavi z dolžino
telesa 30,8 %. Razen poimenovanja merjene posamezne telesne lastnosti pa v
članku ni zapisano, kako se je posamezna meritev izvajala oz. kaj je le-ta
obsegala. V preglednici 1 so podane nekatere telesne mere (cm) krav
bohinjskega goveda, v preglednici 2 pa razmerja med posameznimi telesnimi deli
(Povše, 1893).
Preglednica 1: Nekatere telesne mere krav bohinjskega goveda (Povše, 1893):
Telesna lastnost
Izraženo v cm
Linija med rogovi
12
Linija med sencami
19
Notranja očesna linija
19
Zunanja očesna linija
22
Lična linija
18
Čelna dolžina
19
Nosna dolžina
27
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Nadaljevanje preglednice 1:
Dolžina glave
Višina vihra
Višina komolčne grbe
Višina križa
Sprednji del telesa
Srednji del telesa
Zadnji del telesa
Skupna dolžina telesa
Prsna širina
Plečna širina
Kolčna širina

46
118
65
116
35
66
48
149
35
29
43

Preglednica 2: Razmerje med telesnimi deli krav bohinjskega goveda (%)
(Povše, 1893)
Razmerje med telesnimi deli
Izraženo v odstotkih (%)
Dolžina glave : dolžina telesa
30,8
Širina med sencami : dolžina glave
41,3
Lična širina: dolžina glave
39,1
Višina vihra: dolžina telesa
79,1
Dolžina trupa : višina narta
126,2
Višina komolčnega sklepa : višina vihra 55,1
Sprednji del : dolžina telesa
23,5
Srednji del trupa: dolžina telesa
44,3
Zadnji del trupa : dolžina telesa
32,3
Prsna širina : dolžina telesa
23,5
Plečna širina : dolžina telesa
19,4
Širina kolka : dolžina telesa
28,9
O razvoju in opisu bohinjske goveje pasme je Pirc (1909) zapisal: »… kajti ona je
bila in je deloma še danes nekaj posebnega, ki je nastala na tamkajšnjih tleh pod
vplivom bohinjskega podnebja, krmnih, gospodarskih in živinorejskih razmer,
takorekoč sama iz sebe iz govedi, izza pradavnih časov v Bohinj vpeljane, brez
primesi tuje krvi… Danes je, žal, bohinjska goveja pasma skoraj že izginila,
vendar so sledovi in ostanki še vedno nahajajo… Nekdanja bohinjska goveja
pasma je bila zagorele rdeče barve, majhne postave, skromna glede
prehranjevanja, a silno mlečna… Bilo je mleka kakor vode…Iz stare goveje
pasme, ki se je v Bohinju nahajala, bi se lahko z umnim ravnanjem ustvarila
izborna domača mlečna pasma, izredno primerna za Bohinj in tudi za
marsikatere druge kraje, Bohinjcem v velik prid in deželi v ponos…Storil se je
velikanski pregrešek, da se ni bohinjska goveja pasma z umnim ravnanjem
naredila za izborno domačo mlečno govejo pasmo in se je z vpeljavo pincgavske
pasme v Bohinj tisto podrlo, kar je bilo dobrega, ne da bi se doseglo kaj
boljšega…« (Pirc, 1909).
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Leta 1909 je v časopisu Slovenec izšel članek z naslovom »Bohinjska goveja
pasma«. V njem so bile poudarjene dobre lastnosti domače goveje pasme iz
Bohinja in pa skrb, da je domačo pasmo pričela vedno bolj izpodrivati pincgavska
pasma govedi, ki so jo prvič uvedli v Bohinj leta 1869. V članku so izpostavljene
največje prednosti domače živine, na prvem mestu je to bila seveda mlečnost
bohinjske pasme, kar je ponazorjeno z besedami: »…kravica, za tretjino manjša
od pincgavske, da tretjino več mleka kot ta…pri kravi navadno vsak vpraša,
koliko ima mleka in v tem oziru prekaša bohinjska pasma vse druge pasme daleč
naokoli…prav vsled tega je bohinjska živina prišla v tak glas, da že samo ime
»bohinjska« krava pove vse lastnosti dobre krave… «. Druga prednost bohinjske
goveje pasme je bila njena skromnost, v članku opisana z naslednjimi besedami:
»…domače govedo je silno skromno, zadovoljno z vsako pašo, preživi se
povsod…marsikje gori v planinah si more iskati v samih peščenih melinah
travice, a v svoji skromnosti ji je všeč vse… tuja živina v taki paši popolnoma
oslabi…ker je težja, tudi ne more v vsako planino, kamor pride domača z
največjo lahkoto...« In tretja prednost domače bohinjske pasme je bila ta, da ni
bilo nikoli nobenih težav s prodajo bohinjske živine (Bohinjska goveja pasma,
1909).
Znano je, da je bilo domače blago v primerjavi s tujim pogosto manj cenjeno,
včasih celo zaničevano. Podobno se je dogajalo tudi z bohinjskim govedom.
Slikovito to ponazori naslednji citat: »Človek zametuje domače, kar je dobro in
išče daleč v tujini boljše, a zaman. Tako se je godilo tudi bohinjski goveji pasmi«
(Cvenkelj, 1914). V nadaljevanju isti avtor piše, da se je bohinjska goveja pasma
odlikovala kot zelo dobro govedo. Kritično presoja nenačrtno in premočno
križanje te izvrstne in edine domače planinske pasme s pincgavsko pasmo
govedi, ki se je izvajalo v tolikšni meri, da je obstajala velika bojazen, da jo bi
slednja lahko že skoraj izpodrinila. Avtor obžaluje, da se ni praktično nič naredilo,
kar bi povzdignilo bohinjsko govedorejo, ampak ravno nasprotno, z nepravilnim
»mešanjem« se ji je celo škodilo. Leta 1914 so imeli v Bohinju shod, katerega
glavni namen je bil v vzbuditvi med prebivalci Bohinja zanimanje za njihovo
domačo, do tedaj zavračano, ampak izvrstno domačo pasmo govedi, ki se jo je
premalo poznalo in cenilo. Cvenkelj (1914) opozarja na ohranitev domače goveje
pasme z besedami:«Rešimo bohinjsko govejo pasmo«! V nadaljevanju avtor
poudarja, da je na Gorenjskem od nekdaj veljalo, da najboljše krave izvirajo
ravno iz Bohinja. Avtor članka poudarja, da je že kot otrok slišal vedno le hvaliti
bohinjsko živino. To ponazori z dejstvom, da sta njegov oče in trgovec z
Zgornjega Avstrijskega, v Bohinju pokupila veliko krav in volov, ki sta jih peš
gnala čez Ljubelj in Ture na Solnograško. Pri tem so prišli nasproti kmetje, ki so
se dobesedno trgali za bohinjske krave, ki so slovele kot odlične mlekarice, poleg
tega pa so bile tudi zelo vztrajne in utrjene živali, kar je bilo na tako dolgih poteh
in gorskih prelazih izrednega pomena. Avtor poudarja, da ga je vedno čudilo,
kako daleč naokoli so bile poznane bohinjske krave po svojih odličnih lastnostih.
Naj navedemo enega izmed številnih avtorjevih primerov, ki jih opisuje v članku,
o tem, kako zelo je bilo bohinjsko govedo cenjeno in iskano: »Veckrat sem bil
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tudi sam v Bohinju po kupčiji. Enkrat pozno v jeseni sem srecal starega
Tolminca, ki je gnal kupljenega junčka proti domu. "Oče, koliko ste pa dali zanj?"
ga vprašam. "Pa uganite!" odgovori mož. " No, kakih 70 goldinarjev, vec gotovo
ne." "Zmotili ste se. Ravno 95 gold. Sem dal zanj, moral sem ga preplačati, toda
dal bi bil tudi 100 gold. in še več, če bi mi ga gospodar drugače ne bil hotel dati."
"Kako pa vendar to," pravim na to, "saj ni nič posebnega na njem; zadaj je
pobitega križa, črn gobec ima in cikast tudi ni nič. Ta ne bo za pleme in je veliko
predrag." "Vsak po svoje," odgovori mož. "Star sem že in vedno kupujem tu v
Bohinju junčke za pleme. Tudi sedaj sem prišel nalašč zato v Bohinj; dva dni sem
se tukaj mudil; kajti težko je že dobiti junčka takega, kakor ga tukaj vidite in
takega hočem jaz za pleme tudi imeti. Vi pa si privoščite cikastega, takih je pa
dovolj naprodaj. Srečno!" …«Tudi na letošnjem jesenskem semnju v Bohinju sem
govoril s Tolminci, ki so iskali plemenjake in so tožili zaradi pomanjkanja stare
bohinjske goveje pasme..«.
Dejstvo, da je bil Bohinj izvor številne lepe bohinjske živine, je v letu 1934
pripeljal do ustanovitve selekcijskega društva za cel Bohinj, s sedežem v Boh.
Bistrici. Že pri prvem sprejemanju so v rodovniško knjigo vključili 240 krav.
Kasneje, konec leta 1934, ko se je pokazalo, da je Bohinj prevelik za samo eno
selekcijsko organizacijo, je že potekal ustanovni občni zbor posebnega društva
za gornjo dolino, za občino Srednja vas. Na začetku svojega delovanja
selekcijsko društvo ni imelo t.i. »originialnih« rodovniških plemenjakov, zato je
takratna Zveza selekcijskih organizacij za pincgavsko govedo v Ljubljani, priznala
enega pomožnega bika. Kasneje je društvo zaprosilo kr. Bansko upravo za dva
originalna bika in meseca aprila 1935 že dobilo dva plemenjaka iz Avstrije. Kljub
začetni bojazni, da bodo ti biki pretežki, kar bi lahko vplivalo na težave pri telitvah
in nesreče krav pri zaskokih, se je pokazalo ravno obratno in vsi naprednejši
živinorejci so pričeli voditi svoje krave samo še k »originalnim« bikom (Naša
bohinjska selekcija, 1937).
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Slika 2: Bik bohinjske pasme, leta 1925
Nekaj o zgodovini pretapljanja cikastega goveda z lisasto pasmo govedi:
Na začetku 20. stoletja se je na območju današnje Sloveniji redilo pet različnih
pasem govedi, ki so bile značilne za rejo posameznih takratnih srezov in so
vplivale na oblikovanje pasemskih okolišev. Tako je bila reja cikastega goveda po
odloku ministrstva za kmetijstvo leta 1938 določena za naslednja območja:
Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Kamnik, gorenjski del ljubljanskega sreza, občina
Žiri, srez Logatec in srez Ptuj. Pasemska območja določena po zakonskih
odredbah so se bolj ali manj obdržala do 60-ih let prejšnjega stoletja, ko se je že
pričelo pretapljanje cikastega goveda z ekonomsko bolj konkurenčnimi pasmami.
Leta 1964 je v Kranju potekal simpozij, kjer je bil med drugim sprejet naslednji
zaključek in sklep: »Na območju, kjer prevladuje cikasto govedo…, od tega v ožji
Gorenjski dve tretjini… so zaradi pasemskih lastnosti teleta neprimerna za
intenzivno prirejo mesa…izvede se zamenjava pasme na celotnem območju
Gorenjske…za osnovno pasmo se osvoji svetlolisasta…«. Reja cikastega
goveda je bila tako skoraj 40 let brez urejenega zootehniškega in rejskega dela.
Posledice izključenosti strokovnega rejskega dela pri pasmi cikasto govedo se
med drugim kažejo tudi na veliki variabilnosti zunanjega izgleda posameznih
živali. Tako je v celotni populaciji cikastega goveda le okoli 20 odstotkov živali, ki
na podlagi opisa zunanjosti iz starejših literaturnih virov izražajo lastnosti značilne
za cikasto govedo (živali v cikastem tipu). Zato je potrebno za ta del populacije
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nameniti posebne (dodatne) ukrepe, ki bi pripomogli k ohranjanju cikastega
(izvornega) tipa populacije. Brez dodatne motivacije rejcev, zlasti finančne
vzpodbude, je ohranjanje in razširjanje živali v cikastem (izvornem) tipu
dolgoročno vprašljivo.
2.2

OPIS PASME

Namen ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali je njihovo ohranjanje v
izvornem tipu, zato nam pri tem lahko pomaga banova uredba in je lahko tudi
osnova za opis rejskih ciljev. Banova uredba je bila objavljena 6. aprila 1935 v
službenem listu kraljevske banske uprave dravske banovine z naslovom
NAVODILA ZA PRESOJO BARVNIH ZNAKOV CIKASTEGA GOVEDA.
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Splošna navodila iz banove uredbe so torej:
- Barva in razdelitev barv naj se presoja s stališča, da je tem bolje, čim bolj
prevladuje temeljna rjava barva nad belo, in to tudi tedaj, če se pojavljajo na
belem polju rjave lise ali če je bela hrbtna proga prekinjena.
- Premočno razširjenje bele barve nakazuje oslabljeno konstitucijo in se rado
podeduje. Pri bikih je v tem pogledu strože soditi kakor pri kravah.
- Nekdanja prevelika strogost ni v skladu z modernimi rejskimi načeli za odbiro
živali po obliki in koristnosti niti z novejšimi izsledki o barvi domačih živali. Edino
bela (ožja ali širša) hrbtna in trebušna proga se mora zahtevati, ker je to zunanji
znak pasemske pripadnosti.
V članku, ki je izšel v časopisu Slovenec, leta 1909, je zapisano:
»Bohinjska živina je bolj majhne vrste, ima večinoma nekoliko naprej obrnjeno
rogovje in zelo ukrivljeno. Nekakšna glavna hiba bi bila, da ima križ nekoliko
pobit, povešen, kar dela žival zadaj bolj ozko« (Bohinjska goveja pasma, 1909).
Tipi cikastega goveda
Glede na omenjeno veliko variabilnost med posameznimi živalmi v populaciji
cikastega goveda, so bile živali v obdobju 2002/2003 razvrščene v tri tipe (cikasti
tip, delni cikasti tip, pincgavski tip). Delitev pasme na posamezne tipe je bila
določena na osnovi presoje in poznavanja brahicernih lastnosti. Opis tipov je
naveden spodaj in je povzetek iz rejskega programa za cikasto govedo iz leta
2005.
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Cikasti tip: V cikasti tip se uvrščajo živali, ki izražajo pripadnost brahicernemu
tipu govedi. Živali dajejo vtis lahkosti, so majhnega okvirja, kombiniranega tipa z
večjim poudarkom na prireji mleka in so skromno omišičene. Njihova koža je
tanka in zelo prožna, dlaka pa gladka.
Delni cikasti tip: V delni cikasti tip so uvrščene živali, ki združujejo lastnosti
cikastega in pincgavskega tipa (pogost je tudi priliv drugih pasem, kot je npr.
rdeči holštajn). Živali v tem tipu lahko izražajo lastnosti ali kombiniranega tipa ali
mlečnega tipa nekoliko večjega okvirja.
Pincgavski tip: V pincgavski tip so razvrščene živali, ki izražajo pripadnost
primigenemu tipu (grobe in robustne živali z velikim okvirjem) in so dobro
omišičene.
V letu 2010 smo za vse ocenjene prvesnice cikaste pasme opravili analizo
lastnosti zunanjosti (preglednica 3). V izračun smo vzeli podatke za vse
prvesnice mlajše od štirih let. Upoštevali smo vpliv tipa kot sistematski vpliv in
starost živali kot linearno regresijo.
Preglednica 3: Nekatere telesne mere in ocene lastnosti zunanjosti cikastega
goveda glede na posamezni tip
Merjene
Cikasti tip
Delni cikasti Pincgavski
P
lastnosti
tip
tip
Višina vihra
121,82c ±0,43 126,40b ±0,19 132,82a±0,27
<.0001
c
b
a
Višina križa
124,99 ±0,44 129,99 ±0,20 136,24 ±0,28 <.0001
Dolžina telesa 121,92c ±0,54 126,70b ±0,24 132,46a ±0,34 <.0001
Obseg prsi
168,33c ±0,94 174,02b ±0,42 181,90a ±0,59 <.0001
Opisovane
lastnosti
Dolžina glave
Izraženost oči
Debelina
rogov
Usmerjenost
rogov
Vrat
Izraženost
podgrline
Pigmentacija
plašča
Izraženost
hrbtne lise

Cikasti tip
5,97c ±0,14
6,03c ±0,10
5,91 a ±0,14

Delni cikasti
tip
5,13b ±0,06
5,50b ±0,04
4,58 b ±0,06

Pincgavski
tip
4,33a ±0,09
4,95a ±0,06
3,71 c ±0,08

P
<.0001
<.0001
<.0001

6,18 a ±0,17

5,14 b ±0,07

4,07 c ±0,11

<.0001

6,52c ±0,12
5,93c ±0,12

5,11b ±0,05
4,89b ±0,05

3,83a ±0,08
3,93a ±0,08

<.0001
<.0001

5,38a ±0,15

5,12a ±0,06

4,55b ±0,09b

<.0001

5,56a ±0,17

5,23a ±0,08

4,43b ±0,11

<.0001
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Nadaljevanje preglednice 3:
Izraženost pas 5,75a ±0,21
na stegnih
Izraženost pas 6,46a ±0,20
na golenih
Hrbet
4,51b ±0,07
Nagib križa
4,80c ±0,09
Kot skočnega 5,58 ab ±0,09
sklepa
Izraženost
6,74 a ±0,11
skočnega
sklepa
Biclji
6,06±0,11
Parklji
5,64±0,11
Vime
pod 5,56 a ±0,12
trebuhom
Globina
5,97 a ±0,12
vimena
Debelina
4,45 c ±0,10
seskov
Dolžina
3,89±0,07
seskov
Iztok mleka
3,82 a ±0,06
Temperament 3,89±0,07
Avtohtonost
7,15 a ±0,07
Omišičenost
5,27 b ±0,12
Oblike
5,93 a ±0,12
Vime
5,84 a ±0,12

