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1. Uvod
Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo
zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost in običajno rejsko prakso, opredeljeno za te
zahteve v PRP 2014-2020. Pravna podlaga za izvajanje Ukrepa DŽ je določena z Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz
Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2018, objavljena v Uradnem listu
RS (Uradni list RS, št. 38/17, 10/18, 19/18 in 59/18).
Upravičenec do plačil iz ukrepa DŽ je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je:
§ Aktivni kmet
§ Se vključi v eno ali več operacij ukrepa DŽ in
§ Izpolnjuje pogoje iz te Uredbe.
Vlaganje zahtevka: Ukrep DŽ je enoletni ukrep. Za ukrep DŽ se zahtevki vložijo ločeno za posamezno operacijo v
skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018. Zahtevki so sestavni del zbirne vloge
iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018. Zahtevek za operacijo DŽ – govedo se vlaga za
kmetijsko gospodarstvo.
Usposabljanje: Nosilec kmetijskega gospodarstva, njegov namestnik ali član kmetije oziroma oseba, ki je zaposlena
na kmetijskem gospodarstvu, mora najpozneje do 25. februarja 2019 opraviti usposabljanje s področja ukrepa DŽ, ki
obsega najmanj 4 pedagoške ure in ga izvede izvajalec usposabljanja v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa
znanja in svetovanja iz PRP 2014-2020.

Obveznosti upravičenca
Upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz te Uredbe, hraniti še najmanj pet
let od dneva pridobitve sredstev.

Vstopni pogoji – Operacija DŽ: govedo
Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za operacijo DŽ - govedo rediti najmanj 2 GVŽ goveda za katero bo izvajal pašo goveda (20. člen –vstopni pogoj).
Za preračun števila govedi v GVŽ se upoštevajo naslednji koeficienti:
§ Govedo, mlajše od šestih mesecev: 0,4 GVŽ
§ Govedo od šestega meseca do dveh let: 0,6 GVŽ
§ Govedo, starejše od dveh let: 1,0 GVŽ.
Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve
(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – govedo, mora upravičenec izvajati pašo goveda. Paša goveda se lahko
izvaja na kmetijskih površinah nosilca kmetijskega gospodarstva in na planini oz. skupnem pašniku drugega
kmetijskega gospodarstva (21. člen Uredbe).
(2) Pri tem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
§ Govedo se mora pasti neprekinjeno najmanj 120 dni (obdobje paše za govedo) v času od 1. aprila 2018
do 15. novembra 2018
§ Govedo lahko prenočuje v hlevu;
§ Krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med obema molžama;
§ Zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na podlagi predhodne koprološke analize; Koprološka
analiza je parazitološka preiskava iztrebkov (blata) živali, s katero se ugotavlja prisotnost jajčec notranjih
zajedavcev oziroma njihovih invazijskih ličink;
§ Voditi je treba dnevnik paše na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te Uredbe
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* Označite razlog za prekinitev paše:

A – telitev, jagnjitev ali jaritev // B – bolezen ali poškodba // C – izjemne vremenske razmere

1 Označite, za katero vrsto rejnih živali vodite dnevnik paše. Če imate obe vrsti, morate voditi dnevnik ločeno za vsako vrsto posebej.
2 Označite GERK-e znotraj ekološko pomembnih območij, kjer je paša časovno omejena ali prepovedana.

Začetka obdobja paše za govedo ni mogoče uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te Uredbe, ki pravi,
da je ukrep DŽ – govedo, enoletni ukrep. Zahtevki so sestavni del zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2018.
(3) Koprološka analiza in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke analize morata biti opravljena pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka. Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata na vsakih 20
govedi, ločeno za govedo starejše od 6 mesecev in ločeno za teleta. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se
izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno
iz dnevnika veterinarskih posegov. Krave, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v času presušitve. Upravičenec mora hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.
(4) Za datum začetka paše, ki se pri pregledu na kraju samem upošteva za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in tretiranja živali, se šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz Priloge 4 te Uredbe, ki pa ne sme biti
pred datumom vnosa zahtevka.
(5) Obdobje paše za govedo za posamezne živali se lahko prekine zaradi telitve, bolezni ali poškodbe in izjemnih vremenskih razmer. Če ta prekinitev ne traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba sporočiti Agenciji, temveč se
trajanje in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše.
(6) Če upravičenec za posamezno žival ali več živali ne zagotovi celotnega obdobja paše za govedo, mora v primeru:
§ višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti Agencijo (prvi odstavek 33. člena te Uredbe);
§ prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka za posamezno govedo, daljše kot deset dni, v sedmih
dneh po tem obdobju izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018;
§ pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za govedo v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG), sporočiti premik, ki se v skladu
s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018, šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival.
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(7) Če v obdobju paše za govedo poteka paša na planini ali skupnem pašniku ali gre žival na sejem ali razstavo ali
se živali premakne na pašo na drugo gospodarstvo znotraj kmetijskega gospodarstva in se premik živali sporoči
v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi, se ta premik šteje kot izpolnjevanje obdobja
paše za govedo.
(8) Upravičenec mora najpozneje en dan pred vnosom zahtevka urediti stanje v CRG (Centralnem registru govedi).
(9) Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da:
§ paša ni dovoljena do 30. maja na območju grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: GERK) ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih
habitatov, določenih v prilogi 5, ki je sestavni del te Uredbe (to so: Nanoščica, dolina Vipave, Ličenca, Boletina (velikonočnica), Kožbana, Goriška Brda, Vrhoveljska planina, Vrbina, Marindol);
§ paša ni dovoljena do 10. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih v prilogi 5 te Uredbe (to je območje Ljubljanskega barja);
§ paša ni dovoljena do 20. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih v prilogi 5 te Uredbe (Cerkniško jezero);
§ paša ni dovoljena od 15. junija do 15. septembra na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev iz priloge 5 te Uredbe;
§ paša je prepovedana na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja, kjer je paša
prepovedana, iz priloge 5 te Uredbe.
(10)
Ne glede na prejšnji odstavek je paša za operacijo DŽ – govedo dovoljena na celotnem GERK-u, če je del
tega GERK-a znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij iz prejšnjega odstavka manjši od 10 arov.
Koprološka analiza: Odvzem in pošiljanje iztrebkov na parazitološko preiskavo
Za koprološko analizo pri govedu je potrebno vzeti en skupen vzorec blata na vsakih 20 govedi, in sicer ločeno
za govedo starejše od 6 mesecev in ločeno za teleta. Koprološka analiza in tretiranje živali na podlagi rezultatov
koprološke analize morata biti opravljena pred dejanskim začetkom paše v letu vlaganja zahtevka. Skupinski vzorec
odvzamemo od največ 20 živali iste kategorije. Najbolje je odvzeti vzorce iztrebkov od posameznih živali po 4 jušne
žlice od vsake živali. Iz teh posameznih vzorcev blata naredite skupni vzorec, ga premešate in na veterinarsko postajo prinesete za približno jogurtov lonček te mešanice blata. Vzorce blata zapakirate v skupno plastično vrečo, ki jo
označite tako, da je jasno od katere skupine živali je vzorec. Vzorce lahko vzame rejec oz. lastnik živali, jih ustrezno
zapakira in označi z naslednjimi podatki: ime in priimek nosilca, KMG MID, naslov, vrsta in starost živali, datum odvzema vzorca. Vzorce blata se pošlje ali odnese na veterinarsko organizacijo, ki opravlja koprološke preiskave (lokalna
veterinarska postaja, Veterinarska fakulteta, NVI). Po vsaki preiskavi mora veterinarska organizacija nosilcu kmetijskega gospodarstva izdati potrdilo o rezultatu koprološke preiskave (diagnoza) in v primeru pozitivnega rezultata
tudi poročilo in program zdravljenja. Vsa dokazila o opravljenih koproloških analizah, je potrebno hraniti na
kmetijskem gospodarstvu.
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Višina plačila za izvajanje zahteve za operacijo DŽ – govedo letno znaša 53,40 €/GVŽ.

Najpogostejše napake pri izvajanju ukrepa dobrobit živali (na osnovi Kataloga zmanjšanj plačil in izključitev)
Pri ugotovljeni kršitvi zahteve iz 8. člena te Uredbe se plačilo zmanjša, kakor je navedeno v nadaljevanju.

Sistem zmanjšanja plačil in izključitve za operacijo DŽ – govedo se izvedejo v skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/
EU, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018, predpisom, ki ureja navzkrižno
skladnost in v skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz priloge 3 te Uredbe.

Višja sila ali izjemne okoliščine pri ukrepu DŽ (Priloga 6)
(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih v Prilogi 6 te Uredbe, upravičenec ne more izpolniti svojih
obveznosti v zvezi s posameznimi zahtevami iz te uredbe, za katere je vložil zahtevek, obdrži pravico do sorazmernega dela plačila, če v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018, v 15
delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, primere višje sile ali izjemnih okoliščin pisno sporoči Agenciji na
obrazcu iz Uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018, in priloži ustrezna dokazila.
(2) Za ukrep DŽ se upoštevajo zlasti naslednji primeri višje sile ali izjemnih okoliščin:
§ smrt upravičenca;
§ dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo;
§ razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja
obveznosti;
§ huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo;
§ uničenje poslopij in kmetijske mehanizacije na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
§ kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del;
§ izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov;
§ pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.).
(3) Razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva
V primeru razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva se šteje, da je razlaščen velik del, če je razlaščenih
najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin, ki so ob uveljavljanju tega primera višje sile vpisane v register kmetijskih gospodarstev.
(4) Huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva
Naravne nesreče so:
§ potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava;
§ neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča, led ali žled, deževje (neurje, ki skupaj z močnim dežjem
povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če povzroči zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah;
§ množični izbruh rastlinskih škodljivih organizmov in živalskih bolezni, če povzročijo škodo v kmetijski proizvodnji.
Za hudo naravno nesrečo se šteje, če je na kmetijskem gospodarstvu zaradi te nesreče prizadetih najmanj 30
odstotkov kmetijskih površin, ki so ob uveljavljanju tega primera višje sile vpisane v register kmetijskih gospodarstev.

Zahteva

Kršitev zahteve

Usposabljanje v obsegu
najmanj štiri pedagoške
ure letno

usposabljanje ni
opravljeno

Zmanjšanje plačila Zmanjšanje plačila Zmanjšanje plačila Zmanjšanje
plačila ob 3.
ob 2. ponovitvi
ob 1. kršitvi
ob 1. ponovitvi
ponovitvi iste
iste kršitve
iste kršitve
kršitve
izplačilo se
izplačilo se
izplačilo se
zmanjša za 20%
zmanjša za 20%
zmanjša za 30%
ni izplačila

*Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2014 naprej!

Pri ugotovljeni kršitvi obveznosti iz 9. člena te Uredbe se plačilo zmanjša, kakor je navedeno v nadaljevanju.
Zahteva

Informiranje in
obveščanje javnosti o
aktivnostih, ki prejemajo
podporo iz PRP 20142020

Kršitev
zahteve

informiranje
in obveščanje
javnosti nista
izvedena

Zmanjšanje
plačila ob 1.
kršitvi

Zmanjšanje plačila Zmanjšanje
plačila ob 2.
ob 1. ponovitvi
ponovitvi iste
iste kršitve
kršitve

Zmanjšanje
plačila ob 3.
ponovitvi iste
kršitve

izplačilo se
zmanjša za 1%

izplačilo se
zmanjša za 1%

izplačilo se
zmanjša za 2%

izplačilo se
zmanjša za 2%

*Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2014 naprej!

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 določa tudi način označevanja vira sofinanciranja. Zato je na osnovi tega Pravilnika vlagatelj ukrepa DŽ-govedo dolžan poskrbeti
za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih iz PRP 2014-2020. Če ima zavezanec/vlagatelj v uporabi svojo
poslovno spletno stran v času trajanja obveznosti označevanja, potem je dolžan v skladu s 14. členom tega Pravilnika, na svoji spletni strani označiti vir sofinanciranja v skladu z 8. členom tega pravilnika, ne glede na višino dodeljene
podpore.

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahtevo, ki so opredeljeni v 21. členu te Uredbe, se plačilo zmanjša, kakor je
navedeno v nadaljevanju.

Plačila iz ukrepa DŽ za leto 2018 se v celoti izvedejo po 1. marcu 2019 (in se glede na število zahtevkov lahko
znižajo).
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Zahteva

Koprološka analiza

Tretiranje proti zajedavcem

Dnevnik paše

Prepoved ali omejitev
paše znotraj ekološko
pomembnih območij
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Po podatkih Agencije za Kmetijske trge in razvoj podeželja – Sektor za neposredna plačila je bilo v letu 2017
obračunanih 7.472 vlog na operaciji DŽ-govedo. Administrativna kontrola se je izvajala na 100% vzorcu vlog in 587
kontrol direktno na kmetijskih gospodarstvih (kar predstavlja 7,86 % delež). Z administrativno kontrolo je bilo na
operaciji DŽ govedo ugotovljenih 175 kršitev. 45 % kršitev je bilo takšnih, kjer je bilo ugotovljeno skupno število GVŽ
za zahtevek DŽ-govedo manjše od 2 GVŽ (kar je posledica kršitev z identifikacijo in registarcijo govedi, večinoma pa
povezano z umiki živali med letom. 44 vlagateljev je posamično žival dodalo v zamudnem roku, 41 vlagateljev pa je
obrazec DŽ-govedo oddalo v zamudnem roku. Za kontrolo pri operaciji DŽ-govedo na kraju samem je bilo izbrano
587 KMG MID-ov. 459 kmetijskih gospodarstev je bilo izbrano z analizo tveganja, 128 pa z naključnim izborom. Ugotovljenih je bilo 368 kršitev. Od tega je bilo 124 kršitev iz naslova neizvedenega tretiranja za govedo in teleta (33,7 %
vseh kršitev), 98 kršitev je bilo izvedeno iz naslova neizdelane koprološke analize za govedo in teleta. Ugotovljenih
je bilo tudi 84 sankcijskih kršitev, od tega pri 43 KMG MID ene ali več živali ni bilo na paši. Iz naslova neizpolnjevanja
pogojev v zvezi z identifikacijo in registracijo GOVEDI je bilo 41 kršitev.

Zmanjšanje plačila ob 1. kršitvi

koprološka analiza
za govedo, starejše
od 6 mes., ni izdelana ali ni izdelana
za vse živali

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 15%
la za 20%

zmanjšanje plačila za 25%

ni izplačila

koprološka analiza
za teleta, ni izdela- zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 20%
na ali ni izdelana za la za 15%
vse živali

zmanjšanje plačila za 25%

ni izplačila

koprološka analiza
za govedo, starejše
od 6 mes., ni izdelana v roku

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 10%
la za 15%

zmanjšanje plačila za 20%

ni izplačila

koprološka analiza
za teleta ni izdelana v roku

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 10%
la za 15%

zmanjšanje plačila za 20%

ni izplačila

tretiranje goveda,
starejšega od 6
mes., na podlagi
rezultatov koprološke analize
ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse
živali

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 30%
la za 40%

zmanjšanje plačila za 50%

ni izplačila

tretiranje telet na
podlagi rezultatov
koprološke analize
ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse
živali

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 30%
la za 40%

zmanjšanje plačila za 50%

ni izplačila

tretiranje goveda,
starejšega od 6
mes., ni izvedeno
v roku

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 10%
la za 15%

zmanjšanje plačila za 20%

ni izplačila

tretiranje telet ni
izvedeno v roku

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 10%
la za 15%

zmanjšanje plačila za 20%

ni izplačila

2.1.

dnevnik se ne vodi

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 20%
la za 25%

zmanjšanje plačila za 30%

ni izplačila

dnevnik se ne vodi
ažurno

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 10%
la za 15%

zmanjšanje plačila za 20%

ni izplačila

živali se pasejo na
območju, kjer je
paša prepovedana,
ali v času, ko ta ni
dovoljena

zmanjšanje plači- zmanjšanje plačila za 30%
la za 40%

zmanjšanje plačila za 50%

ni izplačila

Najbolj praktično in učinkovito vodenje paše krav molznic je paša na travi, ki ima razvite tri liste (»teorija treh
listov«). Gosta ruša ima številne poganjke, kar omogoča
živalim delanje velikih grižljajev in zaužitje velike količine zelinja. Popašena trava potrebuje teden dni spomladi in deset dni poleti, da požene nov list. V prvem listu
poganjka je vsebnost dušikovih spojin zelo velika, ker je
odvzem iz korenin še vedno zelo učinkovit. Zato je paša
na prenizki travi manj primerna za pašo. Vsak naslednji
list potrebuje 7 do 10 dni, da se ponovno razvije. Drugi in tretji list ustvarita s fotosintezo več asimilantov, sta

*Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2016 naprej!

Zmanjšanje plačila ob 1. ponovitvi
iste kršitve

Zmanjšanje plači- Zmanjšanje
la ob 2. ponovitvi plačila ob 3.
ponovitvi iste
iste kršitve
kršitve

Kršitev
zahteve

2. Pašništvo
Slovenija je gozdnato travniška država. Za Finsko, Estonijo in Latvijo smo četrta najbolj gozdnata država v Evropi
(58,3 % celotne površine). Po deležu travinja (58 %) od
vseh kmetijskih zemljišč pa nas prekašata le Irska in Švica. Paša je naraven način rabe travinja, kjer rastlinojede
živali same poiščejo in popasejo tisto zelinje, ki je zraslo
na travinju. Krava molznica je najbolj učinkovita pašna
žival, saj lahko v zelinju zbrano energijo sonca in rudnine
iz tal spreminja v hrano neposredno uporabno za zdravje in prehrano ljudi. Da bi kravam molznicam zagotovili
optimalen krmni obrok, moramo poznati kvaliteto paše
in priraste zelene mase na posameznem pašniku. To lahko dosežemo z dobrim managementom.
Kvaliteta paše je odvisna od številnih dejavnikov, kot so
geografska lega, okoljski pogoji (temperatura, vlažnost,
padavine) in vrsta zeli (trave in detelje). Kljub temu, da
ima visoko kakovostna paša za krave molznice mnogo
pozitivnih prehranskih učinkov, se v takem sistemu krmljenja pojavljajo določene pomanjkljivosti in neravnovesja. Paša je najcenejši način krmljenja krav molznic.

Management paše

daljša in vsebujeta več energije. Raziskave so pokazale,
da predstavlja tretji list 60 %, drugi 30 % in prvi 10 %
mase zaužitega zelinja. Trije listi so povprečno razviti, ko
ruša doseže velikost 10 do 20 cm. Pašo prekinemo, ko je
povprečna višina ruše 6 cm, da ne prekinemo procesa fotosinteze. Odmerjanje oziroma ponudba paše mora biti
pod kontrolo. To lahko vidimo po količini blata, na osnovi prežvekovanja, premikanja vampa, zdravja parkljev in
na osnovi vsebnosti mlečnih maščob. Majhne vrednosti
maščob v mleku kažejo na presnovne probleme, premalo vlaknin, preveč beljakovin in sladkorjev krmnem
obroku.
Z dodatnim krmljenjem kvalitetnega sena, slame in travne silaže se vsebnost strukturnih vlaknin poveča, kar izboljša prežvekovanje. Razgradljivost surovih beljakovin
v vampu je 85 do 90 %. Da se te beljakovine razgradijo
počasneje, dodajamo kravam hitra energetska krmila. Vsebnost vlaknine topne v nevtralnem detergentu
(NDF) mora biti preko 20 % v SS. Bogata beljakovinska
krmila lahko uporabimo pri kravah z visoko mlečnostjo
ali v primeru nizkih vsebnosti beljakovin v paši. Ker dobijo s pašo veliko dušika, morajo beljakovinski dodatki
vzpostaviti zadostno stabilnost vampa in dobro kvaliteto aminokislin.
Kadar predstavlja paša edino voluminozno krmo, smemo dodati 5 do 6 kg močnih krmil, da ne presežemo fiziološke mejne vrednosti za pravilno delovanje vampa.
Dokrmljevanje s senom in silažo izboljša izkoriščanje
močnih krmil. Če imamo v osnovnem obroku 60 do 80 %
SS s paše, lahko krave dobijo 6 do 8 kg močne krme (glede na mlečnost). Visoko produktivnim kravam molznicam omejimo in enakomerno porazdelimo pašo preko
dneva. Dobro preizkušena praksa je, da jih pasemo po
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jutranji in večerni molži. Če pasemo krave le enkrat na
dan, potem je v vampu preveliko nihanj. Jeseni se kvaliteta paše poslabša. Zmanjša se energetska vrednost
trave, vsebnost surovih beljakovin pa je relativno visoka.
Paša, ki je poškodovana od zmrzali, privede do prebavnih težav oziroma napihnjenosti vampa. Takšne trave
tudi krave ne zauživajo rade. Vzrok za to je povečanje
določenih vrst sladkorja v njej. Pri mrzlem in mokrem
vremenu in če imajo rastline veliko dušika, se lahko poveča nalaganje nitratov. Tekom metabolizma iz nitratov
nastanejo nitriti, ki zmanjšajo transport kisika v krvi.
Posledice prevelike količine nitratov so izguba mleka,
pojav driske, šibkost in zvrgavanje. Jesensko gnojenje z
dušikom mora biti omejeno.
Ne glede na to, kakšen način paše izberemo, pazimo, da
kravam ponudimo kvalitetno pašo. Vsebnost hranil je
odvisna od botanične sestave travne ruše, pa tudi od načina rabe. Pri obročni paši mora biti višina trave 20 do 35
cm, pri višini preko 35 do 40 cm se kvaliteta paše poslabša. Pri kratki paši mora biti višina 8 do 14 cm odvisno od
rastlin in letnega časa. Ostanek popašene trave mora biti
visok najmanj 6 cm. Pri paši kot izpust (ekstenzivna trajna paša) pa so potrebni višji ostanki trave, ki morajo biti
preko čistilne košnje odstranjeni po vsaki pašni periodi.
Spomladi je v travi visok delež beljakovin (20 %) in nizek
delež v nevtralnem detergentu netopnih vlaknin (NDV).
Krave lahko dokrmljujemo z mešanico sena in/ali slame.
Slama mora biti razrezana na dolžino 3 do 5 cm. Takrat jo
krave pojedo v zadostni količini. Če je predolga, je krave
ne jedo, če pa je prekratka, jo pojedo preveč. Krave naj
dobijo 10 kg SS iz trave in 8 do 10 kg SS s puferskega
miksa pripravljenega v mešalnem vozu (seno, slama,
melasa). S takšno mešanico dobijo krave zadostno količino vlaknin in hitre energije, da lahko najbolje izkoristijo beljakovine s pašnika. Po potrebi dodamo še koruzni
drobljenec, ki predstavlja počasno energijo. Ta nam pomaga znižati pH v vampu.