5,43a ±0,09

4,49b ±0,13

<.0001

6,32a ±0,09

5,44b ±0,12

<.0001

4,74a ±0,03
5,10b ±0,04
5,53b ±0,04

4,73a ±0,04
5,38a ±0,06
5,67a ±0,05

0,0208
<.0001
0,0163

5,56 b ±0,05

4,22 c ±0,07

<.0001

5,82±0,05
5,60±0,05
4,92 b ±0,05

5,85±0,07
5,57±0,07
4,65 c ±0,07

0,1004
0,9482
<.0001

5,37 b ±0,05

5,16 c ±0,08

<.0001

5,01 b ±0,04

5,21 a ±0,06

<.0001

3,75±0,03

3,67±0,05

0,1125

3,61 b ±0,02
3,75±0,03
4,91 b ±0,03
5,44 b ±0,05
5,43 b ±0,05
5,01 b ±0,05

3,48 c ±0,04
3,67±0,05
2,56 c ±0,04
5,76 a ±0,07
5,03 c ±0,08
4,76 c ±0,08

0,0002
0,1125
<.0001
0,0012
<.0001
<.0001

V preglednici 3 so predstavljeni rezultati analize lastnosti zunanjosti, ki smo jo
opravili za vse ocenjene prvesnice mlajše od štirih let. Med posameznimi tipi so
bile statistično značilne razlike v vseh štirih merjenih lastnostih (višina vihra,
višina križa, dolžina telesa, obseg prsi). Med vsemi temi merjenimi lastnostmi je
najvišjo vrednost dosegal pincgavski tip, sledil je delni cikasti in cikasti tip.
Med opisovanimi lastnostmi so bile statistično značilne razlike med posameznimi
tipi v dolžini glave, izraženosti oči, debelini rogov, usmerjenosti rogov, v
plemenitosti vratu in izraženosti podgrline. Pri vseh teh lastnostih je najvišjo
vrednost dosegal cikasti tip, sledil je delni cikasti tip ter pincgavski tip. Statistično
značilna razlika med posameznimi tipi je bila tudi v pigmentaciji plašča,
izraženosti hrbtne lise in izraženosti pas na stegnih in golenih. Med temi
opisovanimi lastnostmi ni bilo razlik med cikastim in delnim cikastim tipom.
Statistično značilna razlika je bila za hrbet (uleknjen-izbočen), vendar ne med
delnim cikastim in pincgavskim tipom. Kot skočnega sklepa se je statistično
značilno razlikoval med delnim cikastim in pincgavskim tipom.
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Za izraženost skočnega sklepa, vime pod trebuhom, globino vimena in iztok
mleka smo ugotovili statistično značilne razlike med vsemi tremi tipi. Najvišjo
vrednost je dosegel cikasti tip, sledil je delni cikasti in pincgavski tip. Prva tako so
bile statistično značilne razlike za nagib križa in debelino seskov, kjer je najvišjo
vrednost dosegel pincgavski tip in najnižjo cikasti tip. Statistično značilne razlike
so bile med posameznimi tipi v skupni oceni za avtohtonost, omišičenost, oblike
in vime. Med vsemi tremi tipi ni bilo statistično značilnih razlik v bicljih, parkljih,
dolžini seskov in temperamentu.

Slika 2: Majhen okvir, skladnost telesnih oblik, kratka glava, tanki rogovi obrnjeni
naprej, slabo izražena podgrlina, dolg vrat, ki ga pokriva tanka in močno
nagubana koža

2.3

REJSKI CILJ

Osnovni rejski cilj ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali je njihovo
ohranjanje v izvornem tipu. Zato je pri govedu cikaste pasme potrebno oblikovati
populacijo te pasme iz tistih živali, ki izpolnjujejo želene rejske cilje. To so živali v
cikastem (izvornem) tipu. Osnova in pomoč pri doseganju rejskih ciljev so
zgodovinski viri, ki prikazujejo razvoj in oblikovanje pasme in so zato najboljša
podlaga za strokovno usmeritev pasme. Posebno pozornost je potrebno usmeriti
tudi v preprečevanje parjenja v sorodstvu.
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Splošen opis želenih lastnosti zunanjosti pri cikastemu govedu:
Živali naj bodo lahke, s tankimi kostmi in nerobustne konstitucije, v kombiniranem
tipu z večjim poudarkom na prireji mleka. Živali naj bodo manjšega okvira in
korektnih telesnih oblik.
Glava: Izražati mora pripadnost tipu in pasmi. Po velikosti mora biti
proporcionalna velikosti telesa. Glava mora izražati temperament in zdravje
živali. Biti mora kratka in lahka s širokim smrčkom. Daje naj vtis plemenitosti.
Nosni del glave mora biti daljši od čelnega dela. Nosni del profilne linije glave
mora biti raven, spodnja polovica čelnega dela pa nekoliko usločena (konkavna).
Barva glave mora biti enobarvna rdeča. Glava pri kravah mora biti nežna, pri biku
pa krajša, širša ter s krajšimi in debelejšimi rogovi v primerjavi s kravami.
Oči: Oči morajo biti živahne, velike in jasne, temne ter močno pigmentirane.
Svetel kontrast okoli oči mora biti poudarjen, nad očesnimi vekami pa nagubana
koža kot odraz plemenitosti. Očesne veke naj bodo tanke, očesni lok pa visok.
Smrček: Smrček mora biti širok. Barva sluznice na smrčku mora biti rožnata.
Rogovi: Rogovi naj izražajo brahicerni tip. Biti morajo svetlorumene barve z
rjavimi ali temnimi konicami ter gladki.
- debelina rogov: rogovi naj bodo tanki; dajati morajo vtis lahkosti.
- dolžina rogov: rogovi naj bodo kratki.
- usmerjenost rogov: rogovi naj bodo usmerjeni navzgor z ukrivljeno linijo.
Vrat: Vrat mora biti tanek in dolg. Koža na vratu naj bo tanka in nagubana. Pri
bikih je vrat nekoliko širši in močnejši kot pri kravah.
Podgrlina: Podgrlina mora biti slabo razvita.
Pigmentacija plašča: Na trenutno izrazitost obarvanosti plašča vpliva
»varovalna pigmentacija«, ki je odvisna od letnega časa, kondicije živali in
osvetljenosti bivalnega prostora. Temeljna barva je rumenordeča do
temnordečerjava, največkrat kostanjevo rjava in mora čim bolj prevladovati nad
belo barvo. Živali so lahko tudi enobarvne (rumenordeča do temnordečerjava,
kostanjevo rjava). Črna ali presvetla (žemljasta ali rumenkasta) barva izključuje
žival.
Izraženost hrbtne lise: Na hrbtu naj bo širši ali ožji beli pas, ki se podaljšuje čez
medenico, rep, vime in trebuh naprej do podbradka.
Izraženost pas na stegnih: Pase na stegnih naj bodo ozke ali odsotne.
Izraženost pas na golenih: Pase na golenih naj bodo ozke ali odsotne.
Hrbet: Hrbet mora biti raven, dolg in širok.
Križ: Mora biti raven in dolg ter v ravni črti preiti v rep.
Noge: Morajo biti tanke, s pravilno stojo, s čvrstimi biclji in s kratkimi ter trdimi
parklji. Roževina parkljev mora biti temna in trda.
Poudarjene značilnosti cikastega goveda:
Za cikasto govedo je značilna relativno velika mlečnost (glede na telesno maso),
velika konzumacijska sposobnost, zelo dobra konverzija, odlične pašne lastnosti,
odlična konstitucija (življenjska sila – odpornost proti neugodnim vplivom okolja)
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in nezahtevnost za rejo. Pasma ima večino telesnih lastnosti, ki so pomembne in
potrebne za rejo v težkih in skromnih pogojih reje, odlično izraženih. Živali
odlikuje sposobnost prilagajanja na pašo na strmem terenu.
Poudarjene morajo biti tiste sekundarne lastnosti, ki omogočajo dolgo življenjsko
dobo ter odpornost in prilagodljivost na težke in skromne pogoje reje, sposobnost
paše na hribovskih in gorskih pašnikih. Zaželena je velika odpornost na bolezni,
dolga življenjska doba, dobra plodnost, lahke telitve ter močno izražen materinski
čut.
Proizvodna usmeritev je kombinirana pasma z večjim poudarkom na prireji
mleka.
V rejski cilj za cikasti tip živali so vključene merjene in opisovane lastnosti, ki so
navedene v preglednici 4. V ocenjevanje so vključene prvesnice, ki ob prvi telitvi
dosežejo starost vsaj 560 dni.
Preglednica 4: Vrednosti za merjene in opisovane lastnosti v rejskem cilju za
prvesnice v cikastem tipu
Merjene lastnosti
Vrednost
Višina vihra
≤125 cm
Višina križa
≤128 cm
Dolžina telesa
≤125 cm
Opisovane lastnosti
Ocena
Glava
≥6
Izraženost oči
≥6
Debelina rogov
≥6
Dolžina rogov
≥6
Usmerjenost rogov
≥6
Vrat
≥7
Izraženost podgrline
6
Pigmentacija plašča
6
Izraženost hrbtne lise
6
Izraženost pas na stegnih
6
Izraženost pas na golenih
6
Hrbet
4-5
Nagib križa
5
Kot skočnega sklepa
5-6
Izraženost skočnega sklepa
6-8
Biclji
7
Parklji
6-7
Vime pod trebuhom
≥6
Globina vimena
≥6
Debelina seskov
5
Dolžina seskov
5
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Nadaljevanje preglednice 4:
Iztok mleka
Temperament
Avtohtonost
Omišičenost
Oblike
Vime

4
4
≥7
5
6
6

V letu 2010 smo analizo lastnosti zunanjosti opravili tudi za 84 plemenjakov
cikaste pasme (preglednica 5). Na podlagi rezultatov smo podali vrednosti za
merjene in opisovane lastnosti za rejski cilj za plemenjake v cikastem tipu
(Preglednica 5).
Preglednica 5: Vrednosti za merjene in opisovane lastnosti v rejskem cilju za
plemenjake v cikastem tipu
Merjene lastnosti
Vrednost
Višina vihra
≤125 cm
Višina križa
≤130 cm
Dolžina telesa
≤125 cm
Opisovane lastnosti
Ocena
Glava
≥6
Izraženost oči
≥6
Debelina rogov
≥6
Dolžina rogov
≥6
Usmerjenost rogov
≥6
Vrat
≥6
Izraženost podgrline
≥6
Pigmentacija plašča
6
Izraženost hrbtne lise
6-7
Izraženost pas na stegnih
6-7
Izraženost pas na golenih
6-8
Hrbet
4-5
Nagib križa
5
Kot skočnega sklepa
5-6
Izraženost skočnega sklepa
6-8
Biclji
7
Parklji
6-7
Temperament
4
Avtohtonost
≥7
Omišičenost
5
Oblike
6
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Najpomembnejši rejski cilj pri cikasti pasmi govedi
a) Rejski cilj za ohranjanje izvornega (cikastega) tipa
Rejski cilj
Dolgoročni rejski Izhodiščno
leto Končno leto 2015
cilj (število krav)
2009 - stanje na (število krav)
dan
31.12.2009
(število krav)
Ohranjanje
izvornega
(cikastega) tipa

250

162

b) Rejski cilj za najpomembnejše proizvodne lastnosti
Rejski cilj
Dolgoročni rejski Izhodiščno
cilj
2009
Količina
mleka
(kg)
Vsebnost
maščobe (%)
Vsebnost
beljakovin (%)
Doba
med
telitvama (dni)

2.4

200

leto Končno leto 2015

3100

2819

3000

4,20

4,28

4,28

3,44

3,41

3,41

412

415

414

VELIKOST POPULACIJE

Z vzpostavitvijo obveznega označevanja govedi v letu 2000 smo prišli do prave
slike velikosti populacije cikastih krav. Njihovo število v zadnjih letih sicer raste,
prav tako je opazen trend porasta števila rej, ki redijo to pasmo, vendar je pri tem
potrebno upoštevati, da so pod »cikasto pasmo« vodene vse živali (cikasti, delni
in pincgavski tip). Le slabih 20 % je živali, ki izražajo lastnosti izvornega tipa
(cikasti tip), ki ga želimo ohranjati. Torej je stalež populacije cikastega goveda
tistih živali, ki izpolnjujejo želene rejske cilje zelo majhen. V letu 1991 smo glede
na število osemenitev zabeležili najmanjši stalež živali cikaste pasme. Bilo je le
16 prvih osemenitev in še to samo na kamniškem območju. Po tem letu se je
število osemenitev postopoma povečevalo. V obdobju 01.01.2009 - 15.12.2009
je bila skupna količina izdanega semena bikov cikaste pasme za osemenjevanje
plemenic cikaste pasme 1453 doz. Delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov
cikaste pasme za osemenjevanje in pripust (delovna skupina) letno odbere 4
plemenske bike cikaste pasme za osemenjevanje. Za zagotavljanje ohranjanja
čim večje genetske pestrosti v populaciji cikaste pasme govedi, priporočamo in
spodbujamo uporabo plemenjakov cikaste pasme za pripust. V ta namen delovna
skupina letno prizna cca. 30 plemenjakov.
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Število plemenskih bikov cikaste pasme, odbranih za osemenjevanje/pripust v
sezoni 2010
KATEGORIJA
mladi bik priznan za
osemenjevanje
pripust

NAMEN_UPORABE
osemenjevanje

Št.
4

pripust

68

Večina krav cikaste pasme (90%) se nahaja v rejah dojilj oziroma v rejah, ki
nimajo tržne prireje mleka, zato je v kontrolo prireje mleka vključeno le nekaj krav
cikaste pasme (13 krav). Glede na to, da je proizvodna usmeritev kombinirana
pasma z večjim poudarkom na prireji mleka, želimo povečati število krav v
kontroli prireje mleka.
Navkljub rasti populacije cikastih krav se njihovo povprečno število, ki jih redijo
na posamezno čredo v zadnjih letih ni bistveno povečalo. Šele v letu 2009 je
povprečje preseglo 2 cikasti kravi/čredo. Cikaste krave pretežno redijo reje, ki
imajo v povprečju 4 krave. V veliki večini so to pasemsko mešane reje, kar je
razvidno iz grafikona 1.
Preglednica 6. 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 (stanje na 31.12)
Leto
2002
2003 2006
2009
Število rej s CK
105
160
293
427
pasmo
152
274
566
885
Število CK krav
1,4
1,7
1,9
2,1
Število CK krav / rejo
Krav – vse pasme
440
727
1.223
1.704
(VP)
4,2
4,5
4,2
4,0
Krav VP / rejo
vsi tipi (cikasti, delno cikasti in pincgavski)
Struktura velikosti čred v letu 2009 (Grafikon 1) pokaže, da je kar 86,8% vseh
cikastih krav v čredah, kjer redijo do 10 krav.
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Grafikon 1. Razporeditev cikastih krav (sem so šteti cikasti, delno cikasti in
pincgavski tip) glede na velikosti čred in njihov delež od vseh CK krav
Največji delež krav (34,8%) CK krav redijo v rejah od 3-5 krav, pri čemer so to
pretežno pasemsko mešane reje. 25,5% CK krav redijo v rejah, kjer imajo največ
2 kravi. Manjši delež krav pa se nahaja v večjih čredah. Med vsemi čredami, ki
redijo več kot 10 krav je le pet takšnih, ki imajo pretežno CK krave.
Podrobnejša razdelitev 885 krav cikaste pasme v letu 2009, po tipih nam da
naslednjo sliko:
- 162 krav v cikastem tipu,
- 428 v delno cikastem tipu,
- 248 krav v pincgavskem tipu,
- 47 še nerazvrščenih (na dan 31.12.2009).
Iz podatkov staleža živali za leto 2009 ugotavljamo, da je majhno število krav v
cikastem tipu. V večini rej redijo samo 1 žival v cikastem tipu (78% od 80 rej, kjer
rede cikasti tip). V preostalih najdemo po 2 ali več živali cikastega tipa.
Na splošno ugotavljamo, da CK krave redijo predvsem majhna gospodarstva. Z
vidika ohranjanja populacije takšna velikostna struktura kmetij predstavlja zelo
veliko tveganje, še posebej ob dejstvu, da to niso reje, kjer bi redili samo to
pasmo.
Po razširjenosti jo najdemo predvsem v alpskem in subalpskem delu Slovenije
(slika 3), kjer želijo izkoriščati pasemski potencial po dobrem izkoriščanju
skromnih pogojev reje in paše na hribovskih območjih. Največ teh rej je severno
od Ljubljane, v upravnih enotah Kamnika in Radovljice. Nekaj jih je tudi v
Novogoriškem območju in v Posavskem hribovju. V zadnjem času pa se cikasto
govedo uveljavlja tudi v območju Logarske doline.
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Slika 3. Cikaste krave po naseljih
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3
3.1

REJSKE METODE ZA CIKASTO GOVEDO
NAČIN REJE

Cikasto govedo se redi na manjših kmetijskih gospodarstvih v območjih z
omejenimi dejavniki za kmetovanje. Pogoji za kmetovanje narekujejo tudi bolj
ekstenzivno rejo živali. Veliko kmetij je vključenih v ekološko kmetovanje. S
stališča ohranjanja naravnih danosti je reja cikastega goveda tudi temelj
ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine.
V praksi poznamo dva načina reje cikastega goveda:
- reja krav dojilj,
- reja krav molznic.
Reja krav dojilj je najbolj razširjen način reje cikastega goveda v Sloveniji. Njen
glavni cilj je v čim večjem izkoristku poletne voluminozne krme in čim manjši
porabi dražje zimske krme. V praksi je razširjen pašni sistem, ki se vse bolj
podaljšuje v pozno jesen.
V rejah krav dojilj je razširjen naravni pripust v smeri sezonskega pripusta.
Reja krav molznic je v majhnem obsegu zastopan način reje cikastega goveda.
Njen glavni cilj je usmerjen v čim večje izkoriščanje potenciala za mleko. V teh
rejah prevladuje osemenjevanje, kot tudi naravni pripust.
Pri reji je potrebno upoštevati in spoštovati osnovne ekološke in etološke
zahteve, ki pa so že določene v kmetijskem pravnem redu. Prav tako morajo
načini reje zagotavljati prirejo varnih živalskih proizvodov, ki morajo biti varni za
humano prehrano in čim boljše kakovosti.

3.2

REJSKE METODE V PODPORO SELEKCIJSKEMU PROGRAMU

Pri cikastemu govedu se uporabljajo rejske metode, ki so v skladu s tradicionalno
tehnologijo. Pri reji imajo prednost proizvodni sistemi z majhnim vložkom.
Osnova rejskega dela je pravilen izbor živali za oblikovanje naslednjih generacij.
Rejsko delo je določeno s selekcijskim programom, ki poteka po štirih poteh.
Z odbiro staršev za oblikovanje nove generacije vplivajo rejci po dveh poteh:
- oče → hči
- mati → hči,
kar doprinese od 15 do 20% k skupnemu selekcijskemu napredku.
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Z izvajanjem selekcijskega programa za oblikovanje nove generacije vplivajo
rejske organizacije po dveh poteh:
- mati → sin
- oče → sin,
kar doprinese od 80 do 85% k skupnemu selekcijskemu napredku.
Pri izvajanju rejskih metod v podporo selekcijskemu programu je potrebno tvorno
sodelovanje rejcev priznane rejske organizacije za cikasto govedo, v skladu z
nadaljnjimi določili tega rejskega programa. Rejci vključeni v rejski program so
dolžni zagotoviti preizkušanje in ocenjevanje v razmerah reje ter dovoljujejo
uporabo zbranih podatkov.
Rejske metode v podporo selekcijskemu programu so naslednje:
- Biološki test,
- Preverjanje in potrjevanje porekla,
- Lastna preizkušnja na testni postaji in / ali v pogojih reje,
- Kontrola proizvodnih in reprodukcijskih lastnosti,
- Ocenjevanje lastnosti zunanjosti,
- Odbira plemenskih živali,
- Načrtovanje osemenjevanja in naravnega pripusta.
Naštete rejske metode so opisane v nadaljevanju tega rejskega programa.
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4

IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA

Predpogoj za izvajanje rejskega programa je izvajanje označevanja in registracije
novorojenih živali. Področje označevanja in registracije ureja Pravilnik o
označevanju in registraciji goved (Ur.l. RS, št. 16/2003). S pravilnikom je določen
način označevanja in registracije govedi, spremljanje premikov, obvezna
dokumentacija in centralni register. Prav tako je opisan način nabave in dobave
ušesnih znamkic, naloge javnih služb na področju označevanja in registracije
goved ter nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika o označevanju in registraciji
goved. Za pravilno označeno in registrirano govedo je odgovoren imetnik
goveda.
Rejci vključeni v rejski program in tudi vsi ostali imetniki govedi, se morajo držati
Pravilnika o označevanju in registraciji goved oz navodil zapisanih v Prilogi 1.

5
5.1

SELEKCIJSKI PROGRAM ZA CIKASTO GOVEDO
UVOD

Selekcija temelji na aktivni populaciji krav, ki se redijo v čredah, ki so vključene v
rejski program za cikasto pasmo. Pri tej populaciji živali se spremlja poreklo in
proizvodne lastnosti, opravlja se biološki test in ocenjujejo lastnosti zunanjosti.
Pri teh živalih izmerimo in ocenimo lastnosti zunanjosti na podlagi ocenjevalnega
lista (Priloga 2). Izmed teh krav se na osnovi ocen zunanjosti opravi izbor
potencialnih bikovskih mater. Potencialne bikovske matere, ki izpolnjujejo kriterije
v skladu s tem rejskim programom (navedeni v poglavju Rejski cilj) so izbrane za
bikovske matere (BM). Med odbranimi bikovskimi materami dobijo najboljše
izmed njih status elitnih bikovskih mater (BM-E). Za BM in BM-E se pripravi načrt
parjenja z biki, ki jih s strani priznane rejske organizacije odbere pooblaščena
skupina za ocenjevanje zunanjosti cikastega goveda. Moške potomce iz
načrtnega parjena BM in BM-E se vključi v vzrejo na kmetijah ali v lastno
preizkušnjo na testni postaji, kjer se ocenjujejo lastnosti zunanjosti in preveri
njihova oploditvena sposobnost. Pri teh živalih izmerimo in ocenimo lastnosti
zunanjosti na podlagi ocenjevalnega lista (Priloga 3). V ocenjevanje so vključeni
plemenjaki v starosti od 12 do 20 mesecev. Najboljši bikci iz načrtnega parjenja
BM-E so odbrani za namen osemenjevanja. Na podlagi pozitivne veterinarske
ocene se jim prične jemati seme. Ko se po posameznemu biku ustvari zaloga
semena, ki jo določi priznana rejska organizacija za cikasto pasmo, se bika lahko
vključi v naravni pripust. Bikci, ki so potomci načrtnega parjenja BM, se vključijo v
naravni pripust. Bike, ki ne izpolnjujejo pogojev za plemenske bike se izloči.
Načini preizkušanja, ocenjevanja ter odbiranja in priznavanja živali so opisani v
nadaljevanju tega rejskega programa.
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POPULACIJA KRAV

CIKASTI TIP

DELNI CIKASTI TIP

PINCGAVSKI TIP

1
POTENCIALNE BIKOVSKE
MATERE

BIKOVSKE
MATERE

1

BIKOVSKE MATERE ELITA

TEST LASTNE PREIZKUŠNJE
ALI VZREJA NA KMETIJAH

OSEMENJEVALNI
CENTER

NARAVNI
PRIPUST

IZLOČITEV

Slika 4: Shema selekcijskega programa za cikasto govedo
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Za krave, ki so vključene v rejski program za cikasto pasmo govedi, je dovoljena
raba plemenjakov, ki jih odobri priznana rejska organizacija za cikasto pasmo ter
potrdi javna služba nalog genske banke v živinoreji.
5.2

NAČINI PREIZKUŠANJA

Navedeni so načini preizkušanj, s katerimi spremljamo lastnosti zunanjosti,
plodnosti, rastnosti in mlečnosti. V nadaljevanju sledijo navodila za različne
načine preizkušanj, da bodo tako zbrane informacije lahko v čim večji meri služile
učinkovitemu cilju, ki je ohranjanje cikastega goveda in povečevanje staleža
živali v cikastem tipu.
Pri spremljanju proizvodnih in drugih lastnosti ter podatkov različnih preizkušanj
se srečujemo z zelo različnimi informacijami. Prvo skupino podatkov tvorijo stalni
(nespremenljivi) podatki o živali, drugo skupino tvorijo podatki o celotni kronologiji
žive živali (npr. premiki, odstavitev, zakol, …), tretjo podatki o prireji in drugih
preizkušnjah ter četrto informacije o izračunanih vrednostih. Zaradi zelo različnih
vrst podatkov v Prilogi 4 prilagamo Strokovna pravila in opis metod za merjenje in
ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metod za napovedovanje
genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo v Sloveniji - Pravila in
metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti v govedoreji
(avtorji: Čepon M. in sod., 2006) (Priloga 4) in Strokovna pravila in opis metod za
izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu (Perpar in sod., 2010)
(Priloga 5).
V strokovnih pravilih so podrobneje opisani testi, ki so navedeni v nadaljevanju.
5.2.1 Biološki in genski testi
5.2.1.1 Biološki test
0B

Namen biološkega testa
Osnovni namen biološkega testa je odkrivanje in sistematično spremljanje
pogostnosti neželenih genetskih ter telesnih napak v populaciji. Le s pravočasnim
odkrivanjem in izločanjem prenašalcev okvarjenih genov lahko preprečimo
nadaljnje širjenje genetskih napak in s tem tudi gospodarsko škodo. Za takšen
nadzor potrebujemo podatke čim večjega deleža populacije.
Nekatere genetske napake se izkažejo že ob rojstvu teleta, druge pa v kasnejših
obdobjih življenja. Dokler opaženih napak ne potrdimo z genskim testom,
govorimo o prirojenih napakah. Te so lahko posledica okvare na enem ali več
določenih genov staršev ali kot posledica razvojne napake v pred-rojstvenem
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obdobju. Običajno ob pojavu genetske napake še ne vemo kateri od staršev je
prispeval okvarjeni gen.
Druga pomembna informacija, ki izhaja iz biološkega testa, je potek telitve po
posameznih bikih (očetih krav in telet). Predvsem pri bikih, ki dajejo večja teleta
in potomke s težkimi telitvami, je treba rejce pravočasno obveščati, da pazijo,
katere plemenice z njimi osemenjujejo ali pripuščajo.
Izvajanje biološkega testa
Biološki test izvajajo pooblaščene osebe druge priznane organizacije v živinoreji.
Te organizacije tudi vnašajo podatke biološkega testa v podatkovno zbirko. Vsi
podatki na uradnih dokumentih, morajo biti arhivirani za dobo najmanj 5 let.
Podatki v elektronski obliki pa neomejeno dolgo. Izvajalcem rejskega programa
za cikasto govedo in priznani rejski organizaciji mora biti omogočen sproten
dostop do vseh podatkov, ki se zbirajo v okviru biološkega testa.
V biološki test so vključena vsa teleta, ki so potomci plemenskih bikov, katere
uporabljamo za osemenjevanje ali pripust plemenic cikaste pasme. Izvajamo ga
do vključno 51. dneva starosti teleta, vendar ne pred 5. dnevom starosti teleta.
Pri biološkem testu zabeležimo naslednje lastnosti:
 potek telitve
 stanje teleta
 ocena teleta
Potek telitve
Potek telitve je podatek, ki ga pooblaščena oseba druge priznane organizacije v
živinoreji dobi na osnovi izjave rejca. V primeru, ko je bil ob porodu prisoten
veterinar, si pomaga s podatki na veterinarskem zapisniku. Ločevati moramo
med težkimi porodi s poginom teleta in drugimi stopnjami težavnosti porodov, ko
tele pogine prej kot v 48 urah, ali pa je ob sicer normalnem porodu mrtvorojeno.
Ker je ocenjevanje poteka telitve subjektivno, je zelo težko oceniti nekatere
stopnje težavnosti porodov. Včasih je lahko navidezno težak porod le posledica
prezgodnjega posega rejca ali nestrokovnosti oseb, ki so sodelovale pri porodu.
Potek telitve ocenjujemo z naslednjimi stopnjami težavnosti:
(obkroži se ustrezna šifra)
1–
brez pomoči (lahka telitev)
2–
s pomočjo enega človeka (normalna telitev)
3–
s pomočjo dveh ali več ljudi in/ali mehansko pomočjo (težka telitev, s
pomočjo
veterinarja ali s poškodbo rodil)
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4–
carski rez ali druga kirurška pomoč (zelo težka telitev, s pomočjo
veterinarja)
5–
embriotomija (razrez teleta)
V primeru zvrga (abortusa) po 140. dnevu brejosti, se evidentira nova telitev
oziroma se prične tudi nova laktacija. Tudi v teh primerih se zabeleži potek telitve
in stanje teleta ob telitvi/zvrgu.
Stanje teleta:
Stanje teleta je podatek, ki ga pooblaščena oseba druge priznane organizacije v
živinoreji dobi ob izvajanju biološkega testa. V primeru, da je bilo tele mrtvorojeno
ali je poginilo, pa na osnovi izjave rejca. Pri tem si lahko pomaga tudi s podatki
veterinarskega zapisnika, če je bil ob porodu prisoten veterinar.
Stanje teleta ocenjujemo z naslednjimi stanji: (obkroži se ustrezna šifra)
1–
2–
3–
4–
5–

živo
mrtvorojeno
poginil med porodom
poginilo v 48 urah po rojstvu
poginilo kasneje zaradi okoliških vplivov

Stanje teleta ob telitvi je lahko: (obkroži se ustrezna šifra)
1–
2–

normalno
ima napako

V primeru napake pooblaščena oseba druge priznane organizacije v živinoreji
zabeleži in opiše napako. Če se le da, napako dokumentira s fotografijo in
odvzame vzorec tkiva (običajno del ušesa) za namen kasnejših genetskih
preiskav. Pri tem si lahko pomaga tudi z veterinarskim zapisnikom, če le-ta
obstaja. To je še posebej pomembno v primeru letalnih napak.
Najpogostejše napake so: spodvitost prednjih nog, zelo strmi biclji ali zelo mehki
biclji, zelo strme ali zelo sabljaste noge, popkovna kila, nerazvit sesalni čut,
neenako razviti čeljusti, spački, …
Ocena teleta
Ocena telet po posameznem biku – očetu je prva ocena telesnih lastnosti
potomcev in služi za oceno telesnih lastnosti plemenjaka. Poleg tega je tudi
informacija za rejca pri odločanju o uporabi teleta. Namreč teleta z dobrimi
telesnimi ocenami so namenjeni za nadaljnjo plemensko vzrejo.
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Ocena teleta obsega meritev obsega prsi (z merilnim trakom) in oceno naslednjih
lastnosti: (obkroži se ustrezna ocena)
širina
dolžina
globina
stoja
omišičenost
oblika

(ozko)
(kratko)
(plitko)
(strma)
(slaba)
(slaba)

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

(široko)
(dolgo)
(globoko)
(sabljasta)
(odlična)
(odlična)

5.2.1.2 Preverjanje in potrjevanje porekla
Preverjanje in potrjevanje porekla je zelo pomembna vsebina rejskega programa
za cikasto govedo. Glede na več desetletij odsotno delo pri selekciji te avtohtone
pasme je pri starejših živali precej manjkajočih podatkov o poreklu. Le manjša
skupina živali ima popolno poreklo (znani dve generaciji prednikov), tako da ima
večina živali le delno poreklo (poreklo ene generacije prednikov ali poreklo le
enega od staršev). Preverjanje in potrjevanje porekla je tudi osnova za vodenje
izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo in za uspešno preprečevanje
parjenja v sorodstvu.
Metode za preverjanje in potrjevanje porekla
Načini in metode za preverjanje in potrjevanje porekla morajo zagotavljati
zanesljivost. Uporabljata se naslednja dva mednarodno priznana načina:



Obvezno preverjanje in potrjevanje porekla
Dodatno preverjanje in potrjevanje porekla

Obvezno preverjanje in potrjevanje porekla se uporablja pri vseh živalih v
populaciji cikastega goveda in temelji na pregledu podatkov iz zootehniške
dokumentacije in pregledu zunanjosti goveda. Za to obvezno metodo se
uporablja dokument »Telitev in označitev živali« (v Prilogi 5), ki vsebuje
naslednje podatke:
 ID (identifikacijska številka živali),
 podatki o imetniku živali (KMG – MID, ime in naslov),
 datum rojstva živali,
 spol živali,
 pasma živali,
 poreklo (mati, oče),
 številko potrdila o osemenitvi ali pripustu plemenice,
 datum osemenitve ali pripusta plemenice,
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pri prenosu zarodka (ET) številko potrdila in datum vsaditve,
pri prenosu zarodka (ET) ID nosilke,
zaporedna telitev plemenice,
število potomcev pri telitvi (po spolu),
šifra in podpis označevalca,
datum označitve,
podpis imetnika živali.

Podatki na dokumentu »Telitev in označitev živali« (v prilogi 5). (do podatkov o
nosilki) se v skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goved (UL RS, št.
16/03) beležijo tudi na »Potrdilo o označitvi« (v prilogi 5). To potrdilo je treba
izpolniti ob označitvi živali.
Podatki o preverjanju in potrjevanju porekla se ob vpisu živali v podatkovno
zbirko navzkrižno primerjajo z drugimi podatki, zbranimi v okviru izvajanja tega
rejskega programa. Podatki o datumu rojstva teleta se navzkrižno preverjajo s
podatki o osemenitvi. S ponovnim vnosom podatkov o osemenitvi ali pripustu se
le-ti preverjajo s podatki o vseh osemenitvah matere v reprodukcijskem ciklusu,
ki se je zaključil z rojstvom teleta. Poreklo je veljavno, če dolžina brejosti ustreza
mejam od 260 do 310 dni. V primeru odstopanj je za priznavanje porekla
potrebno dodatno preverjanje porekla.
Dodatno preverjanje porekla
Osnovnemu preverjanju porekla sledi dodatno, s pomočjo laboratorijskega testa.
Uporabnost analize krvnih skupin je vprašljiva zaradi omejene variabilnosti
nekaterih krvnih skupin v nekaterih populacijah. V zadnjem času je molekularnogenetska metoda z uporabo mikrosatelitov uporabljena kot standardna, rutinska
procedura za določanje starševstva.
Uporaba metode:
Metoda se uporablja za preverjanje in potrditev porekla čistopasemskih
plemenjakov, ki se jih uporablja za oplojevanje krav in telic v skladu s potrjenim
rejskim programom. Poleg tega se uporabljajo v primeru suma nepravilnosti
podatkov o poreklu živali. V posebnih primerih se lahko uporablja kot način
določanja enega ali obeh staršev. Molekularna analiza sorodstva se uporablja
tudi za naključno preverjanje rodovnikov.
Opis metode: Preverjanje porekla z analizo mikrosatelitov
Analiza temelji na reakciji PCR (verižna reakcija s polimerazo). Analizo dolžin
mikrosatelitov pa se izvaja na avtomatskem sekvenatorju. Metoda omogoča
veliko natančnost določanja alel in med-laboratorijsko primerljivost skozi daljša
časovna obdobja. Za preverjanje porekla je v rabi standardni set mikrosatelitnih
lokusov, ki ga v rednih primerjalnih testih preverja ISAG (International Society for
Animal Genetics) in omogoča izločitev napačnih prednikov z več kot 99%
verjetnostjo.
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Genski metode se uporabljajo tudi za genotipizacijo lokusa za kappa–kazein za .
čistopasemske plemenjake, ki se jih uporablja za osemenjevanje krav in telic v
skladu s potrjenim rejskim programom.
Obvezno in dodatno preverjanje ter potrjevanje porekla izvajajo pooblaščene
osebe druge priznane organizacije v živinoreji. Te organizacije tudi vnašajo
podatke o poreklu živali v podatkovno zbirko. Poleg tega arhivirajo podatke za
dobo najmanj 5 let, v elektronski obliki pa neomejeno dolgo. Izvajalcem rejskega
programa za cikasto govedo in priznani rejski organizaciji mora biti omogočen
dostop do podatkov o poreklu plemenskih živali in preverjanju porekla po
posameznih živalih.