Jesenska paša vsebuje nizek delež surovih beljakovin
(pod 15 %) in visok delež v nevtralnem detergentu netopnih vlaknin (NDV 50 %). Zaradi krajšanja dneva in hladnejših noči, se zmanjša vsebnost sladkorja in energije.
Pri padcu nočne temperature pod 8°C, paša ni več primerna krma. V tem letnem času kravam na paši primanjkuje beljakovin in energije. Če krave pojedo okoli 8 do
9 kg SS s paše, jim dodamo 5 do 6 kg SS energijskega in
beljakovinskega koncentrata. Količino mešanice slame
in sena zmanjšamo z 10 kg SS na 2 kg SS.
Krave, ki so na pašniku cel dan, se pasejo, zauživajo zelinje, v treh do petih časovnih obdobjih (slika 1). Največ
popasejo v zgodnjih jutranjih in večernih urah. Ponoči
je aktivnost žretja na paši zmanjšana, kljub temu pa lahko še vedno opazimo kratke periode žretja. Preostali čas
namenijo iskanju hrane, uriniranju, blatenju, pitju in počivanju.
Dobra paša vsebuje 20 do 30 % detelj, pod 20 % zelišč in
50 do 60 % trav. Če na paši zboli več živali, so se najverjetneje zastrupile s strupenimi rastlinami. Govedo, ki ima
dovolj veliko izbiro, se tem rastlinam izogne. Poznamo
več kot 200 strupenih rastlin. Rumenkasti ovsenec lahko
povzroči kalcinozo, če ga je na pašniku več kot 20 %.
Frey in Thomet (2011) navajata, da imajo krave ločen čas
žretja in prežvekovanja, ki je odvisen od ponudbe krme
in nivoja mlečnosti. Celoten čas žretja variira med 6 do
11 ur, glede na to variira tudi celoten čas prežvekovanja.
V povprečju se pasejo 10 ur in prežvekujejo 7 ur na dan.
Počivajo približno 10 ur, odvisno od vremena, podlage
in socialnega ranga. Krave na paši porabijo več časa za
iskanje zelinja, kar skrajša čas počivanja. Pri njih je opazno čredno obnašanje, ki pri vhlevljenih kravah v prosti
reji ni prisotno. V hlevu se čas žretja zmanjša za eno tretjino, prežvekovanje pa se podaljša za 1,4 h, kar znese
8,5 h časa prežvekovanja v hlevu. Poleg tega se spremeni tudi frekvenca prežvekovanja in sicer se v povprečju
poveča iz 52,8 prežvekov na paši na 58,6 prežvekov na
uro v hlevu.

Slika 1: Čas žretja in prežvekovanja glede na del dneva (McDowell, 1972, cit. po Steinwidder in Wurm, 2003)

2.2. Dejavniki obnašanja krav molznic na paši – vpliv letnega časa in zunanjih
temperatur
Visoko produktivne krave molznice se pri zelo visokih temperaturah in direktnem obsevanju sonca ne počutijo dobro. V vročih dneh je od 11. do 16. ure, ko so temperature najvišje, močno zmanjšan odvzem krme. S pravilnim managementom (upravljanjem) paše pa lahko povečamo odvzem zelene krme v jutranjih, večernih in nočnih urah. Nizke
temperature nimajo negativnega vpliva na obnašanje krav molznic na paši. Dolžina dneva je indirektno povezana
s svetlobo. Največja intenzivnost žretja se pojavi ob sončnem vzhodu in traja do 10. ure dopoldan, v popoldanskih
urah se žretje očitno zmanjša in se zopet poveča v večernih urah tik pred sončnim zahodom. Ponoči je žretje zmanjšano. V raziskavi raziskovalnega inštituta BAL Gumpenstein so ugotovili, da je pri nočni paši v primerjavi z dnevno
pašo do 50 % manjši odvzem zelene krme. Pri enako dolgi paši ponoči so krave zaužile 17 % manj paše.

Poleti se delež NDV poveča, vendar je še vedno prenizek;
surove beljakovine se zmanjšajo na približno 18 %, sonce pa poveča delež sladkorjev. V mešalni prikolici pripravimo mešanico sena in slame, za vezavo pa uporabimo
vodo. V poletnem času ne potrebujemo več melase, ki
predstavlja hitro energijo. Primernejši energijski dodatek je ječmen, ker ga lahko bakterije nekoliko počasneje,
vendar še vedno dovolj hitro porabijo za izgradnjo sebi
lastnih beljakovin.

Slika 2: Zmanjšan odvzem paše med popoldanskimi urami (McDowell, 1972, cit. po Steinwidder in Wurm, 2003)
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Slika 2 prikazuje čas zauživanja paše glede na temperaturo zraka. Rdeča linija predstavlja čas paše, ko je temperatura
zraka višja od 25°C. Krave v tem primeru zauživajo pašo le po jutranji in večerni molži, tekom dneva (med 11. in 16.
uro) pa s pašo popolnoma prekinejo, ker so zunanje temperature previsoke. Pri temperaturi zraka pod 20°C pa je čas
paše porazdeljen preko celega dne, s tem da se nekoliko dlje pasejo v jutranjih urah in pozno popoldne.
Kombinacija dežja in vetra zmanjša konzumacijo. Suha snov v mokri zeleni krmi lahko pade pod 18 %. Mokra trava
podaljša prežvekovanje, ker jo krave prehitro požrejo in premalo zdrobijo v gobcu. V nasprotju z močnimi padavinami se pri rahlih padavinah, odvzem krme s pašnika ne zmanjša veliko. V tem primeru se faze odvzema premaknejo v
ure brez dežja. Kljub zmanjšani konzumaciji morajo krave molznice dobiti enako količino zelene krme. Paša v dežju
poškoduje travno rušo, kar lahko omilimo s skrajšanjem časa, ko so živali na paši, in sicer pustimo kravam, da se pasejo samo v njihovih aktivnih urah, povečamo pašno površino in pasemo na kratki travni ruši. Najbolj odporne so velike
površine s peščeno in kamnito podlago. Strmih površin v slabem vremenu ne uporabljamo.
V poletnih mesecih se v popoldanskih urah pojavi obremenitev z muhami, kar privede do stresa, ki zmanjša aktivno
pašo in čas počivanja. Z različnimi preparati lahko omilimo vpliv insektov, vendar je uporaba le-teh omejena. Vlažna
območja odgradimo, ker se tam nahaja veliko parazitov.

2.3. Ureditev pašnikov
Na vsakem pašniku potrebujejo krave senco in vodo, razen če se pasejo manj kot eno uro poleti in manj kot dve uri
spomladi. Napajalno korito mora biti postavljeno v območju pašne površine in ne sme biti oddaljeno od pašnika več
kot 200 m, da dosežemo boljši izkoristek paše. Če je korito z vodo postavljeno predaleč, porabijo krave preveč časa
in energije za sprehajanje do napajališča in nazaj do paše.
Napajalno korito mora biti tako veliko, da istočasno nemoteno pije najmanj 10 % od skupnega števila živali na pašniku. Več živali lahko pije naenkrat, če je napajalno korito dolgo, kot če je okroglo. Na večjih pašnikih je bolje imeti več
manjših napajališč nameščenih na različnih koncih pašnika. Če je napajalno korito izdelano tako, da ga lahko premeščamo po pašniku, potem bodo tudi izločki bolj enakomerno razporejeni po pašniku. Na pašnikih kjer je napajališče
vedno na istem mestu, je potrebno zemljišče okoli napajalnega korita utrditi ter zagotoviti odtok padavinske vode s
predela okrog napajališča.
Pot do vode mora biti kratka, da kravam ostane dovolj časa za pašo in počivanje. Daljša kot je pot do napajalnih korit,
večji je upad odvzema paše. Napajalno korito mora biti dovolj dolgo, da lahko nemoteno pijejo tudi nižje rangirane
krave. V preglednici 1 je prikazano, koliko vode mora zaužiti govedo pri določeni teži in temperaturi.

Na pašniku moramo živalim zagotoviti tudi oskrbo z rudninami. Solnice prednostno postavimo tam kjer so plitva
in siromašna tla, da jih bodo živali z gnojenjem izboljšala. Korito z vodo za napajanje in solnica naj bosta na velikih
ogradah čim bolj oddaljeni eno od drugega. Tako bodo živali na poti od enega k drugemu popasle rušo tudi tam kjer
je drugače ne bi.
Poskrbeti moramo za dobro, po vseh pravilih postavljeno pašno ograjo. Ograj imamo več vrst, izbira materiala za
ograjo pa je odvisna od različnih dejavnikov. Pomembno je, da pašna ograja domače živali zadrži na pašniku, divjim
živalim pa onemogoča prehod čez pašnik oziroma zadrževanje na pašniku. Stalno ograjo za govedo naredimo z
lesenimi stebri in pocinkano žico. Ostale vrste ograj lahko naredimo v kombinaciji lesenih, plastičnih ali kovinskih
stebričkov. Uporabimo lahko elektrovrvice, elektrotrakove ali elektrovrvi v višinah 45 in 90 cm od tal. V primeru, da
imamo na pašniku tudi bika za naravni pripust, dodamo še eno žico na višini 105 cm (ostali dve sta na višini 45 in 75
cm). Elektro ograja mora biti taka, da je na prvem mestu varna za ljudi. Zato je obvezno namestiti na ograje opozorilne tablice z napisom (npr. “POZOR! Ograja pastirja je pod napetostjo!”)
Obstoječe stalne/začasne elektro-ograje so postavljene za namene nadzorovane paše domačih živali! Elektro-ograja
je učinkovita pri svojem “delu” če izpolnjuje tri zahteve:
§ je prilagojena vrsti živali, ki jo zadržujemo na željenem območju
§ dobro mora biti vidna, da živali vsak trenutek vedo do kje lahko gredo
§ biti mora napajana z dovolj močnimi pulzi električnega toka
Na območju pojavljanja velikih zveri, je potrebno še dodatno ojačati elektro-ograje (z dodatno žico), poskrbeti za
dodatne načine varovanja živali pred napadi zveri s prisotnostjo psa čuvaja, rastlinojedih čuvajev (osel, lama), s prakticiranjem mešane paše (govedo, konji), z elektronskimi strašili (svetlobna, zvočna), z nočnim zapiranjem živali v
hlev, z elektronskimi ovratnicami in podobno.

2.4. Inovacije in inovativne rešitve na pašnikih
V tujini uporabljajo številne inovativne rešitve, ki pripomorejo k enostavnejšemu nadzoru živali na paši. Eden od
takih je uporaba virtualne ograje, ki je vodena preko GPS ovratnice, prikazane na sliki 3, ki oddaja zvočni signal,
ko se žival približa določeni meji (virtualni ograji). V primeru, da bi žival nadaljevala pot kljub zvočnemu signalu, jo
na mejo opozori manjši električni šok. V praksi se je pokazalo, da se živali zelo hitro navadijo na zvočne signale in se
hitro naučijo, da zvočnemu signalu sledi električni, kar pa jim predstavlja neprijetno izkušnjo.

Preglednica 1: Zauživanje vode (l/dan) pri govedu pri različnih temperaturah zraka (cit. po Slatnar, 2015)

Kategorija goveda
Teleta
Telice
Krave (presušene)
Krave (molznice)

teža (kg)
90
180
360
545
630
9 kg mleka/dan
27 kg mleka/dan
36 kg mleka/dan
45 kg mleka/dan

do 5°C
8
14
24
34
37
46
84
103
122

Temperatura zraka
do 15°C
do 28°C
9
13
17
23
30
40
41
55
46
62
55
68
99
104
121
147
143
175

Poti do pašnika morajo biti urejene tako, da se parklji ne poškodujejo. Na trdi podlagi niso zaželeni ostri kamni. Daljše
poti do pašnikov potrebujejo mehko podlago. Zdravi parklji so pogoj za zadostno zaužitje zelinja. Parklje oskrbimo
najmanj 4 tedne pred pašno sezono in na koncu pašne sezone.

14

Slika 3: Princip delovanja virtualne ograje (Reilly, 2016)
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Drug primer inovacij za pašne živali so t.i. AGIS senzorji so majhne značke, ki se fiksirajo na uhelj živali. S pomočjo
tega in podobnih senzorjev spremljanje obnašanja živali. So nam v pomoč pri ugotavljanju pojatev, telitev in pojava
bolezenskega stanja v zgodnji fazi (preko aktivnosti). Ti senzorji omogočajo tudi spremljanje frekvence prežvekovanja in spremembe v telesni temperaturi. Z uporabo teh senzorjev lahko spremljamo koliko časa na dan govedo
porabi za posamezne aktivnosti: prehranjevanje, počivanje, hojo, stojo, … Lahko spremljamo posamezno žival ali pa
skupino. S pridobljenimi podatki lahko vodenje managementa živali na paši precej izboljšamo. Najnovejša verzija
senzorjev vključuje tudi navigacijski sistem, preko katerega lahko ugotovimo v katerem delu pašnika se nahaja določena žival. Oba sistema senzorjev sta v poskusni / testni uporabi tudi na izbranem številu kmetij v Sloveniji.
Tretji primer inovacij je kombinacija paše in robotske molže. Na Irskem inštitutu TEAGASC prakticirajo in preverjajo
možnost izvajanja celodnevne paše v kombinaciji z robotsko molžo tako, da pametna vrata usmerjajo živali na različne čredinke (A – B – C), kjer se živali lahko zadržujejo na paši maksimalno 8 ur dnevno.

2.5. Sistemi paše
Vsak sistem paše ima slabosti in prednosti. Večja kot je
mlečnost krav molznic, intenzivnejši bo način paše. Način paše vpliva na vsebnost hranilnih snovi v paši, ponudbo rastlin, izgube pašnega zelinja, obnašanje krav,
kvaliteto paše, njen odvzem in produktivnost krav. Govedo je žival navad, zato ne smemo delati hitrih sprememb. Dejavniki kot so klima, tla, naklon, vrsta rastlin,
oddaljenost od kmetije, ipd. vplivajo na uporabo travnika. Pašo delimo na ekstenzivno in intenzivno. Ekstenzivna trajna paša ja primerna za vzrejo telic, intenzivna pa
za visoko-produktivne živali (čredinska paša, intenzivna
paša povprek (paša na kratki travi), obročna paša). Način
paše lahko delimo tudi glede na čas (celodnevna, poldnevna, nočna, urna). Vidrih (2005) navaja, da delimo
pašo na obročno pašo, pašno rabo, pašno-košno rabo in
intenzivno pašo povprek.

2.5.1. Ekstenzivna (trajna) paša
V takšnem sistemu paše se pojavljajo velike izgube (od
30 do 40 %). Govedo je dolgo na paši. Običajno postavimo tri razdelke. Slabost tega sistema ja neenoten razvoj
vrst rastlin, neenakomerna ponudba krme (kakovost
in količina) ter omejena in zmanjšana mlečnost živali.
Ta način paše je pri zadostni površini primeren za pašo
krav dojilj in starejših telic. Za krave molznice je ta sistem
primeren le ob zadostni velikosti pašnika, pri toleranci
visokih izgub krme in dosledni čistilni košnji po vsaki pašni periodi.

2.5.2. Intenzivna paša
Intenzivna paša krav molznic potrebuje dober management. Z doslednim delom ohranjamo trpežnost travne
ruše, povečamo rodovitnost zemlje in zmanjšamo stroške reje.

2.5.3. Čredinska paša
Za ta način paše so značilne kratke periode uporabe. Celotna pašna površina je razdeljena na posamezne dele,
od katerih je en izpust v uporabi 2 do 6 dni. Pri visoko-produktivnih kravah je najbolje, da je izpust razdeljen
na 8 čredink. Slabost tega sistema je večja izguba krme
in zmanjšanje vsebnosti hranilnih snovi v paši. Ko se
krave molznice pasejo na novi površini, se mlečnost poveča. Z daljšim trajanjem paše na isti čredinki se lahko
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zmanjša odvzem krme in s tem se zmanjša tudi mlečnost. Na tej vrsti paše moramo poskrbeti za zadostno
površino in zadostno ponudbo krme. Po potrebi je treba
ostanke paše po vsaki periodi odstraniti s čistilno košnjo.

2.5.4. Obročna paša
Pri obročni paši predstavlja zelinje s pašnika 80 % voluminozne krme v krmnem obroku. Posamezna krava potrebuje 60 do 80 m2. Kravam na paši sproti odmerjamo
novo pašo in obenem opazujemo koliko paše ostaja.
Pašni prostor oziroma območje gibanja ne sme biti večje
od dva do tri-kratne površine zaužite paše. S tem omogočimo primerno obnovo ruše. Ta sistem je najprimernejši
za visoko-produktivne krave molznice. Kvaliteta krme je
podobna vsak dan, kmetovalčev delovni čas pa je zaradi tega načina paše daljši. Ob slabem vremenu je obremenjenost pašnika visoka. Pri tem sistemu so krave zelo
nepotrpežljive, ko čakajo na novo porcijo paše. Na hitro
lahko tudi poteptajo dobro travo.

2.5.5. Intenzivna paša povprek
Pašna površina je zasedena čez vso sezono. Čas počitka in ponovne rasti ni daljši od enega tedna. Trava mora
zrasti toliko, kolikor krave pojedo. Pašnik redno dognojujemo z mineralnimi gnojili. Spomladi uporabimo visok
pritisk na travo, da ostane v vegetativnem stadiju in s
tem ohranjamo primerno gostoto travne ruše. Trave morajo izoblikovati veliko listne mase. Letni potek rasti trav
je enakomeren. Če je gostota premajhna, moramo krave
dokrmljevati.
Kadar nastopi suša ali pa je pašnik preobremenjen in je
višina travne ruše prenizka, moramo živali odstraniti s
paše in jih dokrmljevati v hlevu ali pa povečati pašnik.
Pri večji gostoti mora trava zrasti do največ 8 oz. 10 cm,
pri manjši pa 13 oz. 14 cm. Z večjo višino trave v začetku
poletja pade kvaliteta trave, zato moramo takrat zmanjšati pašne površine.
Indikatorji preobremenjenega pašnika so marjetice, veliki trpotec, ivanjščica, kozja brada in razprostrta zvončica. Zaradi njih trave rastejo počasneje. Paša ima tekom
leta visoke in konstantne hranilne vrednosti (od 6,4 do
6,8 MJ/NEL, 170–200 g SB, 160–220 SV). Primerna dopolnilna krma je koruzna silaža, seno (najmanj 2 do 4
kg) in energetska krmila. Ker se rast trave tekom poletja
zmanjša, moramo povečati pašne površine. Da je na teh
povečanih pašnih površinah dovolj krme, jih spomladi
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pokosimo. Dva do tri tedne po košnji, ko je trava visoka
10–12 cm, spustimo krave na pašo. V nasprotnem primeru je pašnik nepopolno izkoriščen, pojavijo se večji
nepopaseni predeli.

2.5.6. Paša na skupnih pašnikih
V preteklosti smo veliko kmetijskih zemljišč (predvsem
v hribovitem in gorskem predelu Slovenije), kjer nista
mogoči strojna košnja in oskrba travne ruše, opustili in
zanemarili njihovo pridelovalno zmogljivost. Tako smo
travno rušo in tudi tla na krasu, v hribovitem in planinskem svetu prepustili postopnemu propadanju, to je
zakisevanju in eroziji. Zaradi urbanih posegov v ravnini,
bo ohranjanje kmetijskih zemljišč v hribovitem svetu
nujnost. To pa ne samo zaradi pridelave hrane, ampak
predvsem zaradi potrebe po vzdrževanju negovanega
izgleda krajine, ki je nujno za uspešno turistično dejavnost na deželi in ustvarjanje dodane vrednosti tudi na
območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji (predvsem v
hribovitem in gorskem območju Slovenije).
Zaradi razgibanosti, zaraščenosti, oddaljenosti, mnogokrat tudi zaradi siromašnosti zemljišč v hribovitem svetu, na teh območjih ne moremo izvajati obročne paše
ali sem prenesti tehnologijo pašno-košne rabe. Na teh
območjih tudi ne moremo izvajati intenzivno pašo povprek brez škode za rodovitnost zemljišča in ohranjanje
kmetijskih zemljišč. Na teh območjih je najbolj primerna t.i. ‚nadzorovana paša po ogradah‘, ki v največji meri
omogoča dobro izkoriščanje travne ruše hribovitega
sveta in pozitivno vpliva na izboljšanje rodovitnosti
kmetijskih zemljišč na teh območjih. Zato je delitev teh
skupnih pašnikov na ograde nujna, da preprečimo selektivno pašo oziroma izčrpavanje dela pašnika z boljšo
pašo in nezadostno izkoriščenost slabšega dela pašnika,
ki je velikokrat poraščen z grmovjem. Hriboviti svet kjer
se lahko izvaja skupna paša, je zelo raznolik v rodovitnosti zemlje, v kakovosti zelinja ter v pogojih za pašo živali.
Zato je na teh območjih skupnih pašnikov nujen zelo kakovosten menedžment paše in stalna oskrba z vodo. Ti
pašniki so zelo primerni za pašo krav dojilj, plemenskih
telic in drobnice (predvsem avtohtonih in tradicionalnih
pasem). Na območjih kjer so urejeni prostori za molžo
in predelavo mleka, je zaželena tudi paša krav molznic
(predvsem krav cikaste pasme (avtohtona pasma) in tradicionalnih pasem (rjave in lisaste pasme).
Primernost pasme in kategorije živali za posamezne pašne površine
Izbor pasme zavisi od prehranskih potreb posameznih
kategorij (krave molznice, krave dojilje, plemenske teli-
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ce, telice za pitanje, presušene krave, voli,…). Glede na
pašno sezono (pomlad-poletje-jesen-prezimovanje), je
potrebno poskrbeti za ustrezno dokrmljevanje glede
na njihove potrebe v posameznih obdobjih. Izbor pasme govedi pa zavisi od samega managementa paše,
kakovosti zelinja, ki jo živali dobijo na paši in od nagiba
terena. Na stalnih pašnikih se dobro obnese paša presušenih krav, telic za pleme, krav dojilj s teleti (predvsem
cika kot avtohtona pasma primerna za strme pašnike in
zaradi vztrajnosti pri paši), volov in bikov za ekstenzivno
pitanje. Intenzivna rotacijska paša (ureditev večjega števila čredink) pa omogoča intenzivno pašo krav molznic
(črno-bela, rjava, lisasta pasma). Pri izboru pasme kar se
tiče krav dojilj, se glede na namen vzreje oz. pitanja telet
in glede na naravne danosti odločamo za izbor pasme.
Če gre za prodajo telet, potem je priporočljivo vzrejati v
čisti pasmi (šarole, limuzin, …). V kolikor pa vzrejamo teleta za nadaljnje pitanje, se v naših razmerah dobro obnese križanje kombiniranih pasem z mesnimi pasmami.
Pašnik naj bi bil razdeljen na pet do sedem ograd ali
celo več. Čredo lahko razdelimo na dve ali več skupin, da
jih pasemo ločeno, prilagojeno njihovim potrebam po
kakovosti zelinja in uspešnejšega varstva pred notranjimi zajedavci. Razdelitev skupnega pašnika na deset ali
več ograd je dražja in zahteva več dela z vzdrževanjem
ograje. Vendar je le z vodenjem paše v ogradah mogoče
postopoma izboljševati travno rušo na teh skupnih pašnikih. Vračanje življenjske moči zemljiščem hribovitega
sveta naj bi potekalo čim bolj enakomerno preko vsega pašnika s pomočjo hitrejšega kroženja hranil iz tal v
rastline in živali in zopet nazaj v zemljo (zaprt krogotok
hranil).
Z ograditvijo zemljišča določimo, kje se bodo živali pasle. Tako imamo nadzor nad velikostjo območja, kjer
bodo živali žele zelinje (izvajale pašo) in hkrati gnojile
zemljišče. V hribovitem svetu običajno preko vse pašne
sezone zemljišče izkoriščamo samo s pašo in bistveno ne
spreminjamo obsega pašnika. Od števila živali in njihove povprečne teže na tem zemljišču je odvisna obtežba
pašnika. Ta običajno ostaja vso pašno sezono enaka oziroma se povečuje zaradi povečanja mase živali z napredovanjem sezone. Pri nadzorovani paši živali ostajajo v
isti ogradi od enega do pet dni ali celo več. Od trajanja
zasedbe posamezne ograde, je odvisno, ali bodo imele
živali na določenem zemljišču dovolj ali premalo zelinja
za vzdrževanje in rast in ali bodo s pašo koristile ruši ter
pridelovalni zmogljivosti zemljišča, oziroma ali mu bo
pašna raba ruše v škodo. Od trajanja zasedbe posamezne ograde so odvisne njena pridelovalna zmogljivost,
trpežnost ruše in hitrost izboljšanja rodovitnosti zemlje
določenega dela zemljišča. Trajanje zasedbe izražamo s

številom pašnih dni. Pri tem je pomembna tudi masa zelinja, ki ga odraslo govedo (1 GVŽ) zaužije na pašniku v enem
dnevu, da pokrije potrebe po krmi (vzdrževalna energija in hranljive snovi za rast ter proizvodnjo - odvisno od kategorije in vrste živali).
(masa zelinja v ogradi – masa pašnih ostankov) x velikost ograde
Dni paše = -----------------------------------------------------------------------------------------------število živali x masa zaužitega zelinja (kg SS/žival)

Če se ena krava (1 GVŽ) pase 100 dni v ogradi veliki 1 ha,
je to slabo, ker je trajanje zasedbe predolgo in paša poteka pri prenizki gostoti zasedbe. V tem primeru travna
ruša ostari, prebavljivost zelinja se močno zniža, upočasni se tudi nadaljnja rast travne ruše.
Nasprotno pa dosežemo odličen rezultat, kadar se sto
krav (100 GVŽ) pase 1 dan v ogradi veliki 1 ha. V tem
primeru ob visoki gostoti zasedbe pašne površine, živali popasejo razpoložljivo zelinje odlične prebavljivosti v
enem dnevu in z gnojenjem ustvarijo dobre razmere za
nadaljnjo rast travne ruše.
Pri daljšem trajanju zasedbe imajo živali veliko možnosti za izbiranje med ponujenim zelinjem za pašo. Zato
veliko hodijo in iščejo kakovostnejše grižljaje. Na pašnikih se pojavijo steze, na katerih živali pustijo veliko iztrebkov. Ker steze niso porasle z rušo in je zemlja preveč
zgažena, ostanejo hranljive snovi na teh stezah premalo izkoriščene. Živali se pogosto vračajo na tista mesta,
kjer so se najprej pasle, in tam prekomerno obtrgavajo
rušo. Predele s slabšo kakovostjo zelinja pustijo, da rastline ostarijo, s tem se jim poslabša prebavljivost. Ruša
lahko preneha z rastjo že ob koncu pomladi, pa ne zaradi
pomanjkanja dežja, temveč zaradi nezadostne izkoriščenosti. Na pašnikih hribovitega sveta je predolgo trajanje
zasedbe posamezne ograde v veliko škodo rodovitnosti
zemljišča in sosledju (sukcesiji) razvoja vegetacije. Kjer
se živali prepogosto pasejo, poškodujejo rušo in rodovitna zemlja bo izpostavljena eroziji vode. Na tistih delih
pašnika, ki se ga bodo živali izogibale, pa se bodo razširile visoke zeli ter grmovje. Povečanje deleža visokih
in lesnatih rastlin v ruši tudi vpliva na poslabšanje pridelovalne zmogljivosti travne ruše in zmanjšanje njene
varovalne vloge na nagnjenih in strmih zemljiščih hribovitega sveta.
Na pašniku skupaj z govedom lahko pasemo tudi konje.
Prisotnost goveda na pašniku dobro vpliva na obnašanje konj, saj se predvsem mlajši navadijo podrejanja in
pozneje nimamo problemov, ko želimo, da se podredijo
človeku. Na pašniku se več vrst živali pase bolj sproščeno, saj se počutijo varnejše. Tudi količina zaužite krme
na pašniku je v tem primeru večja. Le redko se zgodi, da

pripadnica ene vrste ne prenese pripadnice druge vrste,
po navadi točno določene živali. V takem primeru napadalni osebek odstranimo s pašnika.
Skupna paša različnih vrst ima še precej drugih prednosti. Po pašniku, kjer se vse leto sprehaja samo ena vrsta,
ostanejo nepopaseni deli travne ruše. To so po navadi
otočki okrog iztrebkov ali pa določene skupine rastlin,
ki jih žival ne uživa. Okrog svojih iztrebkov se ne pasejo
predvsem zato, ker je tam največ parazitov. Zato je mešana paša različnih vrst zelo učinkovit ukrep za zatiranje
razmnoževanja zajedavcev pašnih živali.
Če število živali ene vrste zmanjšamo in vpeljemo še drugo vrsto, da bo paša potekala pri dovolj visoki obtežbi
pašnika, potem smo omejili možnost, da bi se kakšen
zajedavec močno razmnožil.
Mešana paša konj in goveda tako koristno vpliva tudi na
zdravje konj, govedo pase rušo okrog konjskih iztrebkov,
in tudi če zaužije ličinke notranjih zajedavcev konj, se z
njimi ne okuži. Morda se sliši malo abstraktno, vendar
nadzorovana paša perutnine za drugimi živalmi tudi
vpliva na zmanjšanje okuženosti zemljišča z notranjimi
zajedavci ali njihovimi ličinkami.

Živali različnih vrst imajo tudi precej različen nabor rastlin, ki jih uživajo. Če na eni površini dolgo pasemo
samo eno vrsto in ne opravljamo čistilne košnje, se nam
začne takšen pašnik zaraščati z rastlino, ki je ta vrsta ne
uživa. Če pa kombiniramo več vrst živali, je zelo malo rastlin, ki ne bi imele svojega »sovražnika«. Še strupene, če
jih ne poje drug, zaužije koza. Če ne cele, pa vsaj cvet ali
plod, in tako je prekinjeno razmnoževanje.
Če nikakor ne moremo uskladiti skupin z različnimi vrstami in se zaradi premajhne površine ali pa zaradi zelo
agresivne živali kar naprej pojavljajo izgredi, pasimo
vsaj eno vrsto za drugo, ruša in živali nam bodo zagotovo hvaležne. Kombinacija paše goveda in koz je zelo
primerna na območjih kjer so tveganja za pojav požarov
poleti zaradi nepopasenih površin večja. Koze delujejo
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kot čistilec nepopasenih delov travne ruše in počistijo
tudi pašnike, ki so že v zaraščanju, če nam uspe nadzorovana paša na takih območjih.

2.6. Količina in kakovost paše
Kakovost paše je odvisna od mnogih dejavnikov. Med
njimi so najpomembnejši: vrsta trav in detelj, lokacija,
okoljski pogoji (temperatura, vlažnost, količina padavin,
nagib terena, …) in sam management paše. Z rastjo rastlin se povečuje vsebnost strukturnih ogljikovih hidratov, ki zmanjšajo prebavljivost in s tem količino zaužite
energije. Kakovost krme lahko ugotovimo z višino in
vrsto trav. Paša vsebuje več hranilnih snovi kot konzervirana voluminozna krma. Pri spravilu in konzerviranju
krme je potrebno ohraniti čim boljšo kakovost te krme
in preprečiti izgube hranil na poti iz travnikov do jasli ter
segrevanje silaž zaradi neprimerne pokritosti silosov oz.
zaradi premajhnega dnevnega odvzema silaž. Potrebno
je poskrbeti, da v silose ne vnašamo blata in umazanije,

kajti to lahko povzroča pojav plesni in močno zmanjša
kakovost krme. Zaradi prisotnosti plesni in izgube hranil,
se kakovost take krme močno poslabša – lahko pa tudi
vodi v pojav bolezni živali, ki tako krmo uživajo. Detelje
imajo večjo hranilno vrednost kot trave, za vse zeli pa je
značilno, da imajo višjo vsebnost beljakovin in energije
spomladi in jeseni, kot poleti. Ta nihanja hranilnih snovi
paše so tesno povezana z letnim ciklom rasti. Na sliki 4
vidimo pašno zelinje, ki ga predstavljajo trave zgodnje
in srednje zgodnje rasti, ki dosežejo stopnjo primernosti
za pašo spomladi in zgodaj poleti. S povišanjem temperature in zmanjšanjem količine padavin, se njihova rast
upočasni. Manjši upad lahko pričakujemo v zmernem
poletju z zadostno količino padavin. Detelje imajo podoben rastni vzorec kot trave zgodnje rasti. Zaradi globljega koreninskega sistema, ki jim omogoča črpanje večjih količin podtalnice, pa obdržijo kakovost še v sredini
poletja. Pozne vrste trav dosežejo vrhunec rasti v sredini
poletja, ko ostale prenehajo z rastjo. Trave, ki uspevajo v
sredini poletja, vsebujejo več vlaknin in malo energije,
kar ne pokriva vseh potreb krav molznic po hranilih.

Živinoreja je kompleksno odvisna od vremenskih in klimatskih danosti, saj vreme vpliva na počutje živali in
pridelavo krme. Možne vplive podnebnih sprememb
prepoznamo preko sprememb na pašnikih in izvajanju
paše, zdravju in prehrani živali. Pašniki se na spremenjene podnebne razmere odzivajo podobno kot ostalo
rastlinje, s tem da je odziv rastlin na pašnikih vrstno odvisen.
Intenzivno uporabljeni pašniki so občutljivi na zaloge
vode in hranil, predvsem dušika. Težave z dušikom na
takih pašnikih lahko rešimo z dognojevanjem, v primeru zalog vode pa smo vezani na padavinski režim saj
namakanje pašnikov ni gospodarno. Višje temperature
zraka in povečana vsebnost CO2 v ozračju pomenijo za
intenzivno rabljene ter s hranili in vodo bogate pašnike
pridobitev. Rast trave je omejena z nizkimi zimskimi in
pomladnimi temperaturami ter primanjkljajem vode
poleti. Višje temperature bi vodile v hitrejši začetek rasti
spomladi ter kasnejšo upočasnitev rasti jeseni. Na samo
rast trave vpliva tudi pogostost in čas paše oziroma košnje. Na pašnikih kjer so zaloge vode omejene, bo prihajalo do pogostejših poletnih suš.
Pri neobdelanih, višinskih pašnikih z veliko raznovrstnostjo rastlin, se bodo rastlinske vrste odzivale različno na
spremenjene podnebne razmere; to bo vplivalo na tekmovalnost med njimi in s tem na botanični sestav pašnikov. Pri tem pomembno vlogo igra razpoložljivost hranil
v tleh, saj ima na rast in razvoj največji vpliv dejavnik, ki je
v minimumu. Večje, hitro rastoče trajnice na rodovitnih
tleh se bodo izraziteje odzvale na povečano vsebnost
CO2 v ozračju kot enoletne zeli ter počasi rastoče trajnice
na slabo rodovitnih tleh, ki se na povečano vsebnost CO2
skoraj ne odzovejo. Zgodaj cvetoče vrste bodo cvetele
tudi do nekaj tednov prej. Z višjimi temperaturami se
bo podaljšalo pašno obdobje, morebitne poletne suše
pa bodo zaradi omejene rasti rastlinja pašnikov povečale potrebo po dodatnem hranjenju živine. Spremembe
prostorske razporeditve padavin, lahko skupaj z višjimi
temperaturami in razpoložljivostjo hranil privedejo do
prostorskih premikov območij ustreznih za pašo. Ugodnejše podnebne razmere, predvsem višje temperature,
bi za višinske pašnike lahko upravičile uporabo gnojil ter
privedle do širitve intenzivnega kmetijstva v višje lege.

Slika 4: Rastna krivulja pašnega rastlinja skozi rastno sezono (Barnhart, 1999)
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Pogostejša in dolgotrajnejša obdobja mejnih temperatur, močnega vpadnega sevanja in vetra, do česar lahko
pride v primeru podnebnih sprememb, bodo zahtevala
tudi ureditev zavetišč za živali na paši. Ta zavetišča morajo biti ustrezno velika, primerno opremljena in lahko
dostopna s pašnikov. Zavetišča so potrebna tudi zato, da
živali na paši zaščitimo pred ekstremnimi vremenskimi

pogoji kot so nalivi, nevihte, toče,… Kot zavetišča nam
lahko služijo večja drevesa, različni nadstreški, kozolci,
mobilni šotori oz. mobilni senčniki.
Podnebne spremembe bodo vplivale na živinorejo neposredno in posredno – v glavnem preko sprememb
na pašnikih in pri izvajanju paše, počutju in zdravju ter
prehrani živali, ki so v oskrbi rejcev. Številni bodo negativni vpliv kot so: pogostejše poletne suše, spremenjena
sestava travne ruše na pašnikih, pogostejše pojavljanje
vročinskega stresa pri živalih (večja poraba energije za
hlajenje hlevov), slabša ješčnost živali, slabša prebavljivost krme ter bolj tvegana pridelava krme in njena višja
cena. Podnebne spremembe bodo lahko povzročile tudi
pomanjkanje pitne vode. Pašo goveda bo potrebno prilagajati podnebnim spremembam z ustreznim managementom uporabe travinja, managementom paše, gnojenjem, izborom primernih trav in metuljnic, ki bodo bolj
odporne na pojav suš in večje temperature v poletnem
času, s prilagajanjem obtežbe pašnika glede na razpoložljivo zelinje. Pogostnost ekstremnih vremenskih dogodkov (kot so suše, poplave, neurja s točo, nizke temperature s pozebami ter vročinski valovi) se bo v bodoče
še povečala, regionalno pa se bo ob zvišani temperaturi
zraka spreminjal tudi padavinski režim.

3. Predstavitev dobrih
praks vezano na dobrobit
govedi
“Dobrobit živali” in specifične zahteve po posameznih
kategorijah
Svetovna organizacija za zdravje živali je dobrobit živali leta 2018 opredelila z naslednjimi besedami: “Žival
se dobro počuti, če je zdrava, dobro nahranjena in na
varnem, če ji je udobno in lahko izraža svoje prirojeno
vedenje ter ne trpi zaradi neprijetnih stanj, kot so bolečina, strah in stiska”. Ta koncept dobrobiti živali je zapisan
v členu 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki živali
priznava kot čuteča bitja. Cilj zakonodaje EU o dobrobiti
živali je izboljšanje kakovosti življenja živali, hkrati pa z
določitvijo minimalnih standardov izpolniti pričakovanja državljanov in zahteve trga. Splošno znano je, da so
standardi EU o dobrobiti živali med najstrožjimi na svetu. Skupna kmetijska politika prispeva k ciljem dobrobiti
živali s sistemom navzkrižne skladnosti ter s financiranjem dejavnosti in projektov za dobrobit živali.
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Uveljavitev koncepta “ena dobrobit” kot
sestavni del koncepta “eno zdravje”
“Eno zdravje” (OH – one health) je izraz, ki zajema celostne pristope k zdravju in poudarja skupne značilnosti zdravja ljudi, živali, rastlin in okolja. Močna povezava
med dobrim počutjem in zdravjem živali, zdravjem ljudi
in okoljem je očitna. Številne študije so potrdile pomen
dobrega počutja oz. dobrobiti za zdravje živali. Skrb za
dobrobit živali in izvajanje standardov za zagotavljanje
dobrega počutja živali prispeva k zmanjšanju okoljskih
vplivov živinorejskih kmetij, tj. k zdravju okolja. Prav tako
sta varnost hrane in protimikrobna odpornost primarni dejavniki za zdravje ljudi, ki jih je mogoče regulirati
in na katere vplivajo standardi dobrega počutja živali.
Dosedanje raziskave kažejo, da bo izboljšanje počutja /
dobrobiti domačih živali zmanjšalo pojavnost imunosupresije (oslabelosti imunskega sistema) povzročeno
zaradi različnih oblik stresa, pojavnost nalezljivih bolezni, uporabo antibiotikov in odpornost na antibiotike ter
negativnih vplivov na okolje povzročeno s strani domačih živali.
Ukrepi za izboljšanje dobrobiti živali na govedorejski
kmetiji
Podrobnejši ukrepi so opisani v nadaljevanju. Za zagotavljanje dobrega počutja živali oz. njene dobrobiti je
potrebno upoštevati naslednje 4 področja in naslednjih
12 dejavnikov:
(1) Primerno namestitev živali
§ Udobje med počitkom
§ Enostavnost gibanja
§ Toplotno udobje
(2) Vrsti in kategoriji živali primerno krmo
§ Odsotnost dolgotrajne lakote
§ Odsotnost dolgotrajne žeje
(3) Pogoje reje, ki zagotavljajo ustrezno obnašanje
živali (vedenjske vzorce)
§ Izražanje socialnega obnašanja
§ Izražanje drugih oblik obnašanja
§ Primeren odnos človek-žival
§ Pozitivno čustveno stanje živali
(4) Odličen zdravstveni status živali
§ Odsotnost poškodb
§ Odsotnost bolezni
§ Odsotnost bolečin, do katerih lahko pride
pri vsakdanjem delu z živalmi.
Počutje živali je zelo pomembna vrednota za rejce in
je deležno vedno večje pozornosti s strani potrošnikov.
Amsterdamska pogodba je že leta 1997 priznala živali
kot čuteča bitja, kar pomeni, da živali čutijo bolečino in
strah, prav tako pa občutijo tudi ugodje. Evropska komi-
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sija je že pred časom sprejela nove strategije za izboljšanje pogojev dobrega počutja živali na kmetijah. Glavni
namen strategije je zagotovitev, da pogoji bivanja in
prevoza rejnih živali ne vključujejo slabega ravnanja,
mučenja, bolečine ali trpljenja (EU, 2012).
Dobrobit živali je zelo pomemben dejavnik pri konceptu kakovosti hrane, saj potrošniki pričakujejo, da bo
njihova hrana živalskega izvora pridelana na kar se da živalim prijazen način. Številne raziskave v zadnjih letih so
pokazale, da potrošniki dajejo vse večji poudarek dobremu počutju živali, saj menijo, da to vpliva na kakovost
končnega produkta, ki ga zaužijejo (Welfare Quality,
2009). Dobrobit živali vključuje zdravje, dobro počutje,
naravno vedenje in tudi psihološko dimenzijo, da živali
ne trpijo zaradi bolečin, strahu ali tesnobe. Takšna reja
pomeni dodano vrednost končnim izdelkom.
Pri tem je zelo pomembno to, da rejci zagotovijo živalim nemoten dostop do kakovostne krme in vode 24 ur
dnevno tako v prosti kot tudi v vezani reji. Nesprejemljivo je, da imajo živali krmo na voljo samo v času molže,
eno uro po molži pa imajo jasli prazne. Če nimajo krme
na voljo ves dan, to vodi v hujšanje, hude oblike ketoze,
slabo plodnost, vrh laktacije je bolj zgoden in nižji, mlečnost v laktaciji pa posledično manjša. To so stvari, ki so
problem predvsem na manjših kmetijah. Pomembno je,
da tudi v manjših čredah poskrbimo za pokladanje kakovostne krme 3-4-krat dnevno in ne samo 2-krat – v času
molže. To ne zahteva nobene dodatne investicije, nobenega večjega stroška – je pa res, da je potem treba imeti
malo več krme. Vendar bolje je imeti kakšno žival manj
in te dobro nakrmljene, kot pa preveč živali pri pretežno
praznih jaslih preko dneva! Že samo s tem ukrepom bi
se dobrobit živali izboljšala in proizvodni rezultati bi se
precej popravili.
Zdravje in počutje krav molznic oz. krav dojilj in drugih
kategorij goveda se na kmetijah ocenjuje s številom intervencij veterinarja, s številom zdravljenj in mlečnostjo
oz. prirasti, ki je najpomembnejši pokazatelj dobrega ali
slabega počutja govedi. (Majhno število intervencij veterinarja na kmetiji ni nujno pokazatelj dobrega zdravja
in počutja živali – malo intervencij je lahko obratno sorazmerno s stanjem dobrobiti in zdravstvenim stanjem
živali, ker veterinarski posegi rejcem pogosto predstavljajo le strošek in ne dodane vrednosti v reji).
Na evropski ravni že obstajajo različni načini ocenjevanja dobrega počutja, ki vključujejo tudi samo obnašanje
živali, medtem ko v Sloveniji še vedno uporabljamo le
‚Indeks ustreznosti reje živali (IURŽ)‘, ki dobro počutje živali ocenjuje glede na samo vhlevitev in ne na dejanski

oceni počutja živali. V prihodnje bi bilo smiselno predvsem v čredah krav molznic uvesti ocenjevanje šepanja
vseh živali v čredi s strani neodvisnega in strokovno
usposobljenega osebja (npr. kontrolor, selekcionist,…),
kar bi omogočalo sistematičen monitoring (spremljanje)
pojavnosti (oz. odsotnosti) šepanja živali v čredi.