5.2.2 Lastna preizkušnja na testni postaji
Glavni namen je oceniti zunanjost pri plemenskih bikih na osnovi izraženosti
lastnosti zunanjosti po kriterijih določenih v rejskem cilju za cikasto govedo. Cilj
lastne preizkušnje na testni postaji je čim bolj objektivna ocena genetskih razlik
med posameznimi živalmi v preizkušnji, ki prihajajo iz različnih čred. Ta cilj
poskušamo doseči s preizkušnjo živali v čimbolj izenačenih in standardiziranih
pogojih reje.
Podrobnejša pravila o izvedbi Direktnega testa so opisana v Strokovnih pravilih
(Čepon in sod., 2006) (priloga 4).
V primeru, ko gre za visoko vredne živali z vidika ohranjanja cikaste pasme
goveda in ni mogoče izpolniti vseh določil iz poglavja 5.2.2, lahko priznana rejska
organizacija v pogodbi s kmetijskim gospodarstvom za vzrejo na kmetiji, določi
tudi drugače kot je navedeno v poglavju 5.2.2. Določila te pogodbe pa ne smejo
vplivati na verodostojnost lastne preizkušnje.

5.2.3 Preizkušnja reprodukcijske sposobnosti bikov po končani lastni
preizkušnji na testni postaji ali v pogojih reje
Preizkušnja reprodukcijske sposobnosti se nanaša in opravlja pri vseh bikih po
končani lastni preizkušnji na testni postaji ali v vzreji na kmetiji.
Po končani lastni preizkušnji ali vzreji na kmetiji se vsakemu biku, pred vključitvijo
v program razmnoževanja, pregledajo tudi njegove sposobnosti za razplod na
podlagi pregledov:
Podrobnejša pravila o Preizkušnji reprodukcijskih sposobnosti bikov pokončani
lastni preizkušnji na testni postaji ali v pogojih reje so opisana v Strokovnih
pravilih (Čepon in sod., 2006) – (Priloga 4).
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5.2.3.1

Splošni pregled plemenjaka

Pri splošnem pregledu opisujemo temperament, telesno kondicijo, skladnost in
fizične lastnosti plemenjaka kot pasemskega predstavnika.
5.2.3.2

Specialni pregled








Zunanje spremembe (hernije, kožna obolenja, poškodbe,.)
Oči
Prebavila (usta, ugriz, zobje,…)
Dihala
Lokomotorni aparat (noge, parklji,..)
Spolovila

Zunanja spolovila (modnik, moda, nadmodek, semenska povesma,
penis in prepucij) in obseg mod

Rektalni pregled akcesornih spolnih žlez (po potrebi)

Ocena libida

Odvzem in pregled semena

Odvzem semena (umetna vagina, elektroejakulacija)

Pregled semena (makroskopski, mikroskopski pregled gibljivosti,
koncentracije in morfoloških značilnosti)
Pri celotnem specialnem pregledu smo posebej osredotočeni na bolezenska
stanja, ki so oziroma bi lahko bila dedna in na bolezenska stanja, ki so
neposredno ali posredno povezana z reprodukcijsko sposobnostjo plemenjaka.
Pri pregledu ejakulata smo pozorni predvsem na lastnosti, ki so pomembne za
oploditveno sposobnost plemenjaka.
Pri oceni gibljivosti ejakulata ocenjujemo masovno ali posamično gibanje
semenčic. Pri masovnem gibanju ocenjujemo intenzivnost valovanja z ocenami
od 1 do 5. Za ocenjevanje posamezne gibljivosti – progresivnega gibanja
semenčic je razvitih več metod. Najbolj razširjeni sta subjektivna ocena
ocenjevalca pod faznokontrastnim mikroskopom in računalniška analiza.
Posamično gibljivost semenčic rutinsko določamo pod faznokontrastnim
mikroskopom pri 100 do 200 kratni povečavi na ogreti predmetnici pod pokrito
kapljico. Po lastni presoji ocenjevalec določi parametre gibljivosti (progresivna
gibljivost, motena gibljivost in negibljivost) in jih izrazi v odstotkih. Na
subjektivnost presoje vpliva tudi povprečna hitrost in način gibanja semenčic v
vzorcu.
Za objektivno oceno gibljivosti semena je potrebna točnost, ponovljivost in
nepristranskost metode, kar pa nam nudi računalniško podprta analiza semena
(CASA – computer assisted semen anlysis). Prednost računalniško podprte
analize je tudi v številu analiziranih vzorcev, ki je mnogo večje kot v primeru, če

38

Rejski program za cikasto govedo
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

vzorce analizira ocenjevalec po lastni presoji. Postopek analize, je standardiziran
tako, da so vsi vzorci pregledani pod enakimi pogoji.
Gostoto semena lahko določamo spektrofotometrično, elektronsko in s števnimi
kamricami.
Morfološke značilnosti vzorcev semena opravimo s pomočjo mikroskopa z veliko
povečavo na obarvanih preparatih.
5.2.3.3



Mikrobiološke preiskave

Po zakonu in podzakonskih aktih
Kot del programov nadzora nad obolenji, ki so sestavni del rejskih
programov

5.2.3.4

Ugotavljanje optimalnega načina izkoriščanja plemenjakov
razmnoževanje na podlagi končne interpretacije rezultatov

za

Končno poročilo zajame interpretacijo vseh rezultatov, ki so bili zbrani med
splošnim in specialnim pregledom ter laboratorijskimi analizami. Iz tega sledi
ocena o sposobnosti in optimalnem izkoriščanju plemenjaka za razmnoževanje.
 umetno osemenjevanje
Pri interpretaciji rezultatatov analiz ejakulata in semena, namenjenega za
osemenjevanje, se naslanjamo na predpisane normative in načine izkoriščanja
plemenjaka oziroma semena tako, da predvidevamo najoptimalnejši rezultat
plodnosti. Pri interpretaciji rezultatov upoštevamo tudi preiskave
osemenjevalnih doz. Namen preiskav je preprečiti gospodarsko škodo, ki bi se
dogodila, če bi v uporabo prišlo seme slabše kvalitete ali celo mikrobiološko
oporečno.
 naravni pripust
Pri interpretaciji rezultatov analiz ejakulata pri bikih, namenjenega za naraven
pripust, se naslanjamo na predpisane normative in na analize nekaterih
lastnosti, ki so pomembne za plemenjaka v naravnem pripustu (predvidena
dnevna produkcija semenčic, konstitucija, obnašanje – libido, anatomske
značilnosti splovil). Na podlagi rezultatov predvidimo optimalno število
pripustov oziroma razmerje med številom plemenjakov oziroma plemenic v
haremskem pripustu.
 izločitev plemenjaka
Predlog izločitve plemenjaka podamo:
če lastnosti ejakulata močno odstopajo od minimalnih vrednosti iz predpisov
in po več zaporednih pregledoih ni ugotovljenega izboljšanja le teh.
če pri plemenjaku opazimo dedne konstitucijske napake
če pri plemenjaku ugotovimo neozdravljiva ali težko ozdravljiva bolezenska
stanja, ki so posledica poškodb, infekcij ali drugih obolenj.
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5.2.4 Preizkušnja sorodnikov v pogojih reje (mleko, reprodukcijske
lastnosti, zdravstveno stanje)
5.2.4.1

Kontrola mlečnosti

Izvajanje strokovnega opravila kontrole mlečnosti mora biti v skladu z aktualnimi
pravili mednarodnega komiteja za spremljanje proizvodnosti živali (ICAR http://www.icar.org/).
Podrobnejša pravila o izvedbi kontrole mlečnosti so opisana v Strokovnih pravilih
(Perpar in sod., 2010) (priloga 5).

5.2.4.2

Spremljanje reprodukcijskih lastnosti

Načini razmnoževanj v rejskem programu so: osemenjevanje; pripust, haremski
pripust, presajanje zarodkov (embriotransfer). Pri rabi plemenjakov, semena in
zarodkov mora biti zagotovljena sledljivost, ki omogoča določitev znanega
porekla potomcev.
1) Osemenjevanje je oploditev plemenice ali samice s semenom plemenjaka,
ki se lahko izvaja kot storitev za živinorejo, kot veterinarska storitev ali kot
zootehniško opravilo. Osemenjevanje je prav tako zooprofilaktični ukrep
za preprečitev širjenja živalskih spolnih bolezni.
2) Pripust je parjenje plemenjaka in plemenice iste vrste domačih živali, ki se
izvaja na registrirani in odobreni pripustni postaji.
3) Haremski pripust je prosto parjenje enega ali več plemenjakov s skupino
plemenic oziroma samic, ki se izvaja na paši, planinski paši ali v drugih
objektih za rejo domačih živali, kjer so prisotne živali enega ali več
gospodarstev.
4) Izvajalci razmnoževanja domačih živali
so lahko: veterinarska
organizacija s koncesijo za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem
imetnik živali s koncesijo; pripustne postaje; imetnik plemenjaka, ki izvaja
pripust ali haremski pripust, organizacije za zbiranje, pridobivanje in
presajanje zarodkov.
(Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali Uradni list RS, št. 51/2007,
z dne 08.06.2007 2725).
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5.2.4.3

Zapis o razmnoževanju

(1) Potrdilo o osemenitvi, ki se izda ob osemenitvi goveda mora vsebovati
naslednje podatke:
– neponovljivo številko potrdila;
– ime in priimek oziroma naziv imetnika plemenice ali samice;
– G-MID;
– identifikacijsko številko plemenice ali samice;
– datum in zaporedno osemenitev;
– identifikacijsko in rodovniško številko plemenjaka, serijo semena in šifro
osemenjevalca;
– podatke o telitvi, (datum zadnjega dogodka, potek, spol novorojene živali,
podatki o abortusu, plodnostne motnje, usoda);
– kraj in datum izdaje dokumenta ter podpis osemenjevalca.
(2) Poleg obveznih zapisov naj bo na zapisu o osemenitvi po možnosti vpisano
še:
- ime živali
- Identifikacija očeta osemenjene živali
- Identifikacija matere osemenjene živali.
(3) Naravni pripust
V primeru pripusta plemenjaka, se zapis o pripustu izda po izvršenem pripustu.
Ta mora vsebovati iste informacije kot zapis o osemenitvi.
(4) Haremski pripust
Potrdilo o haremskem pripustu mora vsebovati naslednje podatke:
– neponovljivo številko potrdila;
– identifikacijsko številko plemenjaka z navedbo G-MID imetnika;
– identifikacijske številke plemenic ali samic v čredi z navedbo G-MID
imetnika;
– obdobje v skupni čredi;
– G-MID, kjer se je pripust izvedel.
(5) Presajanje zarodkov
Potrdilo o presaditvi zarodkov mora vsebovati naslednje podatke:
– neponovljivo številko potrdila;
– kraj in datum presaditve zarodka;
– podatke o zarodku (svež ali zamrznjen, biološka starost, in vivo, in vitro);
– podatke o skupini za pridobivanje zarodkov;
– podatke o izvajalcu presaditve;
– podatke o imetniku plemenice ali samice prejemnice;
– podatke o plemenjaku dajalcu;
– podatke o plemenici dajalki;
– podatke o plemenici ali samici prejemnici.
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V primeru skupne reje plemenic (paša, prosta reja,…), v kateri je licenciran
plemenjak, se zapis o pripustu izda na osnovi pregleda na brejost, kar mora biti
natančno označeno.
Izjemoma je dovoljeno, da se zapis o pripustu izda v primeru haremskega
pripusta po telitvi in ni bil opravljen pregled na brejost, kar pa mora biti označeno
na zapisu o pripustu. V tem primeru se izračuna predvideni dan obrejitve tako, da
se od datuma telitve odšteje povprečna doba brejosti pasme govedi. Če mati
teleta 18 dni pred ali 18 dni po tem datumu ni mogla priti v stik z drugim
plemenjakom, se poreklo teleta prizna. Če ni tako, se poreklo prizna le na podlagi
krvnega tipa ali na osnovi genskega testa opisanega v tem rejskem programu.
Izvajalec pripusta na pripustni postaji mora ob pripustu izdati potrdilo o pripustu in
v primeru zahteve lastnika plemenice ali samice predložiti zootehniški dokument
o priznavanju plemenjaka, določen s predpisi, ki urejajo sprejetje plemenskih
živali za pleme, in veterinarsko potrdilo o opravljenih letnih rutinskih preiskavah.
Dokumentacija o osemenitvah
1) Podatki o osemenitvah se v centralno bazo stekajo preko reprodukcijskega
dela selekcijske službe pri Območnih kmetijsko gozdarskih zavodih in preko
Osemenjevalnih centrov. Pooblaščeni osemenjevalci in rejci plemenjakov v
pripustu pošiljajo kopije potrdil (lahko tudi po elektronskem mediju) o
osemenitvah reprodukcijskemu delu selekcijske službe. Tu se podatki vnesejo na
elektronski medij, od tod pa v območne baze in naprej v centralno bazo. Podatke
o naravnem pripustu so rejci plemenjakov dolžni najmanj enkrat letno
posredovati priznani rejski organizaciji za cikasto govedo.
2) Zapisi o osemenitvah morajo biti preneseni v centralno bazo pooblaščene
organizacije za izvrednotenje podatkov najkasneje v treh mesecih po dogodku.
3) Izvirni dokumenti o osemenitvah, telitvah in poreklu so shranjeni pri rejcu
(dokumenti morajo biti urejeni), kopija pa se shrani na Območnih kmetijsko
gozdarskih zavodih oz. na mestu vnosa, kjer se podatki vnesejo na elektronske
medije in nato pošljejo v centralno bazo podatkov.
5.2.4.4

Zapis o zdravju

Zapis o zdravju uvrščamo med razvojno – raziskovalne naloge.

5.2.4.5

Navodila za delo laboratorijev

V rejah, ki imajo živali vključene v kontrolo mlečnosti se upoštevajo navodila za
delo laboratorijev v skladu z določili, ki so zapisani v Strokovnih pravilih (Perpar
in sod., 2010) (priloga 5).
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Navodila za delo laboratorijev morajo biti v skladu z aktualnimi pravili
mednarodnega komiteja za spremljanje proizvodnosti živali (ICAR http://www.icar.org/).

5.2.4.6

Laboratorijski pregledi semena plemenjakov

Analiza kakovosti semena se opravlja na več nivojih. Pridobljen ejakulat se
najprej pregleda makroskopsko, kjer se ugotavlja barva, vonj, količina in
morebitna prisotnost nečistoč. Ejakulate, ki makroskopsko ustrezajo kriterijem,
pregledamo mikroskopsko, kjer ugotavljamo gibljivost. Pri oceni gibljivosti
ejakulata ocenjujemo masovno ali posamično gibanje semenčic. Pri masovnem
gibanju ocenjujemo intenzivnost valovanja z ocenami od 1 do 5. Za ocenjevanje
posamezne gibljivosti – progresivnega gibanja semenčic sta najbolj razširjeni
subjektivna ocena ocenjevalca in računalniška analiza semena. Za objektivno
oceno gibljivosti semena je potrebna točnost, ponovljivost in nepristranskost
metode, kar pa nam nudi računalniško podprta analiza semena (CASA –
computer assisted semen analysis). Prednost računalniško podprte analize je
tudi v številu analiziranih vzorcev, ki je mnogo večje kot v primeru, če vzorce
analizira ocenjevalec po lastni presoji. Postopek analize, je standardiziran tako,
da so vsi vzorci pregledani pod enakimi pogoji. V nadaljevanju s pomočjo
fotometra ali računalniško podprte analize semena ugotovimo skupno število
semenčic v ejakulatu ter število gibljivih semenčic (progresivno, moteno gibljivih).
V primeru, ko je ejakulat namenjen konzerviranju na podlagi rezultatov
predhodnih analiz in predpisanih normativov določimo način priprave
osemenjevalnih doz. Sledi ponovni mikroskopski pregled razredčenega semena
z namenom ugotavljanja kvalitete semena pred zamrzovanjem oziroma
konzerviranjem. Po končanem postopku zamrzovanja ali konzerviranja se
pripravljene osemenjevalne doze ponovno pregledajo z namenom ugotavljanja
kvalitete v skladu z normativi in predpisanimi normami. Te analize se opravljajo s
pomočjo računalniško podprte metode. Namen preiskave osemenjevalnih doz je
preprečiti gospodarsko škodo, ki bi se dogodila, če bi v uporabo prišlo seme
slabše kvalitete.