Indeks ustreznosti reje živali (IURŽ) je sistem, na
osnovi točkovanja, ki daje grobo merilo za oceno
primernosti sistema reje in velja za vse govedorejske
sisteme, pri čemer je izključena vzreja telet. IURŽ se
preverja ločeno po skupinah živali, ki se po tehnologiji
razlikujejo (krave molznice, mlado govedo, govedo za
pitanje). Ocenjevanje se opravi v neugodnem letnem
času in sicer se ugotavlja stanje v slabši četrtini črede
– kot merilo veljajo razmere za 25 % najbolj prizadetih
živali. V IURŽ je vključenih pet področij, ki so pomembne
za dobro počutje živali:
§

možnost gibanja,

§

socialni stiki,

§

stanje tal,

§

svetloba,

§

zračenje in hrup ter kakovost oskrbe.

V Sloveniji rejne živali ščitita dva zakona ter en pravilnik
in sicer:
§

Zakon o zaščiti živali,

§

Zakon o živinoreji,

§

 ravilnik o zaščiti rejnih živali (2010) – le-ta je v
P
skladu s splošnimi določbami Direktive Sveta 98/58/
ES.

Ta področja se ovrednotijo po tabelah, vrednosti
po stolpcih se seštejejo in čim višji je seštevek, tem
ustreznejši je nek sistem reje (Ornik, 2009).
Evropska Konvencija za zaščito živali v vzrejne namene
kmetijstva določa t.i. pet pravic živali:
§ Zaščita živali pred žejo in lakoto: živali morajo
imeti dostop do sveže krme in pitne vode za vzdrževanje
zdravja in vitalnosti.
§ Zaščita živali pred neugodjem: zagotoviti je
potrebno primerno okolje z zavetjem in ležiščem.
§ Zaščita živali pred bolečino, poškodbami in
boleznimi: potrebno je zagotoviti preventivo s hitro
diagnozo in zdravljenjem.
§ Pravica živali do izražanja normalnega
obnašanja: zagotoviti je potrebno dovolj prostora,
primerno namestitev živali, primerno hlevsko opremo
in družbo sovrstnikov.
§ Zaščita živali pred strahom in stisko: oskrba, ki ne
povzroča mentalnega trpljenja živali.
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3.1.

Protokol za ocenjevanje (ugotavljanje) kakovosti počutja živali
(Welfare Quality® Assessment Protocol for Cattle)

3.1.1. Ugotavljanje čistosti živali
Umazanost posameznih delov telesa krav in drugih kategorij goveda so lahko posledica več razlogov in lahko vplivajo na slabše počutje govedi na različne načine. Umazanija na koži lahko draži samo kožo, ustvarijo se idealni pogoji
za pojav ektoparazitov in predvsem mlade živali začne zebsti. Umazane živali so pokazatelj tega, da so nekateri deli
hleva umazani in da je v hlevu premalo možnosti in pripomočkov (npr. negovalne krtače), kjer bi se lahko krave očistile. Te težave vodijo v razvoj različnih bolezni, poleg tega pa povzročajo težave tudi pri molži in drugih opravilih. V
preglednici 2 prikazujemo način ocenjevanja čistosti na posameznih delih telesa krav molznic.
Preglednica 2: Ocene čistosti na posameznih delih telesa

Zadovoljivo
Področje telesa
Spodnji del zadnjih noge
(koronarni pas do skočnega
sklepa)
Zadnji del telesa (nad skočnim
sklepom, bočna stran in zadnji
del telesa brez vimena)
Vime

Ocena 0

Ocena 1

malo ali nič
umazanije

manjše lise umazanije
(2-10 %)

ni umazanije

manjše lise umazanije
(2-10 %)

manjše lise umazanije
ni umazanije (2-10 %), vendar ne na
seskih

Umazano
Ocena 2
ločeni ali neprekinjeni deli
umazanije nad koronarnim
pasom
ločeni ali neprekinjeni deli
umazanije
vidne plasti umazanije na
vimenu ali kakršne koli
umazanije na seskih in okoli
njih

Čistost spodnjih del nog: če je umazan ta del, so živali nagnjene k šepanju, dermatitisu in mastitisu. Prav tako lahko
umazanija prikrije poškodbe nog in prepreči zgodnje odkrivanje in preprečitev le-teh. Umazanija na nogah je lahko
posledica slabih sistemov za odstranjevanje gnojnice oz. gnojevke, pomanjkanja nastilja, prevelike naselitve živali
in napačno speljanih ograd v hlevu.
Čistost zadnjega dela telesa: umazanija na tem delu je posledica nepravilnega krmljenja, sprememb v krmnem obroku, prevelikega deleža paše, prisotnosti endoparazitov, infekcijskih bolezni ali umazanega okolja (premalo nastilja,
slabo oskrbovani hlevi, pregosta naselitev v hlevih).
Umazano vime in seski: umazanijo na vimenu lahko povzročijo dejavniki našteti v prejšnjih dveh kategorijah in
je močno povezano s pojavnostjo mastitisa, povečanim številom somatskih celic, podaljša se čas čiščenja seskov in
vimena pred molžo ter poveča se možnost slabše kakovosti mleka.
Umazanost oz. čistost črede ugotovimo tako, da izberemo 30 do 40 naključnih živali v čredi (oz. pri manjših čredah vse živali) in opazujemo stranski in zadnji del živali, kjer opazujemo le zadnjo četrtino telesa in vime.

3.1.2. Ocena telesne kondicije živali
Ocena telesne kondicije živali je enostaven, poceni in dovolj zanesljiv način ovrednotenja prehranskega statusa krav
molznic, ki bistveno vpliva na zdravje živali, mlečnost, ekonomičnost reje, reprodukcijske motnje in posledično tudi
na dobro počutje krav molznic oz. krav dojilj. Telesna kondicija živali ter spremembe kondicije med laktacijo in v
času presušitve, nam pridejo v pomoč pri odločitvah o vodenju prehrane, reprodukcije, zdravja črede ter posamezne
živali.
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Telesno kondicijo molznic ocenjujemo subjektivno, to je
vizualno in z otipavanjem določenih delov telesa. Poznamo tudi objektivne metode merjenja telesne kondicije,
kot so meritve debeline maščobnega tkiva na različnih
delih telesa z ultrazvokom. Ta način se pogosteje uporablja pri mesnih pasmah. Meritve debeline maščobnega
tkiva namreč niso v dobri korelaciji s telesno kondicijo
krav molznic, še posebno to velja pri ocenah nižjih od
4,5. Skale za ocenjevanje kondicije se med državami razlikujejo. Najpogosteje se uporabljata 5- in 9-točkovna
lestvica.
Krave so v najbolj skromni kondiciji v času laktacijskega vrha in v najmočnejši kondiciji ob presušitvi. Telesna
kondicija živali naj ne bi nikoli padla pod oceno 2 oz. presegla oceno 3,5 na 5-točkovni skali. Krava, ki ima oceno
telesne kondicije manj kot 2, je ekstremno koščena in ne
dobiva dovolj hranil, da bi zadostila osnovnim potrebam
svojega telesa. To je lahko posledica slabe kakovosti oz.
nezadostne količine zaužite krme, dostopa do krme ali
posledica bolezni. Presuhe živali lahko trpijo za kroničnim stradanjem, nelagodjem, so nagnjene k zdravstvenim težavam (metaboličnim, infekcijskim ali psihičnim)
in imajo večjo verjetnost, da se jim poslabša plodnost.
Krave z oceno telesne kondicije 4 ali 5 (na 5-točkovni lestvici), so preveč zamaščene (predebele). Preveč zamaščene krave in telice imajo lahko težave pri telitvah (težke telitve), po porodu pa so močno nagnjene k pojavu
metaboličnih bolezni kot so ketoza, zamaščenost jeter,
poporodna mrzlica, mastitis, šepavost in kasneje slabša
plodnost. Slikovni prikaz ocen telesne kondicije živali je
prikazan v presentaciji.

3.1.3. Šepavost in ocenjevanje gibanja
Šepavost predstavlja vedno večji problem v čredah krav
molznic, saj je v povprečju krav, ki šepajo, več kot 30 %
krav. Z določenimi postopki lahko zmanjšamo šepavost
v čredi tudi do 70%. Krave, ki šepajo, se počutijo zelo
neugodno, poleg tega pa se lahko iz šepavosti razvijejo
še druge bolezni (mastitis, oteklost skočnih sklepov, …),
poslabša se plodnost in ješčnost ter mlečnost. Primarno
je to problem ene živali, vendar lahko na dolgi rok postane problem celotne črede in finančno vpliva na celotno
kmetijo.
Zgodnje odkrivanje šepavosti krav in hitro zdravljenje je
zelo pomembno, saj s tem zmanjšamo nadaljnje zaplete.
Zato je ocenjevanje gibanja in hoje živali zelo pomemben dejavnik pri reševanju težav s šepavostjo. Šepavost,
ki nastane zaradi poškodb nog, je lahko infekcijska ali
neinfekcijska, kar je potrebno ugotoviti že na začetku,

da se lahko določi način zdravljenja, ter da se odpravijo
vzroki poškodb.
Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo šepavosti v čredi so:
§ Udobje: izogibati se moramo prenatrpanosti
z živalmi v hlevu (zmanjšati gostoto naselitve
živali v hlevu); hlevi in ležalni boksi morajo biti
primerno načrtovani, ležalni boksi morajo biti
dovolj veliki, udobni in redno vzdrževani (čisti),
tla nedrseča z minimalno obrabo parkljev, mikroklima v hlevu mora biti taka, da ne prihaja
do pojava vročinskega stresa,
§ Oskrba parkljev: redna in strokovno opravljena korekcija parkljev (dvakrat letno), kopeli za
noge, suho in čisto okolje
§ Prehrana: zagotavljanje uravnotežene prehrane (prave količine in vrste krmnih mešanic, ki
pokrijejo mikro in makro potrebe živali)
§ Minimalne nenadne spremembe dnevnih
obrokov za zmanjšanje težav z vampom, prizadevanje za čim boljše zdravje živali.
Ocenjevanje gibanja krav molznic temelji na opazovanju
živali, ki stojijo in živali, ki se gibajo, s posebnim
poudarkom na drži hrbtne linije. Sistem ocenjevanja
gibanja je dokaj enostaven. Ocenjevanje gibanja je zelo
učinkovit sistem za zgodnje odkrivanje problemov z
nogami (parklji), ugotavljanje prisotnosti in razširjenost
šepavosti v čredi ter ugotavljanje potrebe po korekciji
parkljev pri individualnih živalih.

Individualno ocenjevanje gibanja živali
Poznamo več načinov in različnih skal za ocenjevanje gibanja živali. Najpogosteje uporabljena je skala od 1 do
5 (glej presentacijo). Živali opazujemo na ravni podlagi,
ki nudi dobro oporo živalim. Tiste živali, ki jih ocenimo
z oceno 2 ali 3, pregledamo in opravimo korekcijo parkljev, da se izognemo nadaljnjim težavam z nogami.
Opazujemo vsako žival posebej (20 naključno izbranih
živali), toliko časa, da naredi 6 do 10 neprekinjenih korakov. Žival opazujemo od strani in od zadaj.
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3.1.4. U
 gotavljanje prisotnosti različnih sprememb na telesu (kot so izguba dlake, prisotnost ran, oteklin, edemov, žuljev,…)
Izguba dlake, poškodbe in otekline
Deli kože brez dlake pri živalih kažejo na ponavljajoče
se drgnjenje oz. draženje, prisotnost ektoparazitov in
brazgotin od prejšnjih poškodb. Poškodbe kože so lahko
posledica slabega ravnanja z živalmi, slabega vzdrževanja/gradnje hlevov, pokvarjenih ograj ali interakcije med
živalmi v hlevu. Otekline na telesu krav molznic oz. krav
dojilj so lahko posledica slabega vzdrževanja hleva oz.
gradnje hleva, ovir pri koritu za napajanje, premalo prostora pri krmilni mizi, gnojnih ran, cist ali vbodov. Področje izgube dlake in oteklin je zelo pomembna pri določevanju vzrokov zanje.
Poškodbe, otekline ali izgube dlak na skočnih sklepih
kažejo na to, da ležalni boksi oz. prostor, ki je namenjen
za počivanje živali ni udoben, ima ostre dele, premalo nastilja ali pa so ležišča pretrda. Poškodba skočnih
sklepov povzroča živali neudobje in je zelo povezana s
šepavostjo, kar lahko vodi v skrajšanje časa za počitek.
Poškodbe, otekline in izgube dlak na kolenih podobno
kažejo na neudobno ležalno površino zaradi podobnih
razlogov in lahko vodijo v podobne težave. Vse to pa
vodi v slabše počutje živali, zmanjšano količino mleka in
posledično slabšo ekonomiko takšne črede.
Poškodbe, otekline ali izgube dlak na področju vratu,
običajno kažejo na težave s pregradami pri krmilni mizi.
Če je prostor, ki je namenjen za krmljenje neprimerno zasnovan, si bodo krave ves čas drgnile vrat ob pregrado,
kar bo vodilo v poškodbe, prisotnost bolečine in posledično zmanjšanja dnevnega konzumiranja krme. Krmilna miza mora biti na primerni višini, krmilno mesto mora
biti dovolj široko. Če se krma dovaja brez krmilnega korita, je potrebno večkrat na dan krmo potisniti na kup,
da jo dosežejo vse krave, da se jim ni treba stegovati za
krmo.

Prisotnost poškodb oz. oteklin drugje po telesu nakazuje,
da so živali v neprimernem okolju (ležišče, območje
napajalnikov, avtomatska čohala,…) in da se krave ves
čas zaletavajo v ostre kote, nizke zidove, bodečo žico,…
ali da je obnašanje med kravami agresivno. Takšne
poškodbe so za živali boleče in kažejo na problem, ki
se dogaja ves čas, ter lahko vodi v poslabšanje dobrega
počutja ter zmanjšanje proizvodnosti krav. Zato je
potrebno takšne težave rešiti čim prej.

Slika 5 prikazuje dele telesa, kjer se ocenjuje prisotnost
poškodb, oteklin in izgube dlake po protokolu za ocenjevanje kakovosti počutja živali (Welfare Quality® Assesment Protocol). V ocenjevanje kakovosti počutja se
vključi področje vratu, pleče in hrbet, zadnji del telesa,
obe zadnji nogi, bok, vime in trup ter desna sprednja
noga.

Slika 5: Deli telesa na katerih se ocenjuje prisotnost poškodb, oteklin in izgube dlake (Welfare Quality, 2009)

Poškodbe repa
Rep se lahko zlomi, poškoduje ali skrajša zaradi mehaničnih poškodb (zaradi čohalnikov, vrat, ograj, …), neprimernega ravnanja z živalmi ali drugih razlogov. Poškodba repa je za kravo zelo boleče, saj krave ves čas
uporabljajo svoj rep in zato močno vpliva na njihovo dobro počutje. Zlomljen rep kaže na nepravilnosti v načinu
reje. Pomembno je, da se določi kdaj in zakaj je prišlo
do poškodbe repa, da v prihodnosti ne pride do podobne poškodbe pri drugih živalih. Pri ocenjevanju črede za
poškodbami repa, je potrebno opazovati celotno čredo
in zabeležiti koliko krav iz črede kažejo poškodbe, zvine,
skrajšanje ali zlome repa. Poleg tega je potrebno opazovati kje bi si lahko krave poškodovale svoje repe.

Korekcija parkljev
Lastnosti nog imajo zelo pomemben vpliv na mlečnost
in ostale proizvodne lastnosti. Pri kravah lisaste pasme,
se je izkazalo, da so imele po obrezovanju parkljev boljšo konzumacijsko sposobnost in bolj stabilno fermentacijo krme v vampu, povečala pa se je tudi vsebnost beljakovin in maščob v mleku.
Korekcijo parkljev opravimo glede na vrsto in obliko tal
v hlevu, higieno, gostoto živali v hlevu, proizvodnjo in
dolžino ter udobnost pohodnih poti na pašo. Opravimo
jo tako, da je razporeditev teže na podplatu enakomerna in enakomerno razdeljena med vse štiri parklje. V
naravnem okolju je rast in obraba roževine v ravnotežju (razmerje 1-2 mm v prid rasti roževine na mesec). V
hlevu pa se to ravnotežje poruši. Lahko se zgodi, da je
rast roževine veliko hitrejša (prirast rasti roževine 5 mm
na mesec), zato lahko pride do postopnega preraščanja
parklja, kar vodi v preobremenjevanje parkljev. Strokovna korekcija parkljev je priporočljiva 2-3x letno in sicer
spomladi ter jeseni. Korekcija parkljev je priporočljiva
tudi 6 do 8 tednov pred telitvijo.

Vročinski stres
Krave molznice in govedo nasploh, slabo prenašajo
visoke temperature, saj se malo znojijo, težko oddajajo
svojo telesno toploto, zato prihaja do pregrevanja živali
– temu stanju organizma pravimo vročinski stres. Kdaj
pride do vročinskega stresa, je odvisno od temperature
in vlažnosti. Za oceno vročinskega stresa uporabljamo
temperaturno-vlažnostni indeks (TVI), ki ga izračunamo
po naslednji enačbi (Verbič in sod., 2011):
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TVI = (1,8*T+32) - (0,55 - 0,0055*H)*(1,8*T-26)
TVI – temperaturno-vlažnostni indeks
T – temperatura zraka v °C
H – Relativna vlažnost zraka v %
Pri tem se poslužujemo 4 stopenj tveganja za vročinski
stres, glede na mednarodno uveljavljene standarde:
§

Ni tveganj za vročinski stres: TVI nižji od 72 (pri
visoko-produktivnih kravah nižji od 65)

§

Zmerno tveganje za vročinski stres: TVI med
72 in 77 (pojavljajo se težave s plodnostjo)

§

Veliko tveganje za vročinski stres: TVI med 78
in 88 (večja frekvenca dihanja, manjša prireja
mleka, živali se slinijo)

§

Zelo veliko tveganje za vročinski stres: TVI nad
99 (zelo zmanjšana prireja mleka, izrazit pojav
zdravstvenih težav, ki lahko vodijo v pogin
živali).

Na sliki 6 so ta štiri področja prikazana v različnih barvah.
Največji negativni učinki vročinskega stresa so manjša
mlečnost krav, zaradi manjšega zauživanja krme, poleg
tega pa sta delovanje vampa in resorpcija hranilnih
snovi ob vročinskem stresu poslabšana, kar posledično
pomeni pomanjkanje hranil za optimalno proizvodnjo.
Med vročinskim stresom pride tudi do hormonskega
neravnovesja, ki vodi v reprodukcijske težave, le-te pa
prizadenejo tudi presušene krave, saj vročinski stres
slabo vpliva na razvoj mlečne žleze pred telitvijo, kar
posledično povzroča manjšo količino mleka v naslednji
laktaciji. Z vročinskim stresom se v Sloveniji srečujemo
še posebej zaradi tradicionalnih hlevov, ki imajo nizke
strope in so brez prisilne ventilacije (prisotno je samo
naravno zračenje). Eden od razlogov pa sta tudi reja
zahtevnejših pasem goved, katerim ni prilagojena
ustrezna reja in pa slabša kakovost voluminozne krme
ter premajhna količina močne krme v obrokih krav
molznic.
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4. U
 krepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v
govedoreji – možni ukrepi

Slika 6: Temperaturno-vlažnostni indeks (TVI) in vpliv na živali (Jenko in Perpar, 2011)

Protokol za ocenjevanje kakovosti počutja živali je bil zasnovan leta 2004 s strani Evropske Komisije z namenom
izboljšanja ocene dobrega počutja živali in samega standarda dobrega počutja živali. V okviru tega protokola so
razvili orodja za oceno dobrega počutja živali. Ocene dajejo povratno informacijo kmetom o stanju počutja živali v
čredi v takšni obliki, da so razumljive tudi za širšo skupnost (potrošnike in druge). V to shemo ocenjevanja dobrega
počutja je vključenih 12 kriterijev ocenjevanja – ti so bolj osredotočeni na dejansko počutje živali, bolj kot na okolje
v katerem bivajo npr. na njihovo vedenje, zdravje, fizično stanje ipd. Ta protokol opisuje postopke za oceno dobrega
počutja pri govedu in sicer se osredotoča na proizvodne živali: krave molznice, pitovno govedo in teleta. Za ocenjevanje dobrega počutja krav molznic so določena štiri področja (Welfare Quality, 2009):
§ Krmljenje (odsotnost daljšega obdobja lakote (prehranski status – ocenjevanje kondicije) in odsotnost daljšega obdobja žeje (ocenjujemo dostopnost vode, čistočo napajalnikov, pretok vode in delovanje napajalnikov),
§ Uhlevitev (ocenjujemo udobje pri vleganju in vstajanju (čas potreben za vleganje), udobje pri ležanju, ocena gibanja (hoja, prisotnost šepavosti, možnost izpusta),
§ Zdravje živali (prisotnost poškodb, bolezni, tehnopatij, šepavosti, izguba dlake, pojav različnih oteklin in
drugih poškodb, težke telitve, izgube telet);
§ Obnašanje živali (ocenjuje se agresivnost (napadalnost) živali, obnašanje živali v izpustu oz. na paši, ocena
relacij med rejcem in živaljo,…)

Pri reji domačih živali se v ozračje sprostijo precejšnje količine amoniaka in toplogrednih plinov (TPG). Od toplogrednih plinov nastajata v kmetijstvu predvsem metan (CH4) in didušikov oksid (N2O), zaradi rabe fosilnih goriv pa se
sprošča v ozračje tudi ogljikov dioksid (CO2). Toplogredni plini so plini, ki povzročajo učinek tople grede v Zemljinem
ozračju. Evropska komisija želi do leta 2020 doseči zmanjšanje toplogrednih plinov predvsem na področju kmetijstva, prometa in gradbeništva za 20 % (s povečanjem samooskrbe, proizvodnje na žival). Kmetijstvo v svetovnem
merilu prispeva 20 do 35 % izpustov TPG. V Sloveniji kmetijstvo prispeva okoli 10 % izpustov TPG, od tega govedoreja
prispeva kar 65,6 % izpustov TPG. Pri govedu se v obliki metana v zrak sprosti od 2 do 12 % zaužite bruto energije,
z blatom in sečem pa 75 do 85 % zaužitega dušika. Najbolj so problematične živali z zelo počasno rastjo in majhno
mlečnostjo, pri katerih se večina energije in beljakovin porabi za vzdrževanje osnovnih telesnih funkcij. Z izboljšanjem učinkovitosti reje je mogoče količine sproščenega metana ter izločenega dušika na enoto prirejenega mleka
in mesa precej zmanjšati.
Metan nastaja v prebavilih domačih živali in pri skladiščenju živinskih gnojil. Neuravnotežen krmni obrok privede do
večje produkcije metana. Didušikov oksid nastaja pri gnojenju z živinskimi gnojili, pri razkrajanju rastlin ter umetnih
gnojil in fosilnih goriv. Zato količino gnojil uskladimo s potrebami rastlin. Živali zaužijejo dušik s krmo, ki se izloči z
urinom in blatom. Preobilno krmljenje beljakovin v obroku pomeni večjo vsebnost dušika v izločkih. Pašna reja predstavlja sproščanje didušikovega oksida v manjši meri kot hlevski način reje.

Možni ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na govedorejskih kmetijah
so:
§
§
§
§
§

§

§

§
§
§
§
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I zogibajte se reji počasi rastočih živali in krav z majhno mlečnostjo
Živalim ponudite kakovostno krmo in jih oskrbite z
vsem, kar potrebujejo
Uvajajte dobro premišljene in učinkovite načine
paše - povečanje deleža živali na paši
S premišljenimi načini kmetovanja zmanjšujte porabo fosilnih goriv
Povečanje mlečnosti z namenom zmanjšanja potreb
po energiji za vzdrževanje (selekcija, kakovostna
krma, optimalni krmni obroki)
Optimiranje krmnih obrokov glede vsebnosti beljakovin z namenom zmanjšanja izločanja N - izogibajte se presežkom beljakovin v krmnih obrokih
Podaljšanje življenjske dobe krav molznic z namenom zmanjšanja potreb po plemenskih telicah in
zmanjšanja izpustov v času vzreje telic
Izboljšanje reprodukcijskih parametrov z namenom
povečanja mlečnosti na krmni dan
Izboljšanje prirastov v čredah krav dojilj in pitanje na
večjo težo
Izbira primernega načina reje in skladiščenja živinskih gnojil (paša, gnojevka, hlevski gnoj, bioplin, idr.)
Izboljšanje učinkovitosti kroženja dušika v kmetijstvu (vrsta gnojil, gnojilni odmerki, založenost tal s P,
K in drugimi hranili, pH reakcija tal, načini gnojenja,
ukrepi za vzdrževanje N v tleh, obvladovanje suše,

obvladovanje erozije, ustrezne sorte, varstvo rastlin
pred boleznimi in škodljivci, idr.)
Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu
se lahko poslužujemo preizkušenih dobrih praks kot so:
§ Pašna reja prežvekovalcev – zlasti goveda in drobnice
§ Pridelava trav / detelj
− Pridelovanje kakovostne voluminozne krme in žit, ki
omogočajo učinkovito izkoriščanje energije krmnih
obrokov za prežvekovalce
− Računanje krmnih obrokov za živali na podlagi njihovih potreb
− Vključitev rdeče detelje v travno rušo za pridelavo
silaže in bele detelje v travno rušo za pašo omogoča
naravno „fiksacijo“ dušika (N) ter zmanjša količino N
iz umetnih gnojil potrebnih za rast trav
§ Izboljšanje izkoristka krme
− Boljša kakovost trav in silaž poveča nivo energije v
krmnem obroku
− 
Povečanje mlečnosti ali zmanjšanje porabe koncentratov ® zmanjšanje stroškov krme/liter mleka in
zmanjšanje emisij metana (CH4)/liter mleka
§ Obvladovanje in izboljšanje zdravja ter reprodukcije živali
− izboljšanje reprodukcijskih parametrov (krajši poporodni premor), povečanje dolgoživosti, izboljšanje
dnevnih prirastov pri govejih pitancih in pitanju na
večjo telesno maso ob zakolu
− v sodelovanju z veterinarjem izboljšamo zdravstve-
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no stanje črede in/ali sodelujemo v programu izkoreninjenja nalezljivih bolezni
§ Selekcija
− Odbira (selekcija) živali z majhnimi emisijami TGP
− Vzreja zdravih in plodnih krav, ki učinkovito proizvajajo mleko in preživijo veliko laktacij (dolgoživost)
− Visoko-produktivne krave bodo imele manjše emisije metana (CH4)/liter mleka
− Vzreja dolgoživih krav zmanjša število dragih plemenskih telic za obnovo črede in zmanjša emisije
metana (CH4) za vzrejo plemenskih telic
§ Management potreb po hranilih
− Analiza tal in poznavanje hranil v tleh ter v gnoju/
gnojnici (N, P, K, S, Ca)
− Poznavanje potreb po hranilih za posamezne kulture
− Gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal in izdelanih
gnojilnih načrtov
§ Čas in aplikacija gnojevke ter gnojil
− Porazdeljevanje živinskih gnojil s tehnikami, ki zagotavljajo majhne emisije v zrak
− Razvoz gnojevke 4-5 dni pred raztrosom N gnojila lahko zmanjša emisije N2O za 80% v primerjavi z
aplikacijo gnojevke in N gnojila isti dan
− Razvoz gnojevke z vnosom le-te v tla zmanjša izgube dušika (N) iz gnojevke in poveča rast trav za 25%
v primerjavi z razvozom gnojevke na običajen način
(pršenje)

5. P
 AŠA (pitna voda,
vročinski stres,
reprodukcija)
5.1.

 agotavljanje pitne vode
Z
(kvalitativno in kvantitativno)

V skladu z Zakonom o zaščiti živali (UL RS, št. 43/2007)
moramo vsem domačim živalim zagotoviti ustrezno pitno vodo. Pravilnik, ki določa, kaj je pitna voda, je enak za
ljudi in živali. Za imetnike, ki svojim živalim zagotavljajo
vodo iz javnega vodovoda, kakovost sveže pitne vode ni
sporna, pri raznih privatnih vodovodih, zajetjih in naravnih virih (potoki, reke …) pa se pojavijo dvomi. Zagotavljanje naravnih virov pitne vode na pašniku je najbolj
uporabna rešitev, vendar je pred uporabo vodo priporočljivo poslati v ustrezni laboratorij (NVI, NLZOH …). Če je
kakovost vode ustrezna, jo lahko koristno uporabljamo.
Zagotoviti moramo ustrezno higieno napajalnih naprav
in dovolj prostora na napajalnih mestih glede na število
živali (vsaj 10 cm/žival), ki se oskrbujejo z vira napajanja.
Zavedati se moramo, da je govedo čredna žival in da v
čredi velja hierarhija. Če imamo za vodni vir različna zajetja, lahko za razkuževanje vode uporabljamo različna
razkužila, ki se uporabljajo za razkuževanje pitne vode
za ljudi in živali. Ob tem tudi upoštevamo, da se potrebe
po vodi za različne kategorije živali med seboj razlikujejo. Govedo lahko brez krme preživi več dni, medtem ko
je enodnevno pomanjkanje vode zanj lahko že usodno.
5.2.

Preprečevanje vročinskega stresa

v poletnih mesecih

Govedo je živalska vrsta, ki zelo težko prenaša visoko
temperaturo. Zaradi fiziologije prebavnega trakta in
metabolizma nastajajo velike količine toplote, ki jo organizem mora dodatno oddajati iz telesa. Optimalna temperatura za najboljše počutje goveda je ob zmerni vlagi
10-15 °C. Če so temperature višje od 24 °C, so živali manj
ješče in za ohlajanje porabljajo dodatno energijo. Za
kompenzacijske mehanizme, kot so potenje in pospešeno dihanje ter posledično ohlajanje, živali potrebujejo
velike količine sveže pitne vode.
Živalim moramo v poletnih mesecih zagotoviti ustrezno zavetje, ki je lahko naravno (drevesa, hrib, grapa …)
ali pa umetno (kozolec, nadstrešek …). Zavetje je pomembno zlasti zaradi zagotavljanja sence, in je pravzaprav pomembnejše kot zaščita pred dežjem in drugimi
vremenskimi vplivi. Govedu, predvsem kravam molzni-
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cam, zaradi visokih zunanjih temperatur in posledičnega vročinskega stresa padeta proizvodnja in mlečnost,
močno se poslabša tudi plodnost. Med tem obdobjem
so slabši reprodukcijski indeksi, živali slabše izražajo znake pojatev, pri pitovnih živalih pa se zmanjšajo prirasti.
5.3.

 eprodukcija pri živalih na paši
R
(haremski pripust, plemenjaki,
ločevanje živali po kategorijah)

Živali, ki so na paši, moramo redno opazovati. Če uporabljamo umetno osemenjevanje je priporočljivo živali
opazovati vsaj dvakrat na dan. To opravimo takrat, ko se
napasejo, in ne tik po tem, ko jih pripeljemo na pašo. Optimalen čas za osemenitev je v drugi (t. i. stoječi) fazi pojatve. Če uporabljamo haremski pripust, je najbolje, da v
čredo pripeljemo plemenskega bika, ki ima opravljene
predpisane preiskave za bolezni ter preiskave za kakovost semena in oploditvene sposobnosti sperme. Bik v
naravnem pripustu mora biti licenciran s strani Republiške komisije za odbiro bikov pri posamezni pasmi. Takšni
biki imajo preverjeno ustrezen libido - nagon. Mnogokrat se zgodi, da rejci spustijo bika v čredo in po enem
letu ni brejih živali. Priporočljiv je pregled plemenic nekaj mesecev po uvedbi novega plemenjaka v čredo.
Pri uporabi naravnega pripusta moramo upoštevati, da
v čredi ne bomo dobili tako dobrega selekcijskega napredka, kot bi ga z uporabo načrtnega osemenjevanja
različnih živali s semenom primernih bikov. V mesnih
rejah to ne predstavlja večjega problema, medtem ko
v rejah krav molznic lahko nastane velik selekcijski primanjkljaj.

6. Zdravstveno varstvo
pašnega goveda
Najpogostejši zdravstveni problemi goveda na paši so
povezani s prehrano: to so alimentarne indigestije in
presnovne motnje, kot so tetanije. Pogosto je tudi t. i.
penasto napenjanje, ki je posledica paše govedi na mladi, s saponini bogati travi, predvsem v spomladanskih
mesecih, ali v primeru, ko živali po nesreči zaidejo na
površine, na katerih so posejane metuljnice (detelje).
Ob prepoznem ukrepanju lahko pride do pogina živali zaradi zadušitve – pritisk vampa. V jesenskih mesecih
se pogosto zgodi zagozditev požiralnika (jabolko, repa,
buča …). Posledica zagozditve je lahko pogin, če takšne
živali ne opazimo pravočasno in ustrezno ukrepamo. Za
žival z zagozdenim požiralnikom je značilno, da se slini,
ker ne more požirati sline. Žival z obstrukcijo požiralnika
je napeta v področju leve lakotnice, kašlja, je nervozna
in vznemirjena.
Pri živalih na paši se pojavljajo tudi razne zastrupitve, ki
so posledica uživanja strupenih rastlin oziroma rastlin,
ki vsebujejo škodljive snovi. Zastrupitve s strupenimi rastlinami so pogostejše predvsem v poletnih mesecih in
ob suši. Takrat živali nimajo dovolj paše in zaradi lakote
popasejo tudi neokusne in strupene rastline (praproti,
zlatice, bela čmerika …).
Na paši, zlasti na neurejenih pašnikih in pašnikih v bližini cest in železnic, lahko govedo s pašo zaužije razne
ostre kovinske dele (žice, žeblje, dele jeklenic …). Kovinski delci po zaužitju padejo na dno kapice, kjer se pogosto zapičijo v steno kapice in povzročijo predrtje stene.
Nastane vnetje stene kapice in trebušne votline (retikuloperitonitis), žival zgubi apetit, dobi rahlo povišano
telesno temperaturo, kravam nenadno pade mlečnost.
V večini primerov telo takšen tujek obda s fibrinsko kapsulo in proces omeji. Takšna žival ima prizadeto motoriko vampa, slabšo proizvodnjo, lahko tudi hujša. Tujek se
lahko prebije še naprej proti diafragmi in prebije v prsno
votlino. Tu lahko povzroči vnetje najprej osrčnika, lahko
pa se celo zapiči v srce in povzroči nenaden pogin živali.
Za živali, ki se pasejo na t. i. rizičnih pašnikih, se lahko v
vamp vstavi poseben magnet, ki leži na dnu kapice in v
svojo »kletko« privlači ostre kovinske delce. Magnet lahko uporabimo tudi kot del konservativne terapije, če sumimo tujek v kapici. Najbolj priporočljivo pa je kirurško
zdravljenje. Živali operiramo, torej odpremo steno vampa in iz kapice izvlečemo zapičen tujek. Lastniki obolele
živali predvsem na paši pogosto opazijo pozneje, takrat
ko se kapica že močno zaraste s trebušno steno. Rezultat operacije je v tem primeru slabši, možnost zapletov
večja.
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6.1.

Najpogostejši zajedavci pri
govedu (razvojni krogi, preventivni ukrepi, zatiranje, koprološke preiskave …)

Parazitizem je medsebojni odnos med dvema živima organizmoma, v katerem ima en korist, drug pa te koristi
nima oziroma ima škodo. Paraziti so načeloma vrstno
specifični, to pomeni, da zajedajo določeno živalsko vrsto, ne morejo pa zajedati drugih živalskih vrst. Redki zajedavci zajedajo različne živalske vrste (na primer klopi,
bolhe).
Glede na lokacijo ločimo zunanje parazite, ki živijo na
koži, dlaki (uši, garje, dlakožeri …), in notranje parazite,
ki naseljujejo prebavni trakt in notranje organe (gliste,
metljaji, trakulje …).
Glede na razvoj ločimo parazite, ki imajo direkten razvojni krog (gliste, uši, garje), in parazite, ki imajo indirekten
(posreden) razvojni krog ter za svoj razvoj potrebujejo
vmesnega gostitelja (metljaji, trakulje).
Glede na njihove lastnosti uporabljamo različne načine
zatiranja: ofenzivni, defenzivni in preventivni.

NAJPOGOSTEJŠI PARAZITI PRI GOVEDU
V SLOVENIJI:
NOTRANJI ZAJEDAVCI - ENDOPARAZITI
Enocelični (Coccidia sp.)

§

Pri teletih povzročajo driske, tudi krvave, zajedajo pa celice črevesne sluznice. Imajo direkten razvojni krog. Za
preprečevanje kocidioze je potrebna ustrezna higiena
telečnjakov in dobra odpornost telet. UV-žarki jih uničijo. Pogosti so v vlažnih, temnih in umazanih hlevih.

Sesači (veliki metljaj, vampov sesač)

§

Veliki metljaj (Fasciola hepatica)
Veliki metljaj je razširjen po vsem svetu. Odrasli metljaj
ima obliko lista akacije in je velik 2-3 cm. Zajeda v jetrih,
predvsem v žolčevodih pri govedu, tudi pri drobnici.
Odrasli metljaji so dvospolniki, torej se oplodijo sami s
sabo. Jajčeca izločajo v črevo in z blatom se ta jajčeca
izločijo v okolje. Jajčeca metljaja so težja od vode in jih
določamo v laboratoriju z metodo sedimentacije (po posebnem postopku jih z mikroskopom najdemo v usedlini - sedimentu blata). Iz enega jajčeca se pri temperaturi
okolja, višji od 9,5 °C, in prek vmesnega gostitelja polža
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mlakarja razvije od 2 do 5000 invazijskih oblik - metacerkarij. Invazijske oblike uničijo zelo nizke temperature,
izsuševanje (seno), uniči jih tudi siliranje. Invazijske oblike se prilepijo na travo in govedo jih s travo požre. Te
se zavrtajo iz tankega črevesa v trebušno votlino in nato
prebijejo jetrno kapsulo. V jetrih goveda se razvijajo 5-6
tednov, nato se kot odrasli naselijo v žolčevode, v katerih
živijo in zajedajo 3-5 let, lahko pa tudi do 11 let. Spolno
zreli postanejo 2 meseca po invaziji. S svojim zajedanjem povzročajo direktno in indirektno škodo. Najpogostejša je kronična oblika bolezni. Prizadeto je delovanje
jeter. Pogosto pride do nenadnih problemov po porodu
(metabolični stres). Obolele živali hujšajo, so slabše ješče, imajo nesvetlečo dlako in neelastično kožo, prisotna
je hipoalbuminemija …
Obolele zdravimo s številnimi preparati, ki so na voljo,
vendar moramo biti pozorni, saj vsi antiparazitiki ne
učinkujejo na metljaje. Samo nekaj preparatov ima določeno karenco za mleko, na kar moramo biti pozorni v
rejah krav molznic. Pripravki so v obliki peroralnih učinkovin (tablete, tekočina), v zadnjem času tudi kot polivi
(preparati pour-on) in injekcijski preparati (veterinar). Pri
zdravljenju metljavosti moramo upoštevati, da večina
učinkovin deluje le na odrasle metljaje (6 tednov po invaziji) v jetrih (oksiklozamid, albendazol, klozantel, rafoksanid …). V mlečnih rejah zdravimo ob presušitvi, pri
drugih pa 6 tednov po koncu paše pozno jeseni in pozimi, obvezno pa pred naslednjo pašo spomladi. V klavnici
se vsa jetra zaklanih goved pregleda na prisotnost metljajev v jetrih.
Zelo pomembna je ustrezna preventiva, kot sta pregled
in urejanje pašnih površin (melioracije); če ni vmesnega
gostitelja, ni razvoja metljaja. Močvirne površine je priporočljivo odgraditi. Zelo pozorni moramo biti na napajališča, kjer je pogosteje blato, v njem pa verjetnost
prisotnosti polžev večja - razvoj metljaja. Poskrbeti moramo za ustrezno sušenje in skladiščenje sena ter pripravo ustrezne silaže. Metljaj se pojavlja tudi pri divjadi in ta
lahko zanese jajčeca na neokužene pašnike.
§

Vampov sesač (Paramfistomum)

Odrasli zajeda v kapici, vampu in ne povzroča večjih težav. Vmesni gostitelj je polž, po zaužitju invazivne oblike
se razvija v dvanajstniku, siriščniku, v katerem lahko povzroča težave. Razvoj traja 1-4 mesece. Učinkovita učinkovina je oksiklozamid.
§

Valjasti črvi – gliste
(telečja glista, trichostrongilidi …)

Vse gliste imajo direkten razvojni krog, to pomeni, da
odrasli zajedavci izločajo jajčeca, iz katerih se po zauži-

tju prek ličink razvijejo v nove gliste, in krog je sklenjen.
Invazija z glistami pri govedu povzroča slabši apetit, driske, slabše priraščanje, prizadet je tudi imunski sistem.
Invadirane živali so dovzetnejše za druge bolezni. V
slabših pogojih reje lahko paraziti povzročijo pogin živali (izčrpanost, anemija). Živali, ki so invadirane, imajo
nesvetlečo dlako (hiporoteinemija).
Med glistami so pri govedu največji in najpogostejši t.
i. askaridi – telečje gliste. Odrasli merijo 30-40 cm in so
prozorne barve. Naseljujejo tanko črevo in so videti kot
»kuhani špageti«. Odrasli paraziti izločajo zelo odporna
jajčeca, ki so obdana z debelo ovojnico. Invadirana žival
jih izloča skupaj z blatom. Jajčeca so zelo odporna in preživijo meseca in leta v okolju, so pa občutljiva na sončno
svetlobo. Pri odraslih živalih ne povzročajo težav, večje
težave so pri teletih. Invadirana teleta imajo značilen
vonj po acetonu, takšen vonj zaudarja tudi iz njihovega
gobca. Obolela teleta slabše priraščajo, imajo prebavne
težave, dlaka je brez leska. Lahko pride do zamašitve
črevesja z zajedavci in v skrajnem primeru tudi pogina
(previdnost pri zdravljenju).
Teleta se lahko okužijo že v brejosti, ličinke se izločajo
tudi z mlezivom (kolostromum). Pomembno je zdravljenje krav že pred porodom. Teleta zdravimo čim prej po
rojstvu (2-3 tedne stara).
Nekateri antiparazitiki delujejo samo na odrasle gliste,
drugi tudi na ličinke. Načeloma so askaridi dobro občutljivi na vse antiparazitike.
Pri govedu so pogosti še trihostrongilidi, ki so manjše
gliste in zajedajo v tankem črevesu. Povzročajo slabše
priraste, hranijo se s krvjo in hranilnimi snovmi in prizadenejo imunski sistem. Izločajo veliko število jajčec,
ki so odporna na nizke temperature. Te gliste so na antiparazitike slabše občutljive, zato je pomembno, da z
učinkovinami »kolobarimo«. Pomembna sta pravilna in
smiselna uporaba antiparazitikov ter preprečevanje razvoja rezistence. Zelo učinkovita je košnja pašnikov, saj s
tem presekamo stalno sklenjen razvojni krog. Zelo koristna sta tudi poletno brananje ter mulčenje pašnikov in
iztrebkov, saj UV-žarki in izsuševanje uničijo jajčeca.
§

Pljučne gliste (Dictyocaulus sp.)