5.2.5 Ocenjevanje lastnosti zunanjosti
Za celotno populacijo cikastega goveda je značilna precejšna fenotipska
variabilnost med živalmi znotraj pasme. Na to sta neposredno pokazala že prvi
pregled in ocena celotne populacije cikastega goveda v obdobju 2002/2003 in
drugi pregled v letu 2006, ko so bile živali razvrščene v tri tipe (cikasti tip, delni
cikasti tip, pincgavski tip).
Prvi pregled krav je potekal na osnovi ocenjevanja po načinu, ki je bil enoten za
vse pasme v Sloveniji. Drugi pregled krav pa je vseboval tudi ocenjevanje
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avtohtonih lastnosti na osnovi sprejetega rejskega programa za cikasto govedo.
Na osnovi dosedanjega dela prihaja vedno bolj v ospredje jasna določitev tistih
lastnosti zunanjosti, ki podpirajo osnovni rejski cilj ohranjanja cikastega goveda v
izvornem tipu. Drugače rečeno, pri nadaljnjem delu na ohranjanju cikastega
goveda bo treba vse bolj upoštevati kriterije, ki ločujejo cikasti tip od delnega in
pincgavskega tipa. Glavna pot pri oblikovanju populacije cikastega goveda je, da
ohranjamo živali, ki pri ocenjevanju lastnosti zunanjosti v čim večjem obsegu
dosegajo vrednosti ocen za cikasti tip, zapisane za ocenjevane lastnosti v
preglednici 4.
V ocenjevanje se vključuje vse prvesnice in krave naslednjih laktacij, ki še niso
bile ocenjene. Krave »prezgodnjice«, ki so telile pred 560 dnem starosti, se
vključi v ocenjevanje po drugi telitvi.
Čas ocenjevanja se zaradi pašne sezone vrši v zimskem in spomladanskem
času, priporočljivo pa je ocenjevanje krav v času od 15. do 120. dneva po telitvi.
Izvajalci ocenjevanja so pooblaščene osebe druge priznane rejske organizacije
v živinoreji in pooblaščene osebe priznane rejske organizacije. Te organizacije so
tudi odgovorne za sporočanje podatkov v podatkovno zbirko v okviru
informacijskega sistema. Poleg tega arhivirajo podatke za dobo najmanj 5 let, v
elektronski obliki pa neomejeno dolgo.
Dostop do podatkov ocenjevanja mora biti zagotovljen izvajalcem rejskega
programa in priznani rejski organizaciji.
Obvezne zabeležke pri ocenjevanju so:











identifikacija črede
identifikacija živali
datum rojstva
identifikacija matere
identifikacija očeta
datum telitve
datum ocenjevanja
ime in priimek ocenjevalca
šifra ocenjevalca
lastnoročni podpis ocenjevalca (pri vpisovanju na obrazec)

Spremljanje lastnosti zunanjosti daje osnovo za razvrstitev plemenskih živali v
ustrezni razdelek izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo (IRK za CK).
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Spremljanje lastnosti zunanjosti je razdeljeno na:
 MERJENJE
 OPISOVANJE
 OCENJEVANJE
 RAZVRŠČANJE V TIP
5.2.5.1

Merjenje živali

Za merjenje uporabljamo lydtinovo palico in merilni trak. Iz meritev se izračuna
okvir, ki daje objektivne rezultate velikosti živali. Lydtinova palica je votla, v kateri
je nameščena meter dolga tanjša palica, ki jo je moč izvleči. Obe sta označeni s
centimetrsko skalo. Ima dve zložljivi roki. Eno izmed njiju je mogoče premikati
vertikalno po palici. Z lydtinovo palico izmerimo višino vihra, višino križa, dolžino
telesa, širino prsi, globino prsi in širino križa.
Merilni trak uporabljamo za izmero obsega prsi. Pogosto služi za določitev
telesne mase in ima na eni strani označene razdalje v centimetrih, na hrbtni
strani pa določenim meram ustrezno telesno maso živali.

VIŠINA VIHRA
Višina vihra je navpičnica od tal do
najvišje točke vihra.
Enota merjenja je cm.

VIŠINA KRIŽA
Višina križa je navpičnica od tal do
povezave med kolčnima grčama.
Enota merjenja je cm.
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DOLŽINA TELESA
Dolžina telesa je razdalja od sredine
vihra do konca sedne grče.
Enota merjenja je cm.

OBSEG PRSI
Obseg prsi se meri za pleči oziroma eno
dlan za prsnico.
Enota merjenja je cm.

ŠIRINA PRSI
Širina prsi je širina za pleči in je merjena z zgornje strani živali. Merimo jo pri
plemenskih bikih. Enota merjenja je cm.
GLOBINA PRSI
Globina prsi je razdalja med vihrom in prsnico za pleči. Merimo jo pri plemenskih
bikih. Enota merjenja je cm.
ŠIRINA KRIŽA
Širina križa je širina med zunanjima roboma kolčnih grč in je merjena z zgornje
strani živali. Merimo jo pri plemenskih bikih. Enota merjenja je cm.
Živali morajo biti med merjenjem sproščene in stati na ravni podlagi z
enakomerno obremenjenostjo vseh štirih nog. Gledano od strani, mora žival stati
vzporedno s prednjimi in zadnjimi nogami.
5.2.5.2

Opisovanje živali

Opisovanje živali temelji na opisu določene lastnosti od ene skrajnosti do druge.
Izraženost posamezne lastnosti opisujemo s točkovanjem od 1 do 9.
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Pri opisovanju ima vsaka posamezna lastnost točno določeno najbolj zaželeno
vrednost.
Opisovanje lastnosti, ki spadajo v sklop AVTOHTONOSTI

DOLŽINA GLAVE

Če je dolžina glave proporcionalna dolžini
telesa dobi žival oceno 5. V primeru, da je
daljša v primerjavi z velikostjo telesa, dobi žival
oceno 1. Če je dolžina glave v primerjavi z
velikostjo telesa kratka, dobi žival oceno 9.

Je dolžina od smrčka do
temena
glave.
Lastnost
ocenjujemo iz strani živali
Dolžino
glave
ocenjujemo
relativno glede na velikost
živali. Po velikosti mora biti
glava proporcionalna velikosti
telesa. Pri ocenjevanju dolžine
glave si pomagamo, da jo
primerjamo s celotno dolžino
telesa in ugotavljamo skladnost.

PLEMENITOST GLAVE

Živali z grobo glavo (na izgled težko oz.
robustno) dobijo oceno 1, živali srednje grobo
glavo dobijo oceno 5 in živali s plemenito glavo
(na izgled lahko) dobijo oceno 9.

Pri opisovanju plemenitosti
glave opazujemo zunanji vtis,
ki nam ga daje glava z vidika
izraženosti »grobosti« ali
»lahkosti«.
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IZRAŽENOST OČI

Živali z majhnim očesom, debelo veko in
nizkim očesnim lokom dobijo oceno 1, živali, ki
imajo oko povprečno izraženo dobijo oceno 5,
živali z velikim očesom, tanko veko in visokim
očesnim lokom dobijo oceno 9.

Pri opisovanju izraženosti oči
opazujemo velikost očesa,
debelino veke in višino
očesnega loka.

DEBELINA ROGOV

Živali z debelimi rogovi dobijo oceno 1, živali, ki Pri tem opisu opazujemo
imajo srednje debele rogove dobijo oceno 5, debelino rogov na temenu.
živali s tankimi rogovi dobijo oceno 9.

DOLŽINA ROGOV

Živali dolgimi rogovi dobijo oceno 1, živali, ki Pri tem opisu
imajo srednje dolge rogove dobijo oceno 5, dolžino rogov.
živali s kratkimi rogovi dobijo oceno 9.

opazujemo
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USMERJENOST ROGOV

Živali z usmerjenimi rogovi navzven (ravna linija) Pri tem opisu opazujemo linijo
dobijo oceno 1, živali, ki imajo srednjo in smer usmerjenosti rogov.
usmerjenost naprej z ukrivljeno linijo dobijo
oceno 5, živali z usmerjenimi rogovi navzgor z
ukrivljeno linijo dobijo oceno 9.

VRAT

Živali s kratkim, širokim vratom, brez gub na
vratu in debelo kožo na vratu dobijo oceno
1. Te živali izkazujejo grobost. Živali s
povprečno
dolgim,
tankim
vratom,
povprečno nagubano in tanko kožo dobijo
oceno 5. Živali z dolgim, tankim vratom,
močno nagubano in tanko kožo na vratu
dobijo oceno 9. Te živali izkazujejo
plemenitost.

Pri tej lastnosti opazujemo dolžino
in debelino vratu, nagubanost in
debelino kože na vratu.
Večjo objektivnost pri opisu
debeline kože na vratu lahko
nadgradimo z otipom z roko ali
izmero s kutimetrom.
Pri opisovanju se žival opazuje iz
strani.
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IZRAŽENOST PODGRLINE

Živali z močno razvito podgrlino dobijo Pri tej lastnosti opazujemo velikost
oceno 1, tiste s povprečno razvito oceno 5 in podgrline od začetka podgrline do
živali s slabo razvito podgrlino dobijo oceno
začetka prsi.
9.
Pri opisovanju se žival opazuje iz
strani.

PIGMENTACIJA PLAŠČA

Živali, ki imajo zelo temno rdečo barvo Opisujemo trenutno izraženost odtenka
plašča dobijo oceno 1, živali s rdeče barve (od temnejšega do
povprečno svetlo rdečo barvo dobijo svetlejšega odtenka).
oceno 5, živali, ki imajo zelo svetlo
rdečo barvo plašča dobijo oceno 9.
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IZRAŽENOST HRBTNE LISE

Živali s širokim belim pasom po celi
dolžini hrbta, široka na križu in ki sega
preko kolčnih in sednih grč dobijo
oceno 1. Živali z ozkim belim pasom
po celi dolžini hrbta dobijo oceno 5,
živali z ozkim belim pasom znotraj
sednih in kolčnih grč dobijo oceno 9.

Na hrbtu ima žival širši ali ožji
vzporeden beli pas (hrbtno liso), ki se
podaljšuje čez medenico, rep, vime in
trebuh naprej do podbradka.

IZRAŽENOST PAS NA STEGNIH

Če beli pas sega nad kolenski sklep
Beli pas na hrbtu se pogosto nadaljuje
dobi žival oceno 1, če je beli pas v ozki proti stegnu, ki ga objema z ozkim
liniji med skočnim in kolenskim obročem. Opazujemo njegovo širino.
sklepom dobi žival oceno 5, če beli
pas na stegnu manjka
dobi žival
oceno 9.
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IZRAŽENOST PAS NA GOLENIH

Živali z belo paso, ki sega preko Beli pas se lahko nadaljuje od trebuha
komolčnega sklepa dobijo oceno 1,
in prsnega koša čez golen.
živali z ozko belo paso med zapestnim
in komolčnim sklepom dobijo oceno 5,
živali brez bele pase na goleni dobijo
oceno 9.

Zabeležka napak barvnih znakov:
Napake barvnih znakov opišemo z izraženostjo napake (0, 1 ali 2). Pri tem 0
pomeni, da opazovana lastnost nima izražene napake, lastnost je sprejemljiva in
izraža želeno lastnost. Ocena 1 pomeni, da ima lastnost srednje izraženo
napako. Lastnost torej ni idealna je pa še vedno sprejemljiva. Kadar neko
izraženost napake določene telesne lastnosti ocenimo z 2, ta lastnost ni
sprejemljiva. Napaka te lastnosti je visoko izražena.
Spremljamo naslednje napake:
 Temen smrček
 Neustrezen pigment
 Beli znaki na glavi
 Beli znaki na nogah
 Pikasto pisana
 Prekinjena hrbtna lisa
 Hrbtna lisa na križu
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Opisovanje TELESNIH OBLIK

HRBET

Živali z močno uleknjenim hrbtom
Pri opisovanju hrbta opazujemo
dobijo oceno 1, z ravnim hrbtom 5, hrbtno linijo od vihra do križa. Pri
živali z zelo izbočenim (ribjim) hrbtom
opisovanju se žival opazuje iz strani.
dobijo oceno 9.

NAGIB KRIŽA

Močno nadgrajene živali dobijo oceno
1, živali z rahlo pobitim križem oceno 5
in živali z močno pobitim križem oceno
9. Živali z ravnim križem dobijo oceno
4.

Nagib križa je definiran kot naklon
med kolčno grčo in sednico.
Pri opisovanju se žival opazuje iz
strani.
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KOT SKOČNEGA SKLEPA

Živali z zelo velikim kotom (strma stoja) dobijo
oceno 1, živali s kotom cca. 150-155° oceno 5
in živali, ki imajo zelo majhen kot (sabljasto
stojo) dobijo oceno 9.

Pri opisovanju te lastnosti mora
žival stati z zadnjima nogama
vzporedno,
da
lahko
opazujemo
notranji
kot
skočnega
sklepa.
Pri
opisovanju
opazujemo
kot
skočnega sklepa s strani.

IZRAŽENOST SKOČNEGA
SKLEPA

Živali z zelo zadebeljenim skočnim sklepom
Pri opisovanju te lastnosti
dobijo oceno 1, tiste s povprečnim dobijo
opazujemo debelino
oceno 5 in živali s tankim (»čistim«) skočnim
skočnega sklepa.
sklepom dobijo oceno 9.
Žival gledamo od zadaj.

BICLJI

Živali z zelo mehkimi biclji dobijo oceno 1. Pri opisovanju se biclje
Živali s nekoliko kratkimi in napetimi biclji, ki opazuje od strani.
kažejo na rahlo relaksacijo sklepov med biclji in
parklji, dobijo oceno 5. Živali s kratkimi in
strmimi biclji, ki so nasajeni na parklje, dobijo
oceno 9.
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PARKLJI

Živali z zelo nizkimi petami dobijo oceno 1, Pri opisovanju parkljev se
živali z zelo visokimi petami parkljev pa 9. Peta opazuje višina pete parkljev.
parklja visoka 3 cm, se opiše s povprečno
oceno 5.
Zabeležka napak pri telesnih oblikah:
Napake pri telesnih oblikah opišemo z izraženostjo napake (0, 1 ali 2). Pri tem 0
pomeni, da opazovana lastnost nima izražene napake, lastnost je sprejemljiva in
izraža želeno lastnost. Ocena 1 pomeni, da ima lastnost srednje izraženo
napako. Lastnost torej ni idealna je pa še vedno sprejemljiva. Kadar neko
izraženost napake določene telesne lastnosti ocenimo z 2, ta lastnost ni
sprejemljiva. Napaka te lastnosti je visoko izražena.
Spremljamo naslednje napake:
 Razplečenost
 Visoko nasajen rep
 Vdolbina med sednicama
 Kravja stoja
 Razprti parklji
Opisovanje VIMENA
Pri opisovanju vimena vključujemo le lastnosti, ki v največji meri vplivajo na
funkcionalnost in jih navajamo v nadaljevanju:

VIME POD TREBUHOM

Če vime s trebuhom tvori pravi kot in ne sega
Pri opisovanju vimena pod
pod trebuh dobi žival oceno 1, kadar pa vime s
trebuhom se opazuje
trebuhom tvori zelo velik kot in sega daleč pod kot med prvima četrtima
trebuh, dobi žival oceno 9.
vimena in trebuhom ter kako
daleč sega vime pod trebuh.
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GLOBINA VIMENA

Živali, ki imajo dno vimena pod nivojem
skočnega sklepa in slabo izraženo centralno
vez dobijo oceno 1, tiste, z zelo dvignjenim
dnom vimena in dobro izraženo centralno vez
pa dobijo oceno 9.

Opisujemo pripetost vimena in
izraženost centralne vezi po
globini in višini. Pri pripetosti
vimena opazujemo višino dna
vimena
in
namišljeno
vodoravno
črto
v
višini
skočnega sklepa.

DEBELINA PREDNJIH
SESKOV

Zelo tanke seske se opiše z oceno 1 in zelo Pri tej lastnosti opazujemo
debele z oceno 9. Povprečne, to je tiste, ki so debelino nastavkov prednjih
debeli cca. 2,5 cm se opiše s povprečno oceno seskov.
5.

DOLŽINA PREDNJIH
SESKOV

Živali z zelo kratkimi seski dobijo oceno 1, tiste Pri tej lastnosti opazujemo
z zelo dolgimi seski pa oceno 9. Povprečne dolžino prednjih seskov.
(cca. 6 cm dolge) se opiše z oceno 5.
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ČISTOST VIMENA
Zabeležimo število:
paseskov
medseskov
priseskov

Zabeležka napak pri oblikah vimena:
Napake oblikah vimena opišemo z izraženostjo napake (0, 1 ali 2). Pri tem 0
pomeni, da opazovana lastnost nima izražene napake, lastnost je sprejemljiva in
izraža želeno lastnost. Ocena 1 pomeni, da ima lastnost srednje izraženo
napako. Lastnost torej ni idealna je pa še vedno sprejemljiva. Kadar neko
izraženost napake določene telesne lastnosti ocenimo z 2, ta lastnost ni
sprejemljiva. Napaka te lastnosti je visoko izražena.
Spremljamo naslednje napake:
 Stopničasto vime
 Lijakasti seski
 Stran štrleči seski
Iztok mleka
Na osnovi izjave rejca zabeležimo iztok mleka. Ocena 1 pomeni počasen iztok
(trda za molžo), ocena 3 povprečen in ocena 5 hiter iztok mleka (mehka za
molžo).
Temperament živali
Na osnovi izjave rejca, zabeležimo temperament živali. Ocena 1 pomeni nemiren
značaj, ocena 3 povprečen in ocena 5 miren značaj živali.

5.2.5.3

Ocenjevanje živali

Ocenjevanje je vrednotenje živali v smislu želenega rejskega cilja, kar pomeni
predstavitev kakovosti lastnosti zunanjosti. Ocenitev posamezne lastnosti
ocenjujemo z ocenami od 1 do 9, pri čemer pomeni ocena 1 slabo vrednost
lastnosti, ocena 5 povprečno in ocena 9 dobro vrednost lastnosti. Pri določitvi

57

Rejski program za cikasto govedo
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ocene moramo poznati optimalne vrednosti posameznih lastnosti avtohtonosti,
telesnih oblik in vimena.
Ocenjevanje AVTOHTONOSTI
Pri ocenjevanju avtohtonosti moramo upoštevati optimalne vrednosti posameznih
lastnosti, ki spadajo v sklop t.i. avtohtonih lastnosti, zapisane v preglednici 7.
Preglednica 7: Optimalne vrednosti za lastnosti, ki vplivajo na oceno za
avtohtonost.
Opazovana lastnost
Glava
Izraženost oči
Debelina rogov
Dolžina rogov
Usmerjenost rogov
Vrat
Izraženost podgrline
Izraženost skočnega sklepa
Višina vihra

Optimalna vrednost
6-8
6-8
6-8
6-9
6-9
7-9
6-9
6-9
ženske živali.≤125;
moške živali ≤115

Pri določitvi ocene za avtohtonost upoštevamo tudi »Navodila za presojo barvnih
znakov cikastega goveda«, ki so navedena v poglavju »Opis pasme«. Na osnovi
teh navodil se dovoljujejo barvne razlike (ne napake), napake, ki ne izključujejo
žival in napake, ki žival izključujejo.
Dovoljene barvne razlike (ne napake) so: beli pasovi na stegnih manjkajo
deloma ali popolnoma; v belem polju na hrbtu, repu, ob danki ali na trebuhu se
pojavljajo rjave lise; temeljna rjava barva obeh strani trupa se združuje in prekinja
belo hrbtno progo.
Svetlejši ali temnejši odtenki temeljne barve, npr. na glavi; nekoliko svetlejše
noge, zlasti okoli biclja in piščali; temnejša barva pri bikih; nekoliko temnejše
male lise na rjavem polju.
Napake, ki pa še ne izključujejo žival so: preširok beli hrbtni in trebušni pas, ki
prikazuje s strani pri bikih eno tretjino, pri kravah pa dve tretjini ali več bele barve.
Pri kravah: bele lise ob straneh in na podbradku; bele proge, ki se podaljšujejo
od belih obročev na stegnu do biclja; bele lise v biclju. Temen šopek v uhljih in
temno do črno obrobljen gobec. Sivomodro barvilo v sluznici smrčka. Nepravilna
barva rogov.
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Bistvene napake, ki žival izključujejo: črna ali presvetla, npr. žemljasta ali
rumenkasta barva; precejšnja pomešanost rjave temeljne barve z belo dlako. Pri
bikih: prevladujoča bela barva; bele lise v biclju, brezbarvni rogovi, popolnoma
modrosiv smrček.
Splošna navodila iz banove uredbe:




Barva in razdelitev barv naj se presoja s stališča, da je tem bolje, čim bolj
prevladuje temeljna rjava barva nad belo, in to tudi tedaj, če se pojavljajo
na belem polju rjave lise ali če je bela hrbtna proga prekinjena.
Premočno razširjenje bele barve nakazuje oslabljeno konstitucijo in se
rado podeduje. Pri bikih je v tem pogledu strože soditi kakor pri kravah.
Nekdanja prevelika strogost ni v skladu z modernimi rejskimi načeli za
odbiro živali po obliki in koristnosti niti z novejšimi izsledki o barvi domačih
živali. Edino bela (ožja ali širša) hrbtna in trebušna proga se mora
zahtevati, ker je to zunanji znak pasemske pripadnosti.

Ocena 1 pomeni slabo izražene avtohtone lastnosti (pincgavski tip), ocena 5
povprečno izražene (delni cikasti tip) in ocena 9 dobro izražene avtohtone
lastnosti ob upoštevanju dovoljenih barvnih znakih (cikasti tip).
Ocena za avtohtonost je osnova za razvrstitev živali v ustrezen tip cikastega
goveda in vpis v ustrezen razdelek izvorne rodovniške knjige.

Ocenjevanje OMIŠIČENOSTI

OMIŠIČENOST
Opisuje se predvsem zunanja
linija stegna pri pogledu od
zadaj. Zelo jasno je potrebno
poznati srednjo vrednost
izraženosti omišičenosti pri
populaciji.
Živali z izrazito konkavnim profilom dobijo
oceno 1, živali z rahlo konkavnim profilom
dobijo oceno 5 in živali z močno izbočeno
zunanjo linijo stegna dobijo oceno 9.
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Ocenjevanje TELESNIH OBLIK
Pravilne telesne oblike neposredno vplivajo na dolgoživost, prirejo in uporabnost
živali. Najpomembnejše so korektne noge, to je pravilen skočni sklep, rahlo strmi
biclji in visoki parklji. Korektne noge ugodno vplivajo na hojo in posledično na
dobro počutje živali.
Pri ocenjevanju telesnih oblik moramo upoštevati optimalne
posameznih lastnosti telesnih oblik navedene v preglednici 8.

vrednosti

Preglednica 8: Optimalne vrednosti lastnosti, ki vplivajo na oceno za oblike.
Opazovana lastnost
Optimalna vrednost
Hrbet
4-6
Nagib križa
4-6
Kot skočnega sklepa
4-6
Biclji
6-8
Parklji
6-9
Pri določitvi ocene za oblike upoštevamo tudi morebitne napake telesnih oblik,
predvsem pa korektnost nog.
Ocena 1 pomeni slabe telesne oblike z velikimi napakami posameznih telesnih
delov, ocena 5 povprečne in ocena 9 dobre telesne oblike, predvsem korektne
noge.
Ocenjevanje VIMENA
Pri kravah cikaste pasme je težje ocenjevati vime kot pri proizvodnih pasmah,
predvsem pri dojiljah prvesnicah. Vendar pa je ta lastnost zelo pomembna, saj so
cike v preteklosti slovele kot odlične mlekarice. Vime mora biti predvsem
funkcionalno. To pomeni, da mora biti primerno za strojno in ročno molžo. Pri
oceni za vime upoštevamo razširjenost vimena pod vamp, ožiljenost in pripetost
vimena, izenačenosti vimenskih četrti in oblik seskov.
Pri ocenjevanju vimena moramo upoštevati optimalne vrednosti posameznih
lastnosti vimena navedene v preglednici 9.
Preglednica 9: Optimalne vrednosti lastnosti, ki vplivajo na oceno za vime.
Opazovana lastnost
Optimalna vrednost
Vime pod trebuhom
6-9
Globina vimena
6-9
Debelina seskov
4-6
Dolžina seskov
4-6
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Pri določitvi ocene za vime upoštevamo tudi morebitne napake pri oblikah
vimena.
Ocena 1 pomeni slabo razvito ali slabo pripeto vime z nepravilnimi oblikami
seskov, ocena 5 povprečno in ocena 9 lepo oblikovano vime in pripeto vime s
pravilnimi oblikami seskov.
RAZVRŠČANJE ŽIVALI V TIP
Tip živali je zunanji videz živali, ki je opredeljen v rejskem cilju in ga določimo ob
ocenjevanju lastnosti zunanjosti. Pri razvrščanju živali v ustrezen tip cikastega
goveda upoštevamo oceno, dobljeno pri ocenjevanju lastnosti avtohtonosti. Na
podlagi vrednosti ocen v preglednici 7 se živali razvrstijo v ustrezen tip.
Cikasto govedo razvrščamo v tri tipe:
1. CIKASTI TIP (CK)
V cikasti tip so razvrščene manjše živali v kombiniranem tipu s poudarkom na
mlečnosti, fine konstitucije in z izraženimi avtohtonimi lastnostmi. Cikasti tip
ima osnovo v brahicernem izvoru. Zanj so značilne naslednje lastnosti: manjši
okvir, kratka glava, širok smrček, izražene oči, tanki in kratki rogovi, usmerjeni
delno naprej in navzgor, plemenit vrat z nagubano tanko kožo, neizražena
podgrlina, tanke in s kitami izražene noge ter obsežnost vampa.
V cikasti tip razvrstimo živali z dobljenimi ocenami za avtohtonost 7, 8 in 9.
2. DELNI CIKASTI TIP (DCK)
V delni cikasti tip so razvrščene srednje velike živali v kombiniranem tipu in
združujejo lastnosti cikastega in pincgavskega tipa, pa tudi prilive drugih
pasem. Živali so srednjega okvirja in izkazujejo v povprečni meri delež
lastnosti avtohtonosti.
V delni cikasti tip razvrstimo živali z dobljenimi ocenami za avtohtonost 4, 5 in
6.
3. PINCGAVSKI TIP (PZ)
V pincgavski tip so razvrščene večje živali, ki so značilne za pincgavsko
pasmo goveda. V primerjavi s cikastim tipom gre za diametralno nasprotje
tako po izvoru kot po zunanjosti. Njena osnova je v primigenem izvoru. Zanj
so značilne naslednje lastnosti: večji okvir, dolga glava, ozek smrček,
zamolkle oči, debeli in navzven usmerjeni rogovi, grob vrat z debelo kožo in
obsežno podgrlino, debele in močne noge in povit trup.
V pincgavski tip razvrstimo živali z dobljenimi ocenami za avtohtonost 1, 2 in
3.
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5.2.6 Preprečevanje parjenja v sorodstvu
Preprečevanje parjenja v sorodstvu je zelo pomemben del tega rejskega
programa. Vsebuje postopke za zagotavljanje ne-sorodstvenega parjenja in
nadzorovanje stopnje inbridinga. Osnova za učinkovito izogibanje sorodstvu so
zanesljivi podatki o poreklu živali. Potrebni so podatki o poreklu za več generacij
nazaj. Če zaradi pomanjkljivih podatkov o poreklu sorodstva ni mogoče oceniti,
ga tudi ni mogoče preprečiti.
Pri zagotavljanju ne-sorodstvenega parjenja in nadzorovanju stopnje inbridinga
spremljamo dve merili. Kot merilo za inbriding uporabljamo koeficient inbridinga
(F), kot merilo pri zagotavljanju ne-sorodstvenega parjenja pa koeficient
sorodstva (R).
Inbridinga se izogibamo po dveh poteh:
 z načrtnim parjenjem nesorodnih staršev
Načrtno parjenje nesorodnih staršev omogoča preprečevanje inbridinga pri
potomcih kot tudi zniževanje stopnje inbridinga v populaciji. Seveda mora biti
efektivna velikost populacije pri tem dovolj velika.
 s spremljanjem inbridinga pri posamezni živali in v populaciji
Spremlja se tudi časovni trend stopnje inbridinga v populaciji. Cilj spremljanja
inbridinga je ključno za ohranjanje genetske raznolikosti populacije pasme.
Za zagotavljanje ne-sorodstvenega parjenja plemenic izbiramo plemenske bike, s
katerimi koeficient sorodstva med partnerjema ne presega 3,5 %. Pri
izračunu stopnje sorodstva in inbridinga upoštevamo poreklo do osnovne
populacije. Posebno pozornost dajemo načrtnemu parjenju odbranih
bikovskih mater. Zato je treba pri pripravi letnega načrta parjenja bikovskih
mater tudi preveriti stopnjo sorodstva med partnerjema.
Učinkovito podporo pri zagotavljanju ne-sorodstvenega parjenja plemenic
omogoča spletna aplikacija Kalkulator sorodstva.
Kalkulator sorodstva omogoča:


Izračun koeficienta sorodstva med dvema živalma.
Na ta način lahko preprečimo parjenje sorodnih živali in s tem inbriding pri
potencialnih potomcih.
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Izračun koeficienta inbridinga (stopnje inbridinga) za posamezno žival.



Izračun koeficienta sorodstva (stopnje sorodstva) med izbrano živaljo in
plemenskimi biki (PB), ki imajo trenutno dovoljenje za uporabo.

Sorodstvo v čredi omogoča enostavno primerjavo sorodstva enega ali več
plemenjakov s celo čredo. Izbira primernega plemenjaka za naravni pripust
omogoča načrtno vključevanje plemenskih bikov v vzrejo na kmetijah. Na ta
način plemenice v čredi niso v preozkem sorodstvu.
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Kam cika omogoča pregled primernosti vseh cikastih bikov v osemenjevanju za
plemenice cikaste pasme v eni čredi. V poštev pridejo vsi biki, katerih seme je
trenutno v uporabi za osemenjevanje. Za vsako plemenico se določijo biki, ki so
zanjo glede sorodstva odsvetovani in biki ki so zanjo primerni.

5.3

METODE IN NAČINI ZA IZVREDNOTENJE PODATKOV ZBRANIH V
PREIZKUŠNJAH

Metode za napovedovanje plemenskih vrednosti so v uvajanju, glede na to, da je
primaren cilj rejskega programa ohranjanje čim večjega števila živali v izvornem
tipu.

5.3.1 Ocenjevanje in razvrščanje plemenskih bikov po končani lastni
preizkušnji
Ocenjevanje in razvrščanje plemenskih bikov po končani lastni preizkušnji se
lahko opravi šele po zaključku preizkušnje.
Referenčna lastnost je povprečni dnevni prirast telesne mase v 200 dneh,
izražen v g/dan. Telesno maso na 165. in 365. dan starosti izračunamo z
interpolacijo ob upoštevanju zadnjega tehtanja pred in prvega po dnevu, za
katerega izračunavamo telesno maso. Vsako telesno maso izračunamo kot
povprečje dveh telesnih mas določenih v dveh zaporednih dneh, kot je določeno
v poglavju 5.2.2 tega rejskega programa.
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Metoda izračuna:
ZS – začetna starost (165 dni)
KS – končna starost (365 dni)
ZM – začetna telesna masa v kg, dejanska ali izračunana z interpolacijo
KM – končna telesna masa v kg, dejanska ali izračunana z interpolacijo
Povprečni dnevni prirast, g/dan = (KM – ZM) × 1000 / (KS – ZS)
Ocenjevanje in razvrščanje plemenskih bikov po končani lastni preizkušnji opravi
s strani priznane rejske organizacije za cikasto pasmo govedi pooblaščena
komisija za odbiro bikov za osemenjevanje in naravni pripust.
Kriteriji, ki jih mora pooblaščena komisija upoštevati, so naslednji:
 Pasemske značilnosti;
 Izvrednotene mere in ocene lastnosti zunanjosti;
 Izvrednoten dosežen dnevni prirast;
 Vpliv bika na stopnjo sorodstva v populaciji cikaste pasme;
 Reprodukcijske sposobnosti bika.
Na osnovi upoštevanja kriterijev pooblaščena komisija razvrsti bike v naslednje
kategorije:




Zakol, neprimerni za pleme;
Naravni pripust, primerni za naravni pripust;
Osemenjevanje, odbrani kot potencialni biki za osemenjevanje.

5.3.2 Metode za izvrednotenje podatkov zbranih pri kontroli mlečnosti
V rejah, ki imajo živali vključene v kontrolo mlečnosti se upoštevajo metode za
izvrednotenje podatkov zbranih pri kontroli mlečnosti v skladu z določili, ki so
zapisani v publikaciji Strokovnih pravilih (Čepon in sod., 2006) (priloga 4).
Navodila za delo laboratorijev morajo biti v skladu z aktualnimi pravili
mednarodnega komiteja za spremljanje proizvodnosti živali (ICAR http://www.icar.org/).
5.3.3 Metode za ocenjevanje genetskih vrednosti
Metode za ocenjevanje genetskih vrednosti za lastnosti zunanjosti, mlečnosti,
plodnosti in biološkega testa se uvajajo v prakso.
Za ocenjevanje genetskih vrednosti za lastnosti mlečnosti v standardni laktaciji
se uporablja metoda kot je predvidena pri pasmah za prirejo tržnega mleka.
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Metode za ocenjevanje genetskih vrednosti so v uvajanju, glede na to, da je
primaren cilj rejskega programa ohranjanje čim večjega števila živali v izvornem
tipu.

5.4
NAČIN ODBIRANJA IN PRIZNAVANJA
Plemenska žival cikaste pasme govedi je vsaka žival cikaste pasme, ki izpolnjuje
pogoje s tem rejskim programom določenih stopnjah odbire in je vpisana v
izvorno rodovniško knjigo za cikasto govedo.
V nadaljevanju so prikazane različne stopnje odbire.
Odbira in priznavanje ženskih živali za pleme
Odbira in priznavanje ženskih živali za pleme se opravi v različnih stopnjah:


Prvo stopnjo odbire ženskih živali predstavlja »biološki test«, v katerega
so vključene vse živali v čredah rejcev, ki so vključeni v ta rejski program.
Ženske živali s telesnimi napakami niso primerne za pleme.



Drugo stopnjo odbire opravljajo rejci sami, ko za pleme odberejo in
obdržijo najprimernejše ženske živali za nadaljnjo rejo. Pri odbiri si
pomagajo s podatki o biološkem testu in plemenski vrednosti staršev.



Tretjo stopnjo odbire predstavlja ocenjevanje lastnosti zunanjosti
(vključene vse prvesnice in starejše živali, ki še niso bile ocenjene).
Vrednosti za merjene lastnosti morajo biti v skladu z vrednostmi, ki so
navedene v preglednici 7.

Izbor bikovskih mater
Za potencialne bikovske matere (PBM) se odberejo živali, ki dosegajo vrednosti
za merjene in opisovane lastnosti v skladu z vrednostmi zapisane v preglednici 7.
Prvi korak izbora potencialnih bikovskih mater opravi strokovni tajnik. Temu sledi
pregled, ocena in potrditev priznanja statusa bikovskih mater (BM) s strani
delovne skupine za odbiro bikov, ki jo imenuje priznana rejska organizacija. Pri
vsaki odbiri bikovskih mater se izmed njih izbere toliko najboljših krav, da je
zagotovljena izvedba selekcijskega programa. Med odbranimi bikovskimi
materami dobijo najboljše izmed njih status elitnih bikovskih mater (BM-E). To so
živali, ki pri ocenjevanju dosežejo vrednosti v skladu z rejskim ciljem (preglednica
4).
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Po kakovosti se bikovske matere razvrstijo v naslednje kategorije:
 Potencialne bikovske matere (PBM)
 Bikovske matere (BM)
 Elitne bikovske matere (BM–E)
Odbrane bikovske matere se vpišejo v register bikovskih mater. Vsako leto se po
odbiri objavi spisek bikovskih mater, ki ga pripravi strokovni tajnik.
Za izbrane bikovske matere in elitne bikovske matere se vsako leto pripravi načrt
parjenja z biki. Pri izboru paritvenega parjenja je treba preveriti stopnjo
inbridinga. Načrt parjenja mora biti posredovan rejcu bikovske (elitne) matere,
izvajalcem rejskega programa, osemenjevalnemu središču in izvajalcem
osemenjevanja. V primeru osemenitve bikovske matere, je izvajalec
osemenjevanja dolžan potrdilu o osemenitvi priložiti slamico uporabljenega
bikovega semena.
Odbira in priznavanje moških živali za pleme
Moške živali za pleme so odbrani plemenski bikci. Odbira in priznavanje moških
živali za pleme se opravi v različnih stopnjah:





Prvo stopnjo odbire moških živali predstavlja »biološki test«, v katerega
so vključene vse živali v čredah rejcev, ki so vključeni v ta rejski program..
Drugo stopnjo odbire predstavlja vključitev plemenskih bikov v vzrejo na
kmetijah ali lastno preizkušnjo na testni postaji na način, kot je opisano v
tem rejskem programu.
Tretjo stopnjo odbire predstavlja odbira in ocenitev plemenskih bikov za
naravni pripust in osemenjevanje
Četrto stopnjo predstavlja spremljanje rastne krivulje pri plemenskih bikih
v pripustu ali osemenjevanju.