Odrasle pljučne gliste so dolge 5-8 cm in zajedajo v sapnicah in sapniku v pljučih pri govedu. Povzročajo kašljanje, sekundarne pljučnice in slabše priraščanje. Bolj
ko odrasla goveda so občutljiva teleta. Žival jajčeca izkašlja in požre, nato se izločijo z blatom. Po razvoju v
okolju (ustrezna vlaga in temperatura) se razvije invazijska ličinka, ki jo žival popase skupaj s travo. Po zaužitju
prebije steno črevesja in se naseli v bezgavkah. Od tam

ličinka potuje v pljuča, kjer dozori in po spolni zrelosti se
zopet izloči jajčece.
Načeloma so ti zajedavci dobro občutljivi na antiparazitike.
§

Trakulje

Govedo je lahko končni gostitelj trakulje rodu Moniezia
sp., ki zajeda v tankem črevesu (dolga je lahko nekaj metrov) in tam ne povzroča večje škode. Vmesni gostitelj so
pršice. Občutljive so na večino antiparazitikov.
Govedo je lahko tudi vmesni gostitelj človeške trakulje ikričavost mesa. Obvezen je pregled vsega mesa govedi
v klavnicah.

ZUNANJI ZAJEDAVCI - EKTOPARAZITI
§

Uši, dlakožeri

Najpogostejši zunanji zajedavci pri govedu so uši in
dlakožeri. Zajedajo na koži ter na in med dlako. Odrasli
ležejo jajčeca, gnide, od 2-5 na dan. Uši jih lepijo na dlake. Med živalmi se širijo s stikom. Pogosteje se pojavljajo
jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. Med poletnimi meseci se ti zajedavci težje razmnožujejo, saj je dlaka kratka.
Pri živalih na paši razvoj dodatno zavrejo vročina, suho
okolje in sonce, zato poleti preživi le malo zajedavcev.
Invadirane živali se praskajo, imajo polomljeno dlako, so
nemirne, redko uši povzročijo tudi slabokrvnost.
Za zdravljenje uporabimo lokalno zdravljenje s pršenjem
(amitraz, piretroidi ...). Lokalno zdravljenje je treba ponavljati na 10-14 dni, rezultat je pogosto slabši, saj s prišili
težje temeljito dosežemo vsa področja kožuha. Bolje se
obnese sistemska terapija (polivi, injekcijski pripravki;
karenca!). Pomembno je, da novo nabavljene živali pregledamo in obravnavamo, preden jih vključimo v rejo.
§

Garje

Klasične garje, tiste, ki vrtajo rove v kožo, so pri govedu
redke. Če že, se pojavljajo za ušesi in v dimljah, kjer je
nežna, mehka koža. To živali močno srbi in posledično
pride do zadebelitve kože.
Pri govedu so v zimskih mesecih pogosti garjavci iz rodu
Chorioptes sp., ki zajedajo na površini kože. Najpogosteje
jih najdemo ob korenu repa. Hranijo se z odmrlimi deli
kože, s svojo prisotnostjo motijo živali in povzročajo tudi
lokalno vnetje. Občutljivi so na večino antiparazitikov
(lokalno in sistemsko). Na paši bolezen izzveni (UV, suho
okolje).
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Klopi

§

Klopi so pri govedu prenašalci bolezni babezioze (krvomočnosti goveda), lahko tudi borelioze in mrzlice Q.
S svojo prisotnostjo motijo živali in povzročijo lokalno
draženje in posledično vnetje na mestu prisesanja. Ker
se klopi pojavljajo ob gozdnih mejah in grmovju, se izogibamo paši na takšnih področjih (odgrajevanje). Zatiranje klopov na živalih je težavno, lahko uporabimo tudi
repelente.

MIAZA (ličinke insektov)
Občasno se pri živalih, ki imajo zagnojene rane ali pri teletih takoj po porodu, na koži pojavijo ličinke mesarskih
muh, ki se hranijo z mrtvim, gnilim tkivom. S svojo prisotnostjo povzročijo dodatno vnetje kože. Živali lahko dobijo povišano telesno temperaturo, pojavijo se znaki sistemske infekcije. Takim živalim moramo čim prej očistiti
in ostriči prizadeto mesto ter tako preprečiti nadaljnje
vnetje. Včasih je potrebno prizadeto kožo zdraviti z antibiotiki. Posebej previdni moramo biti pri teletih z dolgo
dlako poleti, ob visoki temperaturi in vlažnosti.

BOLEZNI, KI JIH PRENAŠAJO INSEKTI
Na govedu občasno živijo tudi drugi insekti, predvsem
muhe, obadi in mušice, ki jo motijo in vznemirjajo. Nekateri insekti živalim pijejo kri in so pomembni prenašalci
(vektorji) različnih virusnih bolezni pri govedu (bolezen
modrikastega jezika, vozličasti dermatitis, infekciozni
bovini keratokonjunktivitis, bradavičavost - papilomatozo, mastitise - S. Aureus). Živali za njihovo dobro čim bolj
zaščitimo pred invazijo teh insektov, tako na njih kot v
objektih, v katerih so nastanjene.

7. T
 emeljne anatomske in
fiziološke značilnosti pri
govedu
Govedo je prežvekovalec, to pomeni, da prežvekuje. Ima
razvite predželodce, to so kapica, vamp in prebiralnik,
v katerih poteka mikrobna prebava. S pomočjo mikroorganizmov v vampu govedo izkoristi težko prebavljive
snovi in celulozo v travi, senu, silaži … Govedo porabi
4-8 ur dnevno za žretje, 4-8 ur za prežvekovanje in približno 8-10 ur za počivanje. Ima dolg in močan jezik, s katerim prime šop trave, ga nasloni ob dentalno ploščo in
odtrga. Vemo, da govedo in drugi prežvekovalci nimajo
zgornjih sekalcev. Načeloma se govedo prehranjuje zjutraj pred sončnim vzhodom in zvečer ob nastopu teme.
Govedo ima panoramski vid (340°) in oči na strani glave.
Ima široko vidno polje, vendar je kot, kjer se obe vidni
polji očes prekrivata, majhen. Zaradi tega govedo težko
ocenjuje globino, prav tako težko loči podrobnosti in
razdalje. Zmotijo ga žive barve, za prilagoditev na spremembe v stopnji osvetljenosti potrebuje petkrat več
časa kot ljudje, zato se nerado premakne iz svetlih v temne prostore. V tem primeru mu je potrebno pustiti čas,
da se prilagodi. To moramo upoštevati tudi pri nakladanju (načeloma je v prevoznih sredstvih temno).

8. O
 bnašanje in psihologija
govedi v povezavi z načini
reje
Govedo je v naravi plen, zato ga prestrašita že najmanjši
hrup in neznan vonj. Voh ima dobro razvit. Občutljiv sluh
mu omogoča, da sliši podobne in tudi višje frekvence
kot ljudje. Ima odlično razvit čredni nagon in v skupini se
vzpostavi določena hierarhija. Vodilna žival, najpogosteje vodilna krava, vpliva na ostale, ki ji sledijo. Žival svojo
podrejenost pokaže s spuščenim repom, potegnjenim
med zadnje noge in spuščeno glavo. Živali v skupini lažje premagajo strah.
Osebni prostor živali se razlikuje, glede na to, koliko so
živali v stiku s človekom. Osebni prostor je navidezna
meja, do katere se živali približamo, ne da bi se nam ta
umaknila. Nekatere živali (krave molznice) imajo zelo
ozek osebni prostor (nekaj decimetrov). Osebni prostor
živali, ki so stalno na paši oziroma od rojstva nimajo stika
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z ljudmi, meri v premeru tudi več metrov. Živali moramo opazovati in se jim približevati počasi. Ko ugotovimo
mejo njihovega osebnega prostora, jih s tem, ko vstopimo v njihov osebni prostor, lahko usmerjamo naprej. Če
želimo govedo usmeriti v določeno smer, se živali približamo od zadaj in gremo od strani trebuha proti glavi. Če
gremo do točke ravnovesja, ki je na meji med sprednjimi
nogami in vratom, in se ji približamo od spredaj, jo obrnemo. To zakonitost s pridom izkoriščajo ovčarski psi.

8.1. Ravnanje z govedom in njihov
transport, zaščita pred mučenjem
Govedo nosi več teže na sprednjih nogah, zato se lažje
vzpenja po hribu, kot spušča po klancu. To upoštevamo
pri nakladanju živali. Pomembno je, da so klančine pri
razkladanju čim manjšega naklona. Naklon ne sme biti
večji od 50 %. Klančine morajo imeti ustrezne prečke, da
se živali nanje oprejo in jim ne zdrsne. Priporočljivo je, da
imajo nakladalne klančine tudi stranske ograje.
Idealno je, če se živali lahko prevaža z glavo obrnjeno
nazaj. Prednje noge so med transportom namreč še bolj
obremenjene, saj je zaviranje vozila običajno sunkovitejše kot speljevanje.
V skladu s Pravilnikom o zaščiti živali med prevozom
(Uradni list RS, št. 62/09) in postopki v zvezi z njim je prepovedano udarjati in brcati živali ter pritiskati na kateri
koli posebej občutljiv del telesa, s čimer bi jim povzročili
nepotrebno bolečino ali trpljenje. Prepovedano je dvigati ali vleči živali za glavo, ušesa, rogove, rep in dlako.
Za priganjanje ne smemo uporabljati palice in drugih
pripomočkov z ostrimi konci. Izogibati se moramo rabi
naprav, ki povzročajo elektrošoke. Uporabljamo jih izjemoma za odraslo govedo, in sicer pod pogojem, da se
lahko kam umaknejo. Elektrošoki naj ne trajajo več kot
sekundo, med njimi naj bodo dovolj dolgi presledki, izogibamo se mišicam zadnje četrti.
Živali se ne privezuje za rogove in nosne obroče. Izogibamo se vlečenju živali, saj s tem dosežemo, da žival
vleče v nasprotno smer. Živali usmerjamo in ženemo
od zadaj naprej. Pri nakladanju in ravnanju z govedom
moramo biti umirjeni, predvideti moramo dovolj časa in
živali bodo sodelovale. V nasprotnem primeru bo možnost uspeha manjša, možnost poškodb ljudi, živali in
opreme pa večja.

9. O
 snove porodništva pri
govedu
Brejost pri govedu traja povprečno od 280 (mlečne) do
290 dni (kombinirane in mesne pasme). Eden od očitnih znakov bližajočega poroda je povečano vime, v katerem se pojavi mlezivo tik pred porodom. Prisoten je
tudi edem sramnice, ki se poveča. Pred porodom priteče
gost izcedek iz nožnice, ki postaja vse bolj tekoč. Najbolj
zanesljiv znak bližajočega se poroda so sproščene vezi
medeničnega obroča. Zaradi razrahljanih vezi se koren
repa rahlo privzdigne, tik pred porodom pa napetost mišic repa popusti.
Žival pred porodom namestimo v individualne ali skupinske bokse, v katerih poskrbimo za kakovosten nastilj
in udobno ležišče. V hlevu moramo imeti tudi prostor za
bolne in poškodovane živali, kar pa je na terenu prej izjema kot pravilo.

9.1.

Porod poteka v treh fazah:

1. faza traja 4-24 ur. V tem času so živali nemirne, prenehajo jesti, občasno legajo, vstajajo, lahko začnejo
tudi pritiskati, maternični vrat se začne rahljati. Pride do
vstopa horio-alantoisa (mehurja) v nožnico. Ko se mehur
predre, tekočina steče in prične se 2. faza poroda. Ta traja
0,5-3 ure. V tem času pride do iztiskanja ploda.
Iztiskanje najpogosteje poteka pri ležeči živali, pogosto
krave telijo tudi stoje. Ko krava iztiska tele, se ob tem predre še druga ovojnica (amnion), v kateri je tele. Ob tem
krava dobi še močnejše popadke in iztiskanje se pospeši.
Največ sile je potrebno, da mati iztisne glavo teleta, nato
sledi še iztisnjenje ostalega dela teleta. Pri mesnih pasmah se lahko zadnji del teleta zatakne v porodni kanal.
V večini porodov so teleta v normalni legi, z glavo naprej
in hrbtom zgoraj. Po uspešni drugi fazi poroda sledi še
3. faza, v kateri se izločijo ovojnice in posteljica ploda. Ta
poteka do 12 ur po porodu.
Če je možno, pustimo krave in telice, da povržejo same.
Seveda moramo potek poroda nadzirati, vendar s pomočjo ne smemo prehitevati. Tele naj bi se povrglo v dveh
urah po tem, ko se skozi sramnico pojavi mehur, v katerem je tele. Pri mesnih pasmah traja iztiskanje plodu dlje,
pri mlečnih se tele povrže prej. Načeloma tele preživi do
8 ur po začetku iztiskanja plodu, vendar moramo v primeru podaljšanega poroda pravočasno poiskati pomoč.
Najpogostejši vzrok za težaven porod pri govedu je prevelik plod glede na velikost matere oziroma njenih porodnih poti (prenašanje čez rok, obrejitev premladih živali,
mesne pasme …) ali predobre kondicije visoko brejih
živali (predebele/zamaščene živali). Pogosto je težaven
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porod povezan z nepravilno lego ploda (razne fleksije,
nepravilni položaji). Normalen položaj je kraniodorzalen. Vse ostalo so nepravilni položaji.
Če porod ne napreduje, je potrebno pregledati, če je
položaj ploda pravilen. Preden posežemo v rodila krave,
moramo zunanje genitalije dobro očistiti, oprati in razkužiti. Enako naredimo z našimi rokami in vsemi pripomočki, ki jih uporabljamo pri porodu in vstopajo v notranjost
živali (vrvi, verige …). Preden kar koli (roka, pripomočki)
vstopi v rodila krave, mora biti tudi dobro namazano z
ustreznim lubrikantom (porodnim gelom). Priporočljivo
je, da si na roke nadenemo t. i. rektalne rokavice. Z roko
nato počasi vstopimo v rodila in poskušamo zatipati obe
nogi in glavo. Če tega ne najdemo, poskušamo ugotoviti
položaj. Včasih okončine niso v pravilnem položaju in jih
je potrebno naravnati. Pri tem celoten plod narahlo potisnemo nazaj v maternico in skušamo naravnati okončino, glavo. Pri delu bodimo umirjeni in ne uporabimo
prevelike sile, da ne poškodujemo maternice. Ko je plod
v pravilni legi, ga lahko s pomočjo vrvi ali verig izvlečemo. Uporabimo lahko tudi porodne naprave, s katerimi
dosežemo silo vleka primerljivo s 5-7 ljudmi. Porodna
naprava je koristen pripomoček, vendar moramo z njo
ravnati previdno in ne delamo na silo. Če s primernim
vlekom ne uspemo izvleči plodu, poiščemo pomoč veterinarja. Ta bo strokovno presodil stanje in se bo v primeru prevelikega ploda ali drugih nepravilnosti odločil
opraviti carski rez. Tako bomo preprečili poškodbe krave
ali novorojenega teleta. Težki porodi so pogost vzrok za
velike ekonomske izgube v rejah (pogini telet, krav).
Po porodu je potrebno poskrbeti za pravilno oskrbo
novorojenega teleta. Najprej je potrebno zagotoviti, da
tele zadiha (proste dihalne poti). Če je porod težek, lahko
tele obesimo za zadnje noge, da steče porodna tekočina
iz dihalnih poti. V nosnico mu lahko potisnemo steblo
sena slame in tele bo refleksno prhnilo. Tako bo impulzivno izdihnilo sluz iz zgornjih dihalnih poti. Po porodu
tele namestimo v nastlan in čist boks ter ga damo v prsni
položaj. Teleta obrišemo, s čimer pospešimo cirkulacijo.
Po porodu moramo novorojenemu teletu čim prej zagotoviti ustrezno mlezivo - kolostrum. Pri rejah krav molznic se priporoča čim prejšnje napajanje teleta s cucljem
ali pa s sondiranjem (drenč). V prvih 24 urah po porodu
naj bi prejelo tele vsaj 4 litre (t. j. vsaj 10 % telesne teže)
kolostruma, od tega čim več v prvih 6 urah po porodu. V
rejah krav dojilj je priporočljivo, da tele čim prej sesa mater. Če je slabotno in ne more, mu ponudimo kolostrum
po cuclju ali po sondi (vsaj 2,5 litra). Vsekakor moramo
poskrbeti za ustrezno higieno in temperaturo ponujenega kolostruma. Če krava zaradi različnih vzrokov nima
kolostruma, moramo kolostrum zagotoviti od druge živali ali pa uporabiti shranjen zamrznjen kolostrum (previdno – prenos bolezni!). Pri odtajanju zamrznjenega
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kolostruma moramo paziti, da ga ne pregrejemo prek 41
°C. Obstajajo komercialni pripravki kolostruma v obliki
past, vendar je najbolje, da uporabimo kolostrum krav
iz iste črede.

10. S
 mernice pri vzreji
različnih kategorij živali
(teleta, plemenska
živina )
10.1. Teleta
10.1.1. Pomen in zagotavljanje kvalitativno
in kvantitativno ustreznega kolostruma za
teleta po porodu
Pri teletih vseh rej, tako mesnih kot mlečnih, moramo
stremeti k temu, da jim zagotovimo ustrezno prehrano v
prvih 6 mesecih. V prvem dnevu moramo teletom zagotoviti dovolj kakovostnega kolostruma. V prvih 24 urah
po porodu se prek črevesne sluznice vsrkajo vse zaščitne
snovi in protitelesa, kasneje pa občutno manj. Če je bilo
tele oskrbljeno s premalo ali nekakovostnim kolostrumom, bodo posledice vidne že v prvem tednu življenja.
Takšno tele bo imelo slab imunski odgovor na povzročitelje bolezni v okolju.
Tele se povrže skoraj brez zaščite. Vso zaščito dobi s kolostrumom, in ta traja do treh tednov starosti, ko se pri
teletu razvije njegov lastni imunski sistem. Teleta morajo v prvih tednih življenja dobiti čim več koncentriranih
hranilnih snovi.

10.1.2. Sistemi napajanja telet, higiene
opreme za napajanje, pogostost napajanja
Pri vzreji telet lahko uporabimo polno mleko ali mlečne
nadomestke. Pri uporabi polnega mleka moramo poskrbeti za pravilno higieno in količino mleka, ki ga ponudimo teletu. V prvih nekaj dneh je priporočljivo, da teletu
ponudimo mleko 3-krat dnevno. Mleko je najboljša in
najcenejša krma za takšne živali. Dokazano je, da je za
kapaciteto prirasta in zmožnosti po prirastu v prvih tednih mleko najboljše krmilo.

10.1.3. Uporaba mlečnih nadomestkov za
vzrejo telet, različni načini vzreje telet
Če krmimo mlečni nadomestek, je pomembno, da je ta
dobre kakovosti. Slabši ko je, več dni bo potrebnih za isti
prirast in dražji je prirastek. Pri uporabi mlečnih nado-

mestkov moramo biti pozorni na to, da uporabimo kakovostni mlečni nadomestek in da ga ustrezno pripravimo.
Poskrbeti moramo, da se nadomestek dobro raztopi.
Prav tako moramo biti pozorni na temperaturo pripravljenega nadomestka. Mlečni nadomestki so lahko izdelani iz mleka (kazein) v prahu, vendar večina mlečnih nadomestkov vsebuje beljakovine sirotke. Manj primerne
so rastlinske beljakovine (sojine), saj jih tele v prvih tednih slabo prebavlja. Vsebnost beljakovin v nadomestku
je večinoma 18-25 %. Visoke vsebnosti so v primerih, ko
so beljakovine slabše izkoristljive. Maščoba v mlečnih
nadomestkih je lahko živalskega (loj) ali rastlinskega izvora (kokosovo ali palmino olje). Vsebnost maščobe je
10-20 %. Pri vsebnosti rastlinske maščobe moramo biti
pozorni na temperaturo priprave, saj je potrebna višja
temperatura za ustrezno raztapljanje. Mlečni nadomestki vsebujejo še dodatke, kot so vitamini, minerali in probiotiki, ki so koristni za rast in razvoj teleta ter črevesne
mikroflore.
Pri mlečnih nadomestkih moramo skrbeti za ustrezno
pripravo. Lažje je, če za napajanje uporabljamo avtomat,
ki sproti pripravlja mlečni nadomestek. Tako pri napajanju z mlekom kot z mlečnim nadomestkom moramo
skrbeti za ustrezno higieno veder, cucljev in ostalih pripomočkov za napajanje telet. S tem preprečujemo pojav
neinfekcijskih in infekcijskih drisk pri teletih.

kondicijo in zamastitev telic do poroda. Krmni obrok
hkrati ne sme biti preskromen, saj v tem primeru prvesnice v prvo laktacijo ne bodo prišle v ustrezni kondiciji.
Zavedajmo se, da telice predstavljajo prihodnost vsake
reje, zato skrbimo za njihovo in našo dobro prihodnost.

10.1.4. Zagotavljanje ustrezne voluminozne
in močne krme za teleta

Pred porodom jim moramo zagotoviti kakovostnejši
obrok iz dveh razlogov:
- Prvi razlog je v tem, da postopoma pripravljamo vampovo mikrofloro na koncentriran krmni obrok po porodu. Koncentriran obrok po porodu je pomemben zato,
da živali po porodu zaužijejo čim več energije in hranilnih snovi.
S tem poskušamo zmanjšati globino negativne energetske bilance, ki je vedno prisotna v prvih tednih po
porodu. Manj ko je intenzivna negativna energetska bilanca po porodu, boljši so kasnejši rezultati reprodukcije,
mlečnosti, zdravstvenega stanja in dolgoživosti živali.
- Drugi razlog za bolj koncentriran obrok v zadnjih tednih pred porodom je v tem, da živali v zadnjih tednih
pred porodom tudi fizično ne morejo požreti toliko, saj
je zmanjšan volumen v trebuhu (velik del zasede breja
maternica). Pogosto pride do predporodnega hujšanja
živali in tudi ketoze pri telicah, ki so se prehitro obrejile,
in pri živalih, ki so breje z dvojčki, trojčki. Če ne ukrepamo pravočasno, lahko živali tako oslabijo, da pride do
odpovedi jeter in lahko poginejo že pred porodom.

Teleta morajo že po prvem tednu starosti imeti na voljo
svežo pitno vodo in voluminozno krmo (slamo, seno, posušeno lucerno), da se jim čim prej začne razvijati vamp;
glavni organ odraslega prežvekovalca. Prav tako pričnemo s krmljenjem ustreznega močnega krmila (starter,
briketi, musliji, koruza …)

10.2. Plemenska živina
10.2.1. Potrebe po hranilnih snoveh za različne kategorije plemenske živine
Optimalno naj bi plemenske teličke v prvih šestih mesecih dosegle 30 % končne telesne teže (180 kg/600
kg), pri starosti 15 mesecev naj bi plemenske telice pred
prvo osemenitvijo imele 60 % končne telesne teže (360
kg/ 600kg) in pred prvim porodom pri 22 mesecih 90 %
končne telesne teže (540 kg/600 kg). Dovolj hitro rast in
ustrezne priraste dosežemo, če skrbimo za kakovostno
prehrano telic do prve osemenitve/pripusta, nato pa za
pravilno rast in razvoj. Preprečiti moramo prekomerno

Vzreja telet, zlasti telet ženskega spola, je ključnega pomena za vzrejo kakovostnih plemenskih živali. Prizadevamo si cilj 30 % - 60 % - 90 % končne teže, kar pomeni,
da moramo mladim živalim do prve osemenitve nuditi
kakovosten obrok, s katerim bomo dosegli ustrezno hitrost rasti in razvoja. Takšna hitrost rasti ne bo negativno
vplivala na prekomerno zamastitev kasnejše vzrejenih
plemenskih telic. Na ta način dosežemo najboljšo ekonomiko prireje plemenskih telic.
Tako na primer 300 kilogramov težka telica, ki v povprečju prirašča 0,3 kg/dan, porabi 82 % energije za vzdrževanje in le 18 % energije za prirast, med tem ko pri prirastu 0,9 kg/dan porabi le 55 % energije za vzdrževanje in
45 % energije za prirast.
Po osemenitvi naj bi telice priraščale povprečno 0,9 kg/
dan, da mesec dni pred porodom dosežejo približno 90
% končne telesne teže.

10.2.2. Potrebe po hranilnih snoveh za telice pred porodom

37

11. Vpliv antibiotikov
v mlezivu in mleku
na pojav rezistence
mikroorganizmov
V rejah krav molznic se v obdobju presušitve pogosto
uporablja antibiotične pripravke za zdravljenje in preventivo mastitisov v presušitvi. To je eden največjih vzrokov za veliko porabo antibiotikov v mlečni proizvodnji.
Takšni uporabi se bo potrebno v prihodnje izogibati.
Prekomerna in nepotrebna uporaba antibiotikov sta
lahko vzrok za nastanek oziroma razvoj odpornosti (rezistence) bakterij na antibiotike. Kolostrum takšnih živali
vsebuje antibiotike in ti antibiotiki pridejo v tele, v katerem lahko posledično pride do pojava rezistentnih sevov
bakterij. Ti antibiotiki prav tako zavirajo razvoj normalne
mikroflore, ki je pomembna za pravilen razvoj in delovanje prebavnega sistema bodočega prežvekovalca.
Uporaba antibiotikov v presušitvi bo tako v prihodnje
omejena le na živali, pri katerih bo na podlagi laboratorijskih preiskav dokazana prisotnost mikroorganizmov.
Opravljen bo tudi test občutljivosti na antibiotik. Če je
vime zdravo, se v presušitvi uporabi t. i. seskovo zaporo (sealing) v obliki gela, ki mehansko preprečuje vstop
bakterij v vime med presušitvijo.

12. Preventivno
zdravstveno varstvo
govedi
12.1. Dobrobit živali
(angleško WELLFARE)
Dobrobit živali opredeljuje stanje posamezne živali glede na njeno kakovost življenja. Kakovost živali je zagotovljena takrat, ko ima žival možnost izražati svoje naravno
obnašanje in ji je zagotovljeno »naravno življenje«.
Živalim mora biti zagotovljenih 5 temeljnih pravic in
svoboščin, ki so:
1. odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti,
2. primerno življenjsko okolje,
3. odsotnost bolečine, poškodb in bolezni,
4. odsotnost strahu in stresa,
5. svobodno izražanje svojega normalnega obnašanja.
Povzetek definicije dobrobiti živali, ki jo je sprejela OIE
leta 2013, je, da je stanje dobrobiti ustrezno, če je žival
zdrava, ji je udobno, je dobro hranjena, varna, lahko izraža svoja prirojena vedenja in ni izpostavljena neprijetnim stanjem, na primer bolečini, strahu ali stiski.

12.1.1. Bolečina (znaki), preprečevanje in
zmanjševanje nepotrebne bolečine in trpljenja
Bolečina je neprijetno občutje, ki je povezano s poškodovanjem tkiv oziroma je povezano s to poškodbo. Ločimo
fizično in psihološko bolečino. Govedo je stoična žival,
kar pomeni, da bolečino izraža tako, da miruje. Pri živali
v bolečinah so ušesa spuščena, žival poležava, frekvenca pitja in žretja se zmanjša, žival je otožna in se ločuje
od črede. Tako rejci kot veterinarji moramo poskrbeti, da
govedu preprečujemo oziroma zmanjšujemo bolečino.
Odstranjevanje rogov pri teličkih je prepovedano brez
uporabe ustrezne analgezije in anestezije, prav tako je
prepovedana uporaba kavstičnih dekornuacijskih kred.
Pomembno je, da pri raznih bolečih posegih, kot so operacije, kastracije in odstranjevanje rogov, uporabimo
ustrezno anestezijo (sistemsko, lokalno) in poskrbimo za
ustrezno protibolečinsko terapijo po posegu, ko anestezija popusti. S tem poleg dobrobiti dosežemo tudi korist,
saj si takšne živali hitreje opomorejo, prej začnejo žreti, zato so manjše izgube v proizvodnji. Dobrobit živali
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postaja vse pomembnejše področje v živinoreji po vsem
svetu. Potrošniki so vse bolj ozaveščeni in želijo, da se
živila živalskega izvora proizvajajo na živalim prijazen
način.

12.2. Šepanje v rejah govedi
Med najpogostejšimi vzroki za zelo močno bolečino in s
tem povezanim nelagodjem je šepanje, ki se v rejah krav
molznic pojavlja pri 20-50 % vseh živali v čredi. Šepanje
je klinični znak, ki kaže na motnjo v gibanju živali. V 90
% primerih je vzrok šepanja obolenje na parkljih. V 90
% primerih gre za obolenje na zadnjih parkljih in v 90 %
primerih je vzrok na zadnjih zunanjih parkljih.
Zmanjševanje in odpravljanje šepanja je prvi in najpomembnejši ukrep za izboljšanje dobrobiti v rejah krav
molznic. Zaradi šepanja nastajajo v takšnih rejah velike
neposredne in posredne izgube. Šepanje je razlog za velike ekonomske izgube. V zadnjih letih je bilo na temo
šepanja opravljenih veliko znanstvenih študij in raziskav,
a v praksi se stopnja šepanja ne zmanjšuje, kvečjemu
se povečuje. Glavni razlog je v tem, da so tako lastniki
kot veterinarji tej problematiki v preteklosti posvečali
premalo pozornosti. Prav tako je za odpravljanje šepanja prvi pogoj ustrezna oprema, stojnica, v kateri lahko
živalim varno dvignemo prizadeto okončino in ustrezno
ukrepamo. Na terenu primanjkuje usposobljenih ljudi,
ki znajo izvesti pravilno korekcijo parkljev. Veliko rejcev
samih opravlja korekcijo parkljev, vendar zaradi slabega
poznavanja tega dela pogosto naredijo več škode kot
koristi. Ker je to delo težko in umazano, se s tem pogosto
odlaša. Rejci šepanja še vedno ne dojemajo kot problem,
saj živali, ki šepajo, načeloma še vedno proizvajajo. Rejci
ukrepajo šele takrat, ko živali ne stopijo več na nogo oziroma ko obležijo. Takrat gre najpogosteje za močno napredovan bolezenski proces, ki zahteva dolgo in drago
zdravljenje, večkrat je žival potrebno oddati v zakol ali
celo usmrtiti. Za uspešen nadzor šepanja v rejah govedi
moramo redno opazovati živali in (pre)poznati znake, ki
nakazujejo različne stopnje šepanja.

12.2.1. Stopnje šepanja, sistematično spremljanje šepanja v čredi, prepoznavanje
drugih znakov šepanja (preležanine, burzitisi,…)
Ločimo različne lestvice šepanja (0-3, 1-5). Pri stopnji šepanja 0 (normalno) žival stoji in hodi normalno, ne krajša
korakov in v gibanju ne izboči hrbta. Pri stopnji šepanja 1
(blago šepanje) žival v mirovanju normalno stoji in nima
izbočenega hrbta, ko pa hodi, hrbet izboči ter dela nee-

nakomerne korake. Pri stopnji šepanja 2 (zmerno šepanje) ima žival izbočen hrbet že v mirovanju, pri gibanju
pa težje stopi na obolelo nogo.
Pri stopnji 3 (močno šepanje) ima žival v mirovanju močno izbočen hrbet, z obolelo nogo »počiva«, pri gibanju
obolele noge skoraj ne obremeni. Takšna žival se nerada
premika in ima hude bolečine. Živali s stopnjo šepanja 2
in 3 takoj primerno oskrbimo. Če smo dovolj usposobljeni, to naredimo sami, v nasprotnem primeru pokličemo
strokovnjaka. Pogosto sta pri zelo napredovalih procesih
potrebni veterinarska pomoč in uporaba ustrezne anestezije (lokalne, sistemske).
Pri živalih, ki so v vezanih rejah, šepanje na stojišču težje ocenjujemo. Najznačilnejši znaki pri takšnih živalih so
prenašanje teže z ene noge na drugo, stanje na robu kanala in »počivanje« obolele noge. Za obolenja parkljev
so značilni tudi t. i. sekundarni znaki, ki so pogosto povezani z nepravilnim ležiščem in ležalnimi boksi. Živali, ki
imajo težave s parklji, več ležijo, redkeje se gredo krmit
in napajat, tudi v molzišče gredo zadnje. Ob kostnih štrlinah nastanejo različne spremembe kože (preležanine),
pogosto nastanejo čiri in otekline - burzitisi. Stanje in
spremembe ocenjujemo na skočnem sklepu v stopnjah
(0-3). Pri vezani reji so pogosti burzitisi na sprednjih nogah, ki nastanejo kot posledica udarcev v ta predel (neprimerne jasli).

12.2.2. Preventivna korekcija parkljev
Težkim primerom obolenj na parkljih se izognemo, če
opravljamo redne korekcije parkljev. Najpomembnejši preventivni ukrep pri nadzoru šepanja v rejah krav
molznic je redna, vsaj 2-krat letna, korekcija parkljev
vsem živalim v reji. Tudi telicam je priporočljivo opraviti
korekcijo, in to že pred prvim porodom. S temi ukrepi
pomembno zmanjšamo izgube, ki so pri prvesnicah pogoste prav zaradi šepanja.
Pri drugih rejah (dojilje, krave v mesni proizvodnji) je priporočljiva enkrat letna korekcija parkljev vsem živalim,
in po potrebi živalim, ki kažejo znake šepanja. Tudi v rejah pitancev se pogosto pojavijo problemi na parkljih, ki
so najpogosteje rezultat nepravilne prehrane ali vnosa
kužnega povzročitelja v rejo.
Funkcionalna korekcija parkljev se opravlja na zdravih
parkljih. Je preventivni ukrep, s katerim omogočimo
pravilen položaj parklja, in sklepov nad njim. S funkcionalno korekcijo dosežemo tudi ustrezno obremenitev
na površinah podplata. Opravljamo jo v petih korakih.
Najprej določimo povprečno dolžino parklja, ki jo merimo od svitkovega roba do roba podplata na sprednji
parkeljni steni. Ta dolžina je prilagojena velikosti in pasmi živali in je med 7 in 8 cm. Višek stene notranjega
parklja na sprednjem delu skrajšamo. V drugem koraku
uskladimo dolžino zunanjega parklja z notranjim. Temu
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sledi izravnava debeline podplata tako, da poravnamo
oba parklja na sprednjem robu stene parklja. V tretjem
koraku izrežemo roževino na notranjem robu podplata,
kjer so sile pritiska postavljene malce pod kotom. Na
tem mestu pogosto nastane tudi čir podplata. Še vedno
pa mora ostati največji del podplata na voljo za prenašanje obremenitve. Konkavno izrezovanje podplata ne
sme presegati tretjine podplatne ploskve. Na vrhu podplata moramo zagotoviti ravno nosilno površino. V četrtem koraku obrežemo vso spremenjeno roževino na
podplatu in omogočimo razbremenitev. V petem koraku
odstranimo vse votle dele parklja in v primeru globljih
sprememb pokličemo pomoč veterinarja. Na koncu odstranimo še zaparkeljnice. S pravilno in redno korekcijo
parkljev pomembno zmanjšamo šepanje v čredi.

12.2.3. Bolezenski procesi na parkljih
Rejci, zlasti tisti, ki sami porezujejo parklje, morajo poznati najpomembnejše bolezenske procese na parkljih.
Obolenja na parkljih delimo na kužna in nekužna.
Povzročitelji kužnih bolezni so bakterije, ki v povezavi
s slabim imunskim sistemom povzročijo značilne spremembe na svitkovem robu, medparkeljnem prostoru in
podkožnem tkivu nad parklji. Najpogostejše KUŽNE BOLEZNI parkljev so:
§
digitalni dermatitis (DD),
§
interdigitalni dermatitis (IDD),
§
interdigitalna flegmona (IF).
Pri digitalnem dermatitisu (DD) opazimo značilne vijoličnordeče spremembe na koži svitkovega roba in privzdignjene dlake okoli roba teh sprememb. Spremembe na
koži so zelo boleče in živali kažejo močne znake šepanja.
Bolezen se v reji najpogosteje prenaša z živali na žival prek
okolja, v katerem živali živijo. Obolijo v glavnem živali na
višku laktacije. Bolezen najpogosteje prizadene živali v
prvi laktaciji - prvesnice (stres). Nekatere pasme (črno-bela pasma) so bolj dovzetne za bolezen, prav tako so bolj
dovzetne živali, ki imajo bolj položne parklje (večji stik s
povzročitelji v okolju). Digitalni dermatitis se pojavlja tudi
v pitališčih, sploh ko v čredo privedemo nove obolele živali in se bolezen razširi na druge.
Ko je bolezen v reji, se jo težko znebimo. Obolele živali
zdravimo individualno, in sicer lokalno z antibiotični pripravki, geli (Cu in Zn), ki jih uporabljamo v kombinaciji z
obvezo.
Za preventivo pred nadaljnjim širjenjem se uporabljajo t. i.
dezinfekcijske bariere z različnimi učinkovinami (pomemben vpliv na okolje - registrirani preparati!).
Včasih skozi razmehčano in poškodovano kožo med-
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parkeljnega prostora vdrejo določeni mikroorganizmi, ki
povzročijo močno vnetje globljih kožnih in parkeljnih tkiv
(interdigitalna flegmona) ter povzročijo močno šepanje
in sistemske znake bolezni (povišana temperatura, slabša
ješčnost, padec mlečnosti). V tem primeru moramo takoj
poiskati veterinarsko pomoč. Veterinar bo po pregledu živali ustrezno ukrepal.
Načeloma so infekcijske bolezni parkljev redkejše pri živalih v vezani reji in pri živalih, ki večino časa preživijo na
paši.
Najpogostejša NEKUŽNA OBOLENJA na parkljih sta čir
podplata in čir bele linije. Čeprav vzrok še ni popolnoma
pojasnjen, med najpogostejše dejavnike, ki povzročijo nastanek teh obolenj, štejemo:
§
motnje in neravnovesja v prehrani (SARA),
§
močna negativna energetska bilanca po porodu
‒ tanjšanje maščobne blazinice na podplatu,
§
pomanjkanje biotina v obroku,
§
dejavniki, ki vplivajo oz. prispevajo k povečanem
pritisku na podplat in steno parklja.
Krvni podlivi in posledično čiri nastanejo kot posledica povečanega pritiska in poškodbe tkiv, ki ležijo med parkeljno
kostjo in roževino. Gre za boleče procese. Takšne živali je
potrebno namestiti v stojnico in čir ustrezno oskrbeti. Izreže se vsa prizadeta roževina v okolici čira, na zdrav parkelj pa se namesti t. i. podložka. S tem se prizadeti parkelj
razbremeni in omogoči pravilno celjenje nastalega čira. V
tem primeru lahko z nestrokovno pomočjo naredimo več
škode kot koristi. Nezdravljen ali nepravilno zdravljen čir
lahko pripelje do hudih poškodb globljih tkiv, ki se težko
in drago zdravijo, pogosto je takšna žival izgubljena.
Med neinfekcijskimi boleznimi so še t. i. dvojni podplat,
interdigitalna hiperplazija - limaks (dedno) in aseptični
pododermatitis - laminitis, ki nastane kot posledica vnetja
v kapilarnem pletežu parklja in neustrezne prehrane. Ob
tem v vampu in prebavilih nastajajo razne snovi, histamini in toksini, ki povzročijo neinfekcijsko vnetje finih žilnih
struktur med parkeljnico in roževino. Pri tem bolezenskem
procesu ima žival bolečine na vseh nogah, stena parklja
je topla, živali se nerade premikajo, sploh po trdi podlagi.
Obolele živali rade veliko ležijo.
Iz osnovnega poznavanja različnih bolezenskih procesov
na parkljih in vzrokov zanje lahko skupaj z veterinarji in
drugimi strokovnjaki ustrezno ukrepamo ter preprečimo nastanek in pojavljanje novih primerov. Rešitve niso
enostavne, a z voljo in trudom lahko uspešno zmanjšamo
pojavljanje šepanja v reji in pomembno IZBOLJŠAMO DOBROBIT živali.
Rejci, ki dobro skrbijo za svoje živali, skrbijo za higieno in
čistočo hleva, ležišč, dobro opazujejo živali in pravočasno
ukrepajo, imajo načeloma manj težav s šepanjem živali v
reji.