Prva stopnja je opravljen biološki test teleta – bikca. V vzrejo se ne sme vključiti
bike s prirojenimi telesnimi napakami in v neskladju z barvnimi znaki zapisanimi v
poglavju »Ocenjevanje lastnosti zunanjosti« ter podpovprečnimi dobljenimi
ocenami lastnosti zunanjosti pri biološkem testu. V vzrejo se sme vključiti bike, ki
so odbrani kot potencialni biki za pripust ali osemenjevanje. To pomeni, da so
potomci iz načrtnega parjenja bikovskih mater in odbranih bikov. Za ohranitev
posameznih linij plemenskih bikov in ohranjanje genetske variabilnosti populacije
je dovoljena tudi odbira bikov od drugih krav.
Druga stopnja je vključitev plemenskih bikov v vzrejo na kmetijah, ki omogoča
racionalnejšo in bolj preprosto vzrejo. Vzreja poteka na tistih kmetijskih
gospodarstvih, ki so izbrana za ta namen s strani priznane rejske organizacije.
Pred vključitvijo bika v vzrejo se pregleda bika o primernosti uvrstitve v program
vzreje. Nato se izpeljejo vse potrebne aktivnosti pri tehnični izvedbi vzreje. V
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času vzreje je treba skrbeti za izvajanje veljavnih veterinarskih predpisov, ki
zagotavljajo preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v govejih čredah. Izločitev
bika iz vzreje je dovoljena v primeru nepredvidljivih okoliških dejavnikov (bolezen,
poškodba, smrt lastnika,…). V dogovoru s priznano rejsko organizacijo in
vzrejevalcem je dovoljeno bika v vzreji premestiti na novo kmetijsko
gospodarstvo. Po končani vzreji se izvrši ocenitev in odbira plemenskega bika.
Spremljanje vzreje bikov na kmetijah se bo morala v prihodnje izpopolniti. Kot
druga možnost vzreje bikov se lahko vpelje lastna preizkušnja na testni postaji.
Trenutni sistem vzreje bikov na kmetijah ima tako prednosti kot slabosti, in sicer:
(+)
 prilagoditev pogojem reje
 prilagoditev čredi
 navezanost na rejca
 manjši stroški vzreje
 zagotovitev pokritosti z naravnim pripustom
(-)
 različni pogoji reje
 zdravstvena ustreznost
Priznana rejska organizacija je odgovorna za spremljanje vzreje bikov na
kmetijah. V sodelovanju s pooblaščeno osebo druge priznane organizacije v
živinoreji se pripravi letni program vzreje. Vzreja bikov na kmetijah je zelo
preprost način vzreje, pri kateri nastanejo manjši stroški. Z vidika ohranjanja
genetske pestrosti populacije je treba v vzrejo vključiti večje število bikov. Za ta
namen je treba zagotavljati primerno podporo, ki je namenjena pokrivanju
stroškov nakupa živali, prevozov, vzreje in stroškov zdravstvene ustreznosti.
Tretja stopnja je odbira, ocenitev in priznavanje plemenskih bikov za naravni
pripust ali osemenjevanje. To nalogo opravi delovna skupina za odbiro bikov.
Odbrani plemenski biki se vpišejo v register plemenskih bikov, razvrstijo v
ustrezen tip cikastega goveda in razvrstijo v ustrezen razdelek izvorne
rodovniške knjige za cikasto govedo. Pri razvrščanju živali v ustrezen tip se
upoštevajo kriteriji zapisani v preglednici 7. Plemenski biki, ki so razvrščeni v
cikasti tip, se vodijo kot plemenske živali cikaste pasme, in so vpisani v glavni del
izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo. Plemenske bike razvrščamo v
naslednja dva tipa:
 CIKASTI TIP (CK)
V cikasti tip razvrstimo plemenske bike, ki so dobili oceno za avtohtone
lastnosti 7,8 in 9.
 DELNI CIKASTI TIP (DCK)
V delni cikasti tip razvrstimo plemenske bike, ki so dobili oceno za avtohtone
lastnosti 4,5 in 6. Plemenski biki, ki bi dobili oceno za avtohtone lastnosti pod
4, se ne priznavajo za pleme.
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Četrta stopnja je spremljanje rastne krivulje pri plemenskih bikih v pripustu ali
osemenjevanju. Spremljanje rastne krivulje obsega spremljanja rasti in
doseganja končne velikosti plemenskih bikov. Najmanj 1x letno se opravi
spremljanje velikosti bikov z merjenjem, ki ga opravimo z lydtinovo palico in
merilnim trakom.
Spremljanje velikosti plemenskih bikov obsega naslednja merjenja:
 višine vihra
 višine križa
 dolžine telesa
 širino prsi
 globino prsi
 širino križa
 obseg prsi
Spremljanje velikosti plemenskih bikov omogoča določitev rastne krivulje. To
spremljanje je treba izvajati predvsem zaradi različnih pogojev vzreje na
kmetijah. Na ta način tudi dobimo končno težo in velikost posameznega bika.
Podatki spremljanja velikosti se vnašajo v podatkovno zbirko. Izvajalcem
rejskega programa za cikasto govedo in priznani rejski organizaciji mora biti
omogočen sproten dostop do vseh podatkov, ki se zbirajo v okviru naloge načina
odbiranja in priznavanja plemenskih živali.
Izbor bikov za osemenjevanje
Izbor bikov za osemenjevanje opravi najmanj enkrat letno delovna skupina za
odbiro bikov, ki jo imenuje priznana rejska organizacija. Prvi korak izbora bikov
za osemenjevanje je izbor potencialnih plemenskih bikov, ki ga opravi strokovni
tajnik.
Izbor bikov za osemenjevanje poteka na podlagi prejetega delovnega kataloga, v
katerem so po posameznem PB navedeni naslednji podatki:
 rodovniški podatki,
 telesne mere plemenskih bikov,
 podatki o vrsti genotipa za mlečno beljakovino kappa-kazein,
 podatki o biološkem testu,
 podatki o plodnosti in poteku telitev,
 število prvih osemenitev,
 izdaja in zaloga semena.
Pri vsakem izboru bikov za osemenjevanje se določi zaloga semena za genetsko
rezervo. Izbrani biki za osemenjevanje se vpišejo v register bikov za
osemenjevanje in v letni katalog plemenskih bikov.
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5.4.1 Načrt rabe plemenjakov za doseganje rejskih ciljev
Raba plemenjakov v čredah, ki so vključene v rejski program za cikasto pasmo
govedi v Sloveniji, je dovoljena le v okvirih, ki jih predpisuje ta rejski program.
Načrt rabe plemenjakov za doseganje rejskih ciljev je zelo pomemben del tega
rejskega programa. Osnovno vodilo pri načrtu rabe plemenjakov je upoštevanje
velikosti populacije cikastega goveda, preprečevanja parjenja v sorodstvu in
ohranjanja ter širitve cikastega tipa. Izkušnje so pokazale, da je zagotovitev
večjega števila plemenskih bikov v rabi, najboljša obramba proti povečanemu
sorodstvu.
Načrt rabe plemenjakov se izvaja na dva načina:
 osemenjevanje
 naravni pripust
Osemenjevanje se trenutno izvaja pri 70% plemenic. Za osemenjevanje je
dovoljena raba tistih plemenjakov, ki imajo veljaven status bika v času
osemenjevanja, potrjen s strani delovne skupine za odbiro bikov. Letno se vključi
v osemenjevanje od 3 do 5 plemenskih bikov. Od bikov, ki se vključijo v
osemenjevanje, se odvzame seme v količini najmanj 1000 doz po posameznem
biku, kar pomeni letno od 3000 do 5000 doz semena. Načrtovane letne potrebe
po semenu za osemenjevanje v populaciji cikastega goveda v Sloveniji znašajo
trenutno okrog 2500 doz semena. Osemenjevanje z biki poteka na podlagi načrta
osemenitev, s katerim se za vsako plemenico določijo biki, ki so najbolj primerni.
Naravni pripust se trenutno izvaja pri 30% plemenic. Za naravni pripust je
dovoljena raba tistih plemenjakov, ki imajo veljaven status bika v času pripusta,
potrjen s strani delovne skupine za odbiro bikov. Letno se vključi v naravni
pripust od 30 do 40 plemenskih bikov. Ker imajo plemenjaki v naravnem pripustu
veljaven status dve leti, je letno v pripustu od 60 do 70 plemenskih bikov. Za
uspešno preprečevanje parjenja v sorodstvu bo treba povečati obseg naravnega
pripusta ob upoštevanju sorodstva v čredi v primerjavi s vključenim
plemenjakom.
Pri določanju genetskih rezerv se upoštevajo določbe Pravilnika o ohranjanju
biotske raznovrstnosti v živinoreji
Preglednica 10: Letni program rabe plemenjakov v osemenjevanju
Število doz semena
Letna potreba semena
2500 doz semena
Plemenjaki za osemenjevanje (od 3 do 5)
od 3000 do 5000 doz semena
Plemenjaki za osemenjevanje BM in BM-E 100 doz semena
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Preglednica 11: Letni program rabe plemenjakov v naravnem pripustu
Število plemenjakov
Letna vključitev plemenjakov
od 30 do 40 plemenjakov
Skupno število plemenjakov v pripustu
od 60 do 70 plemenjakov

5.5

VSEBINA ZOOTEHNIŠKIH DOKUMENTOV

Zootehniški dokumenti za plemensko govedo, ki jih izdaja priznana rejska
organizacija morajo ustrezati veljavnim pravnim podlagam o zootehniških
spričevalih in podatkih za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme,
jajčne celice in zarodke ter zahtevam za sprejetje čistopasemskega plemenskega
goveda za pleme.
Zootehniške dokumente, ki spremljajo čistopasemsko plemensko govedo, bikovo
seme, jajčne celice in zarodke, izdaja priznana rejska organizacija (oziroma
druga priznana organizacija v govedoreji, ki dokumente izdaja za priznano rejsko
organizacijo) na zahtevo rejca oz. imetnika plemenskega materiala. Dokument
mora vsebovati predpisane podatke in mora ustrezati zahtevam pravil ICAR
(Mednarodna organizacija za kontrolo proizvodnosti živali).
Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom
izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih bikov za osemenjevanje in
pripust. Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih bikov vodi zapisnik in v
skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, izda zootehniški dokument o priznavanju
plemenskega bika (ZD). Na podlagi zapisnika o odbiri in ocenjevanju se bika
vpiše v register plemenskih bikov, dodeli se mu republiško številko plemenskega
bika in izda ZD, s katerim je dovoljena njegova raba. Na ZD je natančno
opredeljeno:
- rojstni podatki plemenjaka;
- poreklo plemenjaka;
- kategorija odbire plemenjaka;
- določen je razred in namen uporabe;
- kakovostni razred;
- obdobje priznavanja posameznega plemenjaka.
Dovoljenje za uporabo plemenjaka se izda za obdobje, navedeno na zapisniku o
odbiri in ocenjevanju. Kadar je uporaba posameznega bika omejena, se ta
omejitev zabeleži na ZD. Opomba je zavezujoča za izvajalca osemenjevanja oz.
pripusta, ki jo mora upoštevati. Zootehniški dokument mora spremljati seme v
prometu, zato morajo osemenjevalni centri kopije posredovati izvajalcem
osemenjevanja skupaj s semenom. Če seme nima ustrezne dokumentacije in
dovoljenja za uporabo, osemenjevanje z njim ni dovoljeno.

71

Rejski program za cikasto govedo
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Originalni izvod ZD dobi rejec plemenjaka, kopijo ZD hrani priznana rejska
organizacija in druga priznana organizacija v govedoreji, ki dokumente izdaja za
priznano rejsko organizacijo.

6
6.1

RAZVOJNE IN RAZISKOVALNE STROKOVNE NALOGE ZA POTREBE
POVEČANJA UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAMA
IZOBRAŽEVANJA, DELAVNICE, TEČAJI

Vsako leto je potrebno organizirati letni pregled dela tega programa za rejce.
Namen je pregled opravljenega dela v preteklem letu in ugotovitev ter odprava
kritičnih točk v izvajanju tega programa. Na osnovi ugotovljenega udeleženci
dajejo predloge za izboljšanje rejskega programa. Vsakoletni pregled dela na
selekciji ima poleg tega tudi glavno temo, npr. pregled izvedbe ocenjevanja
zunanjosti in razvrščanja živali, predelave mleka in mesa, prehrane in
pridobivanje krme.
6.2

RAZVOJNO RAZISKOVALNE NALOGE

6.2.1 Izvajanje biološkega testa in potrjevanja porekla v okviru B kontrole
V prihodnosti bi lahko po vzoru iz sosednjih držav lahko tudi rejci izvajali biološki
test in potrjevali poreklo za svoje živali v okviru B kontrole, ob predhodni
pridobitvi licence za to dejavnost. Na ta način bi pridobili večje število podatkov o
vseh lastnostih biološkega testa in povečali število rodovniških živali.
6.2.2 Spremljanje lastnosti zunanjosti na osnovi izvrednotenja podatkov
dobljenih pri opisovanju posameznih lastnosti v primerjavi z
ocenjevanjem posameznih sklopov lastnosti.
Na osnovi spremljanja lastnosti zunanjosti se predvideva primerjanje rezultatov
dobljenih pri opisovanju posameznih lastnosti z rezultati ocen posameznih
sklopov lastnosti.
6.2.3 Načrt parjenja za dolgoročno obdobje z vidika ohranjanja genetske
variabilnosti
Predvideva se priprava načrta parjenja za dolgoročno obdobje z vidika
ohranjanja genetske variabilnosti pri cikastemu govedu.
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6.2.4 Analiza stopnje inbridinga v populaciji
Na osnovi pregleda celotne populacije se predvideva izdelava analize stopnje
inbridinga v populaciji cikastega goveda
6.2.5 Naključni odvzem dlake za preverjanje porekla telet
V bodoče bomo za preverjanje porekla zagotavljali tudi naključni odvzem dlake
(predvsem pri ženskih živalih).
6.2.6 Razvoj metodologije za uvajanje spremljanja in ovrednotenja novih
parametrov za spremljanje reprodukcije in zdravja
Uvajanje novih parametrov za spremljanje reprodukcijskih parametrov (stopnja
koncepcije, plodnostni indeks, delež izločitev zaradi plodnosti)
Uvajanje spremljanja poginov telet v obdobju poroda.
Parametri, ki se bodo spremljali:
datum in čas poroda, pogina ali datum in čas evidentiranja ( pred
porodom, med porodom, po porodu)
status novorojenca (nevitalen, slabovitalen, spaček, normalen)
pogini znotraj 48 ur po porodu
pogini do odstavitve oziroma starosti 2 mesecev
vzrok pogina (prirojene napake, težek porod, nezgode, bolezni …)
V rejske in selekcijske programe želimo uvajati oziroma uvesti objektivnejše in
standardizirane parametre, ki bi bili tudi medsebojno primerljivi. Predvidevamo,
da bomo zgoraj omenjene parametre, ki se že uvajajo ali uporabljajo v nekaterih
govedorejsko razvitih državah, začeli uporabljati tudi v naših selekcijskih
programih.
6.2.7 Priprava protokola zajemanja podatkov za spremljanje zdravstvenega
stanja
Zaradi svoje pomembnosti in vpliva na gospodarnost prireje postaja spremljanje
zdravstvenega stanja vse pomembnejše.
Spremljanje zdravstvenega stanja živali ni tip preizkušnje, ki bi se opravljala ob
točno določenem trenutku, temveč se spremlja v celotnem življenju živali. Vsak
dogodek v zvezi s spremembo zdravstvenega stanja živali je potrebno vpisati
(dokumentirati) v najkrajšem možnem času, ko dogodek nastane oz. ob začetku
zdravljenja.
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V naslednjem petletnem obdobju bomo pripravili protokol zajemanja podatkov o
pojavu bolezni, diagnostiki, zdravljenju krav in uporabi antibitikov v čredah krav
cikaste pasme. Skupaj s strokovno službo bomo pripravili LISTO BOLEZNI.
6.2.8 Program preventivnih ukrepov IBR/IPV infekcij
Populacija cikastega goveda (cikasti tip) v Sloveniji je majhna, zato se posveča
posebna skrb preprečevanju parjenja v sorodstvu. Zaradi tega rejski program
vključuje večje število bikov predvsem v naravnem pripustu. Prav v naravnem
pripustu pa je možnost širjenja IBR/IPV infekcij velika.
Program preventivnih ukrepov vsebuje naslednje ukrepe:
1. Vhlevitev bikcev v rejo, ki je prosta IBR/IPV,
2. Odbrani biki za umetno osemenjevanje se ne vakcinirajo,
3. Odbrani biki za naravni pripust se vakcinirajo z mrtvo monovalentno
vakcino,
4. Redna (doživljenska) vakcinacija bikov v naravnem pripustu na 6
mesecev.
Izvedba ukrepov:
Ad1.)
Nadzorovana reja je IBR/IPV negativna reja govedi, ki ima nadzorovan promet z
živalmi in kontroliran pašni sistem.
Pred vhlevitvijo bikca v nadzarovano rejo, se pregleda čredo na prisotnost
protiteles. To opravi veterinar z odvzemom vzorca krvi (serološko), ali druga
fizična oseba z odvzemom vzorca mleka. Vključi se bikca v dokazano negativno
rejo. V rejah, kjer vzrejajo bikce, ni dovoljen nakup živali z neznano situacijo. V
kolikor izhaja bikec iz IBR/IPV pozitivne reje se bikca osami (karantena) in se mu
ne preje kot po 28 dneh karantene odvzame krvni vzorec. V kolikor je rezultat
preiskave negativen, sme v nadzarovano rejo. Na dan odvzema mora biti bikec
star več kot 5 mesecev, da moremo izključiti prisotnost protiteles, ki jih je dobil od
IBR/IPV pozitivne matere.
Ad2.)
Odbrani biki za umetno osemenjevanje se ne vakcinirajo. Pred preselitvijo v
karanteno se jih serološko pregleda na predpisane bolezni in sicer IBR/IPV, BVD,
levkoza, leptospiroza, bruceloza in paratuberkuloza. Po predpisih mora biti
opravljena tuberkulinizacija.
Ad3.)
Z vakcinacijo bikov v naravnem pripustu lahko v največji meri preprečimo prenos
infekcije. Vakcinira se vse plemenske bike na skupnih pašnikih in v rejah z
neznano situacijo. V primeru zaokrožene reje z dokazanim negativnim stanjem,
bike ne vakciniramo.
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Bikov v nadzarovani reji se ne vakcinira.
Ad4.)
Plemenski biki v naravnem pripustu se redno doživljensko vakcinirajo po
navodilih proizvajalca vakcine. Uporaba vakcine mora biti kontrolirana in
evidentirana, saj bi nekontrolirane vakcinacije lahko zakrile prevalenco infekcije.
Vakcinacijo plemenskih bikov dovoljuje sledeči predpis (Ur. l. RS št. 85/99):
NAVODILO
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega bovinega
rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (Rhinotracheitis
infectiosa et vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum) – IBR/IPV
6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, veterinarski inšpektor z odločbo poleg ukrepov iz
4. člena tega navodila na okuženem gospodarstvu:
- odredi prepoved prometa živali, razen za zakol ali karantensko pitanje;
- odredi prepoved skupne paše živali iz okuženih in neokuženih rej;
- odredi prepoved vakcinacije živali v rejah bikovskih mater, osemerijevalnih
centrih in vzrejališčih;
- odredi predhodno vakciniranje plemenjakov v naravnem pripustu, ki
plemenijo v okuženih rejah, z mrtvo monovalentno vakcino po navodilih
proizvajalca;
- potrdi sanacijski program, ki ga izdela pooblaščena vet. organizacija;
odredi DDD in
odredi druge ukrepe za sanacijo okužene reje