13. Najpogostejše kužne
bolezni pri govedu
(dihala, prebavila,
bolezni črede), vpliv
bolezni na dobro
počutje živali
Zadovoljne živali so zdrave živali. Da to zagotovimo, moramo pravočasno opaziti bolne živali in ustrezno ukrepati. Pomembno je, da poznamo najpogostejše kužne
bolezni pri govedu.
Med kužnimi boleznimi dihal so najpogostejše pljučnice. Pri pljučnici pride do vnetja pljuč (sapnice, pljučne
alveole, vmesno tkivo). Pljučnica se ogosto se pojavi pri
mladih živalih, sploh v jesenskih in zimskih mesecih ter
spomladi v rejah, v katerih so živali v zaprtih hlevih in
kjer je slabo poskrbljeno za zračenje in ustrezno ventilacijo.
Pljučnica pri teletih je problem tako v mlečnih kot mesnih rejah. Bolezen je multifaktorielna in se najpogosteje pojavlja pri teletih v starosti od 1 do 5 meseca. Kužni
povzročitelji so bakterije (M. hemolitica, Hemophilus somnus ...) in virusi (IBR, goveji sincicijski virus, virus parainfluence PI-3 …). Najpogosteje virusi poškodujejo sluznico dihal, temu se pridružijo še bakterije.
Poleg kužnih povzročiteljev so pomembni tudi vplivi
okolja, in sicer nizke zunanje temperature v povezavi z
visoko vlago ter prenatrpanost živali. Pljučnice se pogosto pojavijo, ko skupaj namestimo živali iz različnih rej
in različnih starosti (prekuževanje). Poznamo akutno in
kronično obliko pljučnic.
Prizadete živali so deprimirane in otopele, imajo povišano telesno temperaturo (≥ 39,5 °C), pospešeno dihajo in
imajo nosni izcedek (vodeni ali gnojni), kašljajo in so brez
apetita. V tem primeru moramo čim prej poiskati pomoč
veterinarja, ki bo po pregledu živali ustrezno zdravil. Dlje
ko čakamo z zdravljenjem, slabše bodo prognoza in posledice. Živali s poškodovanimi pljuči slabše priraščajo,
krave imajo manjšo proizvodnjo mleka (zmanjšana kapaciteta pljuč - manj kisika).
Tudi tu je zelo pomembna preventiva. Živalim moramo
omogočiti dobre pogoje namestitve, ustrezno zračenje
(hitro odstranjevanje amonijaka) in dobro oskrbljenost
s hranilnimi snovmi, vitamini in minerali. Za preventivo
pred pljučnico je pomembna tudi pravočasna oskrba telet s kakovostnim mlezivom takoj po rojstvu.
Zelo koristna in učinkovita je uporaba cepiv (vakcin),
s katerimi povzročimo nastanek aktivne odpornosti

(imunosti) proti najpogostejšim povzročiteljem pljučnic
pri govedu. Ob tem moramo živalim omogočiti dobre
pogoje reje. Uporaba cepiv je zelo pomemben korak k
zmanjševanju uporabe antibiotikov pri zdravljenju obolenj dihal pri govedu.
Med kužnimi boleznimi prebavil so pogoste driske pri
teletih, ki jih povzročajo bakterije (E. colli, Salmonella sp.,
C. perfringens), virusi (rota-, corona- virusi, BVD virus), enocelični paraziti (kokcidiji) in protozoji (kriptosporidiji). Pri
teletih predstavljajo driske pomemben del ekonomskih
izgub tako v mlečni kot v mesni proizvodnji. Gre za kompleksno, multifaktorielno bolezen. Po izbruhu bolezni v
reji je potrebno veliko napora, tako pri zdravljenju obolelih telet kot zaščiti zdravih telet. Najprej je potrebno
ugotoviti, ali je vzrok nekužni ali kužni. Med nekužnimi
je najpogostejši vzrok nepravilna tehnologija napajanja
(temperatura, higiena, frekvenca …). Če sumimo na kužnega povzročitelja, je potrebno blato obolelih živali poslati v laboratorijsko preiskavo. Določitev povzročitelja
olajša nadaljnje ukrepe glede zdravljenja in preventive.
V primeru drisk pri teletih pogosto najdemo več različnih povzročiteljev, ki delujejo sočasno.
Driska povzroči dehidracijo, zakisanje krvi (acidozo),
hipoglikemijo in elektrolitsko neravnovesje organizma.
Zaradi tega je pri zdravljenju drisk najpomembnejša
zgodnja in agresivna tekočinska terapija. Pri teletih, ki
imajo še vsaj delno funkcionalen gastrointestinalni trakt,
uspešno uporabljamo per-oralno (prek gobca) tekočinsko terapijo. Načeloma jo uporabljamo, ko ima tele še
ohranjen sesalni refleks in ko še lahko stoji.
Za ta namen uporabljamo elektrolitske raztopine, ki najpogosteje vsebujejo mešanico soli natrija, kalija, bikarbonata in glukozo, glicin, lahko pa tudi različne mucine
(pektine). Elektrolite dajemo med obroki mleka ali mlečnega nadomestka, najpogosteje čez dan. Če že, mleko/
nadomestek ukinemo za največ 12 ur (en obrok). Zadnje
raziskave kažejo, da opustitev mlečnega obroka ni najbolj primerna rešitev (stradanje). Če živali ne moremo
napajati z elektroliti med obroki mleka, lahko elektrolite
dodajamo tudi mleku. V tem primeru morajo teleta imeti stalen dostop do sveže pitne vode. Če je driska močnejša in so živali deprimirane, moramo poiskati pomoč
veterinarja, ki bo presodil primerno zdravljenje. Rutinska
uporaba antibiotikov pri teletih z drisko ni priporočljiva,
čeprav se ta še vedno prepogosto uporablja tako s strani
rejcev kot veterinarjev. Znanstveno je dokazano, da uporaba antibiotikov nima vpliva na zmanjšano pojavnost
drisk, Njihova uporaba v »preventivne« namene je prepovedana!
Najbolj smiselna in logična je uporaba antibiotikov v primerih, ko gre za driske, ki jih spremljajo znaki sistemskega obolenja in ko gre za sum na bakterijskega povzroči-
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telja (E. colli, Salmonella sp. …).
V primeru virusnih povzročiteljev (najpogostejši kužni
povzročitelji) je uporaba antibiotikov nesmiselna in neprimerna. Koristna je lahko uporaba probiotikov in raznih vitaminskih dodatkov, ki lahko izboljšajo odpornost
organizma, vendar ne nadomestijo ustrezne rehidracijske terapije.
Tudi za primere drisk je najboljša in najcenejša ustrezna
preventiva. Ta obsega zagotovitev ustreznega kolostruma takoj po porodu. Poskrbeti je potrebno za pravilno
napajanje telet (cucelj, velikost pretoka, temperatura
mleka oziroma nadomestka, higiena opreme …). Teletom moramo zagotoviti primerno suho in čisto okolje
ter skrbeti za redno čiščenje individualnih boksov. V
primeru kužnih povzročiteljev je zelo koristna in dokazano uspešna posredna zaščita telet s cepljenjem (vakcinacijo) krav pred porodom. Gre za kombinirano cepivo
(proti rota-, coronavirusom in bakteriji E.colli), s katerim
cepimo matere telet v zadnji tretjini brejosti. S tem zagotovimo dovolj veliko količino protiteles v kolostrumu
ter pasivno zaščito telet takoj po rojstvu. Ta zaščita traja
približno do meseca dni starosti; tele je tako zaščiteno v
prvem mesecu starosti, ko je za pojav drisk najbolj dovzetno. Z zaščitnim cepljenjem krav pred porodom pomembno izboljšamo stanje v reji, seveda ob ustreznih
ostalih pogojih vzreje telet.
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14. Temeljna načela
sistematičnega
pristopa; preventive,
zdravljenja in
eradikacije bolezni v
čredi (BVD, IBR/IPV,
paraTBC, trihofitija,… )
Med boleznimi, ki so zelo pomembne pri govedu in
povzročajo velike ekonomske škode, so goveja virusna
driska - BVD, infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni
pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV) in v zadnjem času
paratuberkuloza (ParaTBC). Vse te bolezni so kompleksne, prav tako je kompleksno njihovo zatiranje.
BVD je virusna bolezen, ki tudi pri nas v številnih govejih
čredah povzroča velike ekonomske škode. Poleg vidnih
škod, kot so abortusi, nevitalna teleta in driske, povzroča
tudi prikrite škode, ki so posledica slabših rezultatov reprodukcije. Prisotnost bolezni v čredi povzroča zmanjšano odpornost živali in je pogost vzrok za povečan pojav
drugih infekcijskih bolezni, na primer mastitis, zmanjšana mlečnost, slabši prirast, predčasne izločitve živali ter
rojstvo trajnih izločevalcev virusa (PI-živali).
Virus se najpogosteje prenaša kontaktno z živali na žival
prek izcedkov, maternice ali pa posredno prek urina, blata in plodnih tekočin. Posebnost virusa BVD je, da lahko
pri okužbi plodu v maternici do 120. dneva brejosti virus
ostaja v živali (teletu) brez imunskega odziva na virus imunotoleranca. Takšne živali so v času svojega življenja
trajni oziroma persistentni izločevalci (PI) virusa. Zaradi
te posebnosti je virus sposoben preživeti v čredi tudi po
akutni fazi bolezni in povzročiti ponoven izbruh v večmesečnih ali letnih intervalih. PI lahko obolijo in poginejo ali pa brez znakov bolezni trajno izločajo virus in
okužujejo druge živali v čredi. Virus se v reje prenese
največkrat z okuženo živaljo; to je lahko mlado tele PI,
ki je prodano bodisi kot plemenska telička bodisi kot bikec za pitanje. Posebej nevaren je nakup brejih telic, ki
so bolezen prebolele in ne kažejo znakov bolezni, v sebi
pa nosijo PI-tele. Tele čez nekaj mesecev, ko se povrže,
v rejo sprosti velike količine virusa. Bolezen se intenzivno širi v regijah, kjer je tradicionalno prisotna skupinska
paša govedi.
Previdnost ni odveč niti na razstavah in sejmih, zlasti
tam, kjer organizatorji dogodka ne predpišejo ustreznih
preiskav krvi razstavnih živali oziroma so statusi rej, od
koder živali izvirajo, neznani.

Bolezni ne zdravimo. Zaradi velikih izgub, ki jih bolezen
prinaša, je najboljši pristop k zatiranju te bolezni njena
eradikacija (izkoreninjenje) iz črede. Če sumimo, da imamo v reji bolezen in PI-izločevalca, lahko prisotnost protiteles dokažemo v skupnem mlečnem vzorcu. Če so bile
krave v stiku z virusom, bodo ta protitelesa tudi v mleku.
V primeru pozitivnega rezultata moramo v naslednjem
koraku najprej pregledati vse živali v starosti od 7 do 13
mesecev, da vidimo, če je v reji aktivna oblika bolezni. Če
so te živali negativne, pomeni, da izločevalca virusa v reji
najverjetneje ni. Če je rezultat preiskav živali v tem starostnem obdobju pozitiven, moramo na prisotnost virusa
preiskati vse živali v čredi.
S preiskavo najdemo živali, ki so PI. Takšnih živali je po
navadi od 1 % do 5 %. Te živali takoj izločimo in oddamo
v klavnico. Po izločitvi živali s PI moramo naslednjih 9-10
mesecev pregledati vse novorojene živali, ki se povržejo
na gospodarstvu, in sicer čim prej po porodu. V primeru,
da so PI, jih usmrtimo in tako izločimo iz reje. Po tem ukrepu naredimo ponovno kontrolo na prisotnost protiteles
vseh živali v starostnem obdobju 7-13 mesecev. Če so te
živali negativne, pomeni, da bolezen v reji ni več prisotna.
Za priznanje statusa črede proste BVD morata biti negativni dve zaporedni (v razmaku vsaj šestih mesecev) preiskavi
vseh živali v tem starostnem obdobju (7-13 mesecev).
Če sta obe preiskavi negativni in reja izpolnjuje vse ostale
potrebne zahteve, ki jih določa pravilnik, reja pridobi status bolezni prosta. Ta status vzdržuje z rednimi letnimi
kontrolami vseh živali v tem starostnem obdobju ob pogoju, da upošteva vse ostale ukrepe (biološko varnostni
ukrepi, osemenjevanje, pripust …). Vse novo nabavljene
živali morajo biti pred vnosom v čredo pregledane na prisotnost antigena in protiteles. Če so pozitivne na protitelesa in breje, jih ne smemo uvesti v čredo. Če niso breje,
jih lahko uvedemo v čredo, vendar ne smejo biti pozitivne
na antigen-virus (PI). Vsi stroški eradikacije in vzdrževanja
statusa so breme lastnika živali.
Po eradikaciji bolezni iz črede se občutno izboljšajo zdravstveno stanje živali in reprodukcijski parametri. Trenutno
je v Sloveniji 21 rej uradno prostih BVD (6.7.2018). Statusa ostalih rej ne poznamo, vendar ocenjujemo, da gre za
velik odstotek in posledično velike izgube, ki zaradi tega
nastajajo.

IBR/IPV
IBR (infekcijski goveji rinotraheitis) je akutna in zelo kužna virusna bolezen zgornjih dihal. Pretežno se pojavlja
pri mladem pitovnem govedu po 6. mesecu starosti,
včasih tudi pri odraslih živalih. Prizadene predvsem velike goveje črede. Virus se prenaša kontaktno, z živali na
žival. Inkubacija traja od 5 do 7 dni; bolezen v pitališčih
navadno izbruhne med 10. in 20. dnevom po uhlevitvi

novih živali. Visoko telesno temperaturo spremlja zmerna apatija, neješčnost in težko dihanje. Opazni so obilen
serozni izcedek ter močna hiperemija smrčka in nosne
sluznice. Večkrat so tam prisotne erozije. Očitni so tudi
slinjenje, suh kašelj in solzenje v zvezi z bolj ali manj izrazitim vnetjem očesne veznice, ki je lahko včasih edino bolezensko znamenje. Pri kravah molznicah pride
do očitnega padca mlečnosti. Pri spolni obliki opazimo
pri kravah drobne mehurčke oziroma razjede na sluznici spolovil, nožnični izcedek in težave pri obrejitvi. Breje živali lahko kadarkoli abortirajo, vendar so abortusi
najpogostejši med 4. in 8. tednom po infekciji. Virus se
v rejo običajno vnese z nakupom okužene živali ali pri t.
i. »črnih« pripustih z nepregledanimi in nelicenciranimi
biki. Bolezni ne zdravimo. Tudi tu obstaja program izkoreninjanja.

Paratuberkuloza
Paratuberkuloza je nalezljiva kronična bolezen črevesja prežvekovalcev, za katero so značilni napredujoča driska, hujšanje in pogin. Bolezen povzroča bakterija Mycobacterium avium - paratuberculosis, ki je precej odporna
na zunanje vplive. Na pašniku lahko preživi več kot eno
leto. Prenaša se po fekalno-oralni poti (izloča se skupaj z
iztrebki obolelih živali, zdrave živali se okužijo, ko bakterijo zaužijejo bodisi s kontaminirano vodo ali krmo). Pogosto se okužijo teleta kmalu po rojstvu. Odrasle živali
so odpornejše. Bakterija se naseli v črevesni sluznici in
tam povzroča kronično vnetje z zadebelitvijo črevesne
stene. Bolezen napreduje počasi (traja od nekaj mesecev
do nekaj let). Najprej se pojavi zmerna gosta driska, ki
je sčasoma vse hujša. Spremljajo jo hujšanje, izgubi leska na dlaki, slabokrvnost - anemij, nastajajo tudi edemi ventralnih delov telesa zaradi izgube beljakovin.
Živali hirajo in poginejo, največkrat v starosti od 2 do 6
let. Paratuberkuloza se pojavlja tudi v naših rejah.
Najpomembnejši načini preprečevanja širjenja paratuberkuloze je ločevanje bolnih živali od zdravih ali od živali, za katere se sumi, da so zbolele. Prav tako moramo
omejiti premike in odtujitve živali razen za zakol. Poskrbeti je potrebno za dezinsekcijo in deratizacijo objektov
in gospodarstva. Objekte je potrebno redno čistiti in
razkuževati, redno čistiti in odstranjevati iztrebke, urin
in odplake. Redno razkužujemo predmete, naprave in
opremo, ki so prišli v stik z obolelo živaljo oziroma z živaljo, za katero se sumi, da je zbolela.

Trihofitija
Trihofitija je nalezljiva kožna glivična bolezen, ki se pogosto pojavlja tudi v naših rejah. Je zoonoza, kar pomeni, da se lahko prenaša na ljudi (kožne spremembe). Za-
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njo so značilni ostro omejeni brezdlačni sivkasti lišaji na koži. Najbolj dovzetno je mlado govedo v starosti do 2 let.
Prenaša se kontaktno (z dotikom). Bolezen se intenzivno razvija v temnih, vlažnih in slabo zračnih hlevih. Bolezen na
svojem kožuhu prenašajo tudi glodalci. Lahko se pojavi tudi pri živalih na paši, zlasti jeseni ob dolgotrajnem deževju
in visoki vlagi. Včasih se spremembe pojavijo tudi pri kravah. Pri kravah so spremembe na koži redke, so pa pomembne pri prenosu bolezni.
Inkubacija bolezni traja 2-3 tedne, lahko tudi 2-3 mesece. Spremembe se pri mladih živalih najpogosteje pojavijo na
glavi in vratu, pogoste so spremembe na korenu repa in na okončinah.
V primeru trihofitije je priporočljivo čim prejšnje zdravljenje. Uporabi se lahko lokalno zdravljenje z antimikotičnimi
učinkovinami. Zelo učinkovito je cepljenje živali z »živo« vakcino. Potrebno je cepiti vse živali v razmaku 14 dni. Stanje
se izboljša kmalu po drugem odmerku. Včasih pride tudi do samoozdravitve.
Ker se bolezen prenaša kontaktno, moramo biti posebej previdni pred vnosom novih živali v rejo. Prepovedano je
prodajati živali iz okuženih hlevov.

15. Zagotavljanje kvalitetnega življenjskega okolja živali
in pomen dobre ventilacije, osvetlitve, udobnega ležišča in
tal za dobro počutje živali
Živalim v hlevu moramo zagotoviti čim boljše življenjske pogoje (mikroklima, tla, ventilacija, ležišča, nastilj …). Sodobni hlevi so načrtovani tako, da so zagotovljeni ustrezno naravno prezračevanje, ustrezna osvetlitev in ustrezno
čiščenje hleva. V primerih povečanih temperatur in vlažnosti je tudi v sodobnih hlevih potrebno zagotoviti dodatno
prezračevanje in namestitev ter uporabo ustreznih ventilatorjev. V izjemnih primerih uporabimo oroševanje.

15.1. Potrebe po prezračevanju hleva
Krava vdihne povprečno od 15-krat do 20-krat na minuto, kapaciteta pljuč za odraslo govedo je 6-8 litrov. V minuti
krava izmenja približno 100 litrov zraka, v enem dnevu pa okoli 150 m³ zraka. S tega je razvidno, kako velika je potreba po zraku v primerjavi z volumnom hleva. Svež zrak živalim med bivanjem v hlevu zagotavlja zdravje in odpornost.
V slabo zračnem in vlažnem hlevu so živali dovzetnejše za bolezni. Večja vsebnost škodljivih plinov vodi k poškodbam dihalne sluznice in dihal. Med škodljive pline uvrščamo amoniak (NH3), žveplovodik (H2S), vodikov monoksid
(CO) in ogljikov dioksid (CO2). V tabeli so navedene njihove mejne vrednosti.
Zgornje meje koncentracije škodljivih plinov v hlevskem zraku (Balsinger, 1992)

PLIN
AMONIAK (NH3)
OGLJIKOV DIOKSID (CO2)
ŽVEPLO VODIK (H2S)
(ppm = parts per milion= 1/106)

PRAG SMRADU
50 ppm
brez vonja
0,7 ppm

ZGORNJA MEJA
0,001 vol % = 10 ppm
0,35 vol % = 3500 ppm
0,0005 vol % = 5 ppm

Poleg škodljivih plinov v hlevskem zraku je pomemben tudi delež prašnih delcev, ki dražijo sluznico dihal. Ti so pogosto še bolj škodljivi kot vlažen zrak.
Prezračevanje mora omogočiti pozimi vsaj 6 X, poleti pa vsaj 12 X menjavo hlevskega zraka na uro. Zrak naj v hlev
doteka čim bolj enakomerno s hitrostjo 3-5 m/s, v okolici živali naj bo hitrost gibanja zraka čim manjša (hitrost < 0,2
m/s), da ni prepiha.
Velik problem so starejši hlevi, ki imajo nizke strope in premalo odprtin v hlevu. V takšnih hlevih moramo v primeru
izjemnih temperatur uporabiti ustrezne ventilatorje. Prav tako moramo zmanjšati gostoto naseljenosti živali. Uporabimo razne izpuste, kjer so živali lahko začasno nameščene in tako zmanjšamo obremenitev v hlevu. V poletnih in
tudi zimskih mesecih je priporočljivo vsaj za nekaj ur živali dati na pašnik ali utrjen izpust. Na ta način se objekt prezrači, posuši in objekt se »spočije«. Ko se živali vrnejo v »svež« objekt, je v njem minimalna količina škodljivih plinov,
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prašnih delcev in mikroorganizmov, povzročiteljev bolezni, kar pomembno zmanjša možnost za razvoj bolezni.

15.2. Osvetlitev hleva
Svetloba ugodno vpliva na presnovo v organizmu, krepi
obrambno sposobnost organizma, pospešuje krvni obtok in izboljšuje plodnost. Ultravijolični (UV) žarki omogočajo sintezo vitamina D. Najprimernejša je naravna
svetloba. Za zadostno oskrbo z dnevno svetlobo so potrebni odprtine in okna, ki naj predstavljajo vsaj 5-10 %
talne površine hleva. Okna je najbolje postaviti čim višje,
da obenem omogočimo tudi ustrezno prezračevanje.
Če je odprtin premalo, lahko za umetno osvetlitev uporabljamo različne električne svetilke. Bolje je, da imamo
v hlevu več šibkejših kot močnejših žarnic.
Veliko hlevov, zlasti starejših, je pogosto zelo mračnih
in temačnih. Poskrbeti je potrebno za redno beljenje
takšnih hlevov in z ustreznimi gradbenimi ukrepi zagotoviti večji dostop zraka in svetlobe v hlev (prezračevalni
jaški, line, strehe …). Zagotoviti je treba redno čiščenje
in vzdrževanje svetlobnih naprav (luči, reflektorji …).
Če je naravne svetlobe premalo, mora luč svetiti vsaj 16
ur dnevno (od 6. do 22. ure). Ustrezen sistem osvetlitve
je takšen, da lahko v hlevu normalno beremo časopis
oziroma naše zapiske.

15.3. Ležalni boksi, tla v hlevu
Pri živalih, ki so stalno v hlevu, zlasti pri kravah molznicah, moramo poskrbeti za ustrezna ležišča in ležalne
bokse, kjer živali počivajo. Najbolje se obnesejo ležalni
boksi z anorganskim materialom: mivko, peskom. Lahko
se uporablja tudi kakovostna slama, ki jo je treba redno
dodajati. Pogosto se za ležalne bokse uporabljajo gume
in t. i. blazine, ki jih je lažje čistiti, vendar živali raje ležijo
na nastilju (pesek, slama).
Z zagotavljanjem dobrih pogojev v hlevu lahko občutno
zmanjšamo pojav in razvoj različnih bolezni.
Živali ter njihovo počutje in zdravstveno stanje moramo
redno spremljati in preverjati. V primeru pogostih zdravstvenih težav obvestimo veterinarje in skupaj preučimo
morebitne vzroke za določena obolenja. Ko ugotovimo
vzroke, moramo sistematično pristopiti k njihovem reševanju in odpravi bolezni iz reje. Vemo namreč, da je donosna le zdrava in »zadovoljna« žival, ki lahko optimalno
proizvaja in tako skrbi za svojega lastnika.

15.4. Biološko varnostni ukrepi na gospodarstvu , preprečevanje in zatiranje škodljivcev na gospodarstvu (hlevi in objekti
za shranjevanje krme za živali)
Biološko varnostni ukrepi so ukrepi, s katerimi preprečujemo oziroma zmanjšamo tveganje za prenos bolezni
na gospodarstvo ali v določeno rejo živali. Ti ukrepi so
potrebni tudi za vzdrževanje določenega zdravstvenega
statusa živali na gospodarstvu. S temi ukrepi preprečujemo pojavljanje in prenos različnih zoonoz (bolezni, ki
se prenašajo z živali na ljudi) in so pomembni za zaščito
končnih potrošnikov (živila živalskega izvora). V skladu z
Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti ima vsakdo
dolžnost varovanja živali in ljudi pred boleznimi in okužbami, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi.
Vsak imetnik živali je dolžan izvajati vse preventivne
ukrepe, in sicer zagotavljati zdravstveno ustrezno pitno
vodo in krmo ter ustrezne higienske razmere v objektih
za rejo živali in drugih prostorih. Rejec mora skrbeti tudi
za ustrezno higieno porodov