7

UKREPI ZA GOSPODARNEJŠO REJO DOMAČIH ŽIVALI

Za gospodarnejšo rejo domačih živali se izvajajo naslednji ukrepi:







spodbujanje rabe plemenskih živali v cikastem tipu,
povečanje staleža živali v cikastem tipu,
dolga življenjska doba,
večja pozornost in večje teža parametrov zdravja živali,
spodbujanje sonaravne reje,
zagotavljanje prireje varne hrane za humano prehrano.

PREGLED, SPREMLJANJE IN NADZOR ZDRAVSTVENEGA STANJA
Pregled, spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja se nanaša na naslednje:
 Osemenjevalno središče
 Vzrejališče plemenjakov (lastna preizkušnja)

75

Rejski program za cikasto govedo
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Pripustne postaje
 Reje bikovskih mater
 Reje plemenskih živali
Zdravstveno varstvo v čredah oziroma zagotavljanje statusa bolezni prostih čred
in rej postaja v živinoreji ključnega pomena. Namen spremljanja in nadzora
zdravstvenega stanja živali v posameznih rejah je zagotoviti čim racionalnejši
vendar zanesljiv program preprečevanja širjenja infekcijskih bolezni. Program
mora omogočiti preprečitve oziroma zmanjšati tveganje vnosa nove bolezni v rejo
oziroma zmanjšati rizik širjenja bolezni v reji oziroma populaciji posamezne
rejske organizacije. Poznano je, da nekatere bolezni resno ogrozijo proizvodnjo
reje, druge pa lahko omejijo oziroma onemogočajo trženje proizvodov. Osnovne
standarde postavljajo posamezne države, rejska združenja in rejske organizacije
in jih moramo obligatorno spoštovati. S programi nadzora nad obolenji pa želimo
v prvi vrsti zaščititi reje pred vnosom oziroma prenosom obolenja in s tem
zagotoviti višji zdravstveni standard in omogočiti, da se proizvodi brez omejitev
pojavljajo na tržišču (trg plemenske živine, bikovo seme, zarodki, jajčne celice in
drugo). Omenjene programe bo potrebno zaradi specifičnih zahtev pripraviti
ločeno za vsaki zgoraj omenjeni segment. Program nadzora nad obolenji naj bi
vseboval:
 Program izobraževanja rejcev, s katerim jih seznanimo z osnovami
zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva živali.
 Analizo tveganja vnosa bolezni z živalmi oziroma njihovimi produkti (seme,
mleko, zarodki,…)
 Analizo tveganja za vnos bolezni z vodo, krmili (znani oziroma neznani
dobavitelji, kontrola)
 Analiza tveganja medsebojnega kontakta različnih proizvodnih skupin
oziroma kategorij živali (mlada živina, sesna teleta, razstavne živali,
obolele živali)
 Analizo tveganja prenosa bolezni od divjih živali na domače (direktni
kontakt, vektorji)
 Plan ukrepov za zagotavljanje dogovorjenega zdravstvenega standarda
reje.

8

ZAGOTAVLJANJE ŠIRJENJA GENETSKEGA NAPREDKA

Širjenje genetskega napredka in genetsko izboljšanje populacije zagotavljamo
preko številnih nalog, ki so opisane v tem rejskem programu. To so predvsem
identifikacija in registracija živali ter načini preizkušanja z natančnimi navodili za
delo. K širjenju genetskega napredka pomembno doprinesejo tudi opisani načini
odbiranja in priznavanja plemenskih živali in načrt uporabe plemenjakov.
Pomembno zagotovilo za izpolnjevanje te naloge, ki jo predpisuje naša
zakonodaja, so tudi predpisane obveznosti rejcev, ki so vključeni v rejsko
organizacijo, za sodelovanje in izvajanje tega rejskega programa.
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9

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ŽIVALSKIH PROIZVODOV

Ukrepi za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov, predvsem mleka in mesa,
prirejenih z govedom cikaste pasme so naslednji:
 Prireja temelji v čim večji meri na voluminozni krmi, ki mora biti pridelana v
skladu z načeli dobre kmetijske prakse;
 Dokrmljevanje z močno krmo mora biti nadzorovano in v mejah, ki
omogoča normalno fiziološko stanje živali v vseh obdobjih prireje;
 Konzervirane voluminozne krme mora potekati na način, ki zagotavlja čim
manjše izgube hranilnih snovi med procesom konzerviranja in ne
omogoča nastajanja stranskih produktov in snovi, ki so škodljive za
zdravje živali in ljudi;
 Krmni obroki morajo biti izbalansirani in prilagojeni proizvodni fazi živali. S
tem zagotavljamo tudi boljše zdravje živali, manjšo možnost obolenj živali,
s tem pa tudi večjo verjetnost prireje kakovostnih proizvodov;
 Zagotavljanje boljšega zdravstvenega stanja ob manjši uporabi
farmacevtskih sredstev za zaščito (zajedavci);
 V čredah, kjer rejci mleko predelujejo, mora biti mikrobiološka kakovost
prirejenega mleka čim boljša;
 V čredah, ki so vključene v kontrolo mlečnosti oz. rejci mleko predelujejo,
mora biti dosledno iz sistema zbiranja izločeno mleko, ki zaradi različnih
vzrokov (zdravljenja,…) ni primerno za humano prehrano;
 Pri pridelavi krme ter zdravljenju in oskrbi živali je potrebno upoštevati vsa
predpisana določila (karenčna obdobja), da preprečimo nalaganje
ostankov (fito)farmacevtskih in drugih sredstev v mleku in mesu.
 Dovoljene so tehnologije in načini reje, ki izpolnjujejo etološke normative.
Živali je treba rediti tako, da so zadovoljene njihove biološke potrebe, da
niso motene njihove telesne funkcije, da ni presežena njihova
prilagoditvena sposobnost in da se z njimi ravna skladno s predpisi, ki
ureja zaščito živali.
 Pri reji krav dojilj so živali v času vegetacije na paši. V največji meri je
potrebno izkoristiti porabo poletne (voluminozne) krme in zmanjšati obseg
drage zimske krme.

10 NAČIN OBJAVE PODATKOV
Vse podatkovne zbirke, ki jih opisuje ta rejski program morajo biti povezane v
informacijski sistem.
Zagotovljen mora biti dostop do vseh podatkov, vsem, ki podatke potrebujejo za
izvajanje rejskega programa.
Informacijski sistem omogoča posreden dostop do podatkovne baze za
posamezne rejce in strokovne službe. Dostop do podatkov je omejen s sistemom
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uporabniških imen in gesel, tako da se za vsakega uporabnika definira, do
katerih podatkov ima dostop. Informacijski sistem omogoča sočasen dostop več
uporabnikom.
Rejcem in strokovnim službam se po pošti posreduje delne laktacijske zaključke
in laktacijske zaključke za živali, ki so vključene v kontrolo mlečnosti in poročila o
plodnosti ter rastnosti živali.
Posamezen rejec ali strokovna služba lahko na lastno željo, prejema izpise oz.
poročila v elektronski obliki.
Rezultate analiz posameznega ali več setov podatkov iz informacijskega sistema,
se objavlja tudi v strokovnih revijah.

11 POGOJ ZA SODELOVANJE IN UPORABO STORITEV REJSKEGA
PROGRAMA
Vsak rejec, ki redi govedo, in izpolnjuje pogoje za vnos v izvorno rodovniško
knjigo za cikasto govedo, ima pravico, da sodeluje v rejskem programu in
postane član te organizacije. S pristopom k rejski organizaciji potrdi, da je
pripravljen sodelovati pri izvajanju tega rejskega programa in po pravilih
delovanja rejske organizacije za cikasto pasmo govedi.
Rejec s podpisano pristopno izjavo pristopi v Rejski program. Na pristopni izjavi
mora navesti naslednje podatke:
 podatke o lastniku,
 navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID),
 podatke o velikosti črede in lokaciji,
 strinjanje s statutom priznane rejske organizacije za cikasto govedo.
Izvajanje načela nediskriminacije je zagotovljeno z naslednjimi pravili:
 vsako plemensko govedo cikaste pasme, ki izpolnjuje pogoje za vpis, se
na zahtevo lastnika ali člana rejske organizacije, rejca ali imetnika živali
vpiše v izvorno rodovniško knjigo za cikasto govedo,
 vsak rejec ima pravico postati član rejske organizacije, če je pripravljen
sodelovati pri izvajanju rejskega programa po pravilih, ki so predpisana v
tem rejskem in selekcijskem programu.

12 PRAVILA ZA KONTROLO IN REGISTRIRANJE POREKEL
Vsaka plemenska žival cikaste pasme nima znanega porekla. V času priznanja in
izvajanja tega rejskega programa, se mora načrt parjenja izvajati na način, da bo
za vsako plemensko žival znano poreklo.
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Za preverjanje porekla plemenskih živali se uporabljajo mednarodno primerljive
in uveljavljene biokemijske in molekularno biološke metode:
- pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije,
- pregled zunanjosti goveda.
- analiza krvnih skupin,
- molekularno biološke metode za analizo genoma z najmanj 99 %
zanesljivostjo.
Pri preverjanju porekla se obvezno uporabljata pregled podatkov iz zootehniške
dokumentacije in pregled zunanjosti goveda. Ti dve metodi izvaja rejska
organizacija za cikasto pasmo goveda.
Analizo krvnih skupin in molekularno biološke metode izvajajo druge priznane
organizacije v živinoreji. Za te namene predvidevamo tako uporabo analize
krvnih skupin kot tudi gensko analizo (analiza mikrosatelitov za preverjanje
porekla).
Gensko analizo (analiza mikrosatelitov) za preverjanje porekla živali se uporablja
tudi v primeru suma pravilnosti podatkov o poreklu živali. V posebnih primerih se
lahko uporablja ta metoda kot način določanja enega ali obeh staršev.

13 INFORMACIJSKI SISTEM
Sodoben informacijski sistem je nujen za učinkovito izvajanje rejskega programa.
Jedro sistema za izvajanja rejskega programa je relacijska podatkovna zbirka. V
okviru zbirke je zagotovljeno vodenje evidenc, registrov in podatkov s področja
označevanja, rodovništva, razmnoževanja goveda, odbire in testiranja, prometa s
plemenskim materialom in drugih evidenc potrebnih za izvajanje rejskega
programa.
Informacijski sistem omogoča izvajanje nalog rejskega programa in ustrezno
povezanost v domače in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji v skladu
z mednarodnimi standardi.
Dostop do podatkov je mogoč po svetovnem spletu. Vstopne točke so regulirane
s sistemom uporabniških imen in gesel, ko vsak uporabnik dostopa le do
podatkov svojega področja delovanja oz. izvajanja rejskega programa. Za
specifične potrebe izvajanja rejskega programa se podatki lahko pripravljajo in
združujejo v agregate poljubnih velikosti, vsebine in formatov, prilagojene
uporabnikom in zahtevnosti nadaljnjih obdelav.
Vnos in urejanje podatkov potekata z vnosnimi maskami (HTML, Java,..).
Informacije se prikazujejo prek dinamičnih spletnih strani (HTML), PDF, Excel,
XML ali s tekstovnimi datotekami. Pregleduje se jih lahko na računalnikih,
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dlančnikih, mobilnih telefonih ali na drugih brezžičnih napravah, po katerih je
mogoč dostop do svetovnega spleta.
Poseben poudarek je na poslovnih pravilih (logične kontrole), katerih namen je,
da se ob samem vnosu preveri podatke in čim bolj izloči subjektivne napake
(beleženje in vnos podatkov). Poslovna pravila se prožijo na različnih ravneh
poslovnih procesov (zajem – prenos – shranjevanje in obdelava podatkov) in so
integralni del podatkovne zbirke.
Informacijski sistem vsebuje potrebno programsko opremo za vrednotenje
podatkov, podporo odločanju ter pripravo podatkov za nadaljnje obdelave in
analize, potrebne za izvajanje rejskega programa.
Varovanje podatkov - izdelana je rešitev izdelovanja varnostnih kopij in
arhiviranja podatkov in aplikacij. Zagotovljena sta shranjevanje podatkov in
izdelovanje varnostnih kopij: le-to zagotavlja varovanje pred uničenjem podatkov,
ki nastane kot posledica odpovedi strojne opreme, če uporabniki nenamerno ali
namerno brišejo podatke, zaradi napak v delovanju programske opreme ter
naravnih in drugih nesreč.
Informacijski sistem je pripravljen za izdajanje predpisanih zootehniških
dokumentov v skladu z rejskim programom. Vsebuje potrebne aplikacije za
naročanje, pripravo in spremljanje izdaje zootehniških dokumentov po rejskem
programu. Izdani dokumenti so arhivirani v elektronski obliki in dosegljivi prek
svetovnega spleta. Arhiviranje v elektronski obliki je zagotovljeno za neomejeno
obdobje.
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Slika 5: Shema informacijskega sistema
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14 POSTOPKI IN METODE ZA VODENJE IZVORNE RODOVNIŠKE KNJIGE
ZA CIKASTO GOVEDO
Vsebina tega poglavja se nahaja v prilogi 6.

15 POGOJI
ZA
MATERIALOM

PROMET

S

ČISTOPASEMSKIM

PLEMENSKIM

Pogoje za promet s čistopasemskim plemenskim materialom določa Pravilnik o
zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo (Ur.L. št. 94/2003).
Za vsak promet čistopasemskega plemenskega materiala cikastega goveda
znotraj držav članic EU in tretjih držav mora rejec – prodajalec v primeru, da je
stopnja ogroženosti pasme kritična ali ogrožena, pridobiti strokovno mnenje
Javne službe nalog genske banke v živinoreji.
Čistopasemska plemenska žival cikaste pasme v prometu mora poleg ostalih
pogojev določenih z zakonom in prej omenjenim pravilnikom izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
 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 organizacijo, 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 rodovniško knjigo iz katere izhaja žival.
16 STROKOVNA PRAVILA ZA NAČIN REJE ČISTOPASEMSKIH
PLEMENSKIH ŽIVALI CIKASTE PASME VKLJUČENIH V REJSKI
PROGRAM
Dovoljene so tehnologije in načini reje, ki izpolnjujejo ekološke in etološke
normative. Govedo je treba rediti tako, da so zadovoljene njihove biološke
potrebe, da niso motene njihove telesne funkcije, da ni presežena njihova
prilagoditvena sposobnost in da se z njimi ravna skladno s predpisi, ki urejajo
zaščito živali.
Krmljenje, nega in nastanitev so primerni, kadar ustrezajo fiziološkim, etološkim
in drugim potrebam. Živali morajo biti primerno negovane in primerno nastanjene.
Prav tako mora način reje zagotavljati prirejo varnih živalskih proizvodov, ki
morajo biti varni za humano prehrano in čim boljše kakovosti.
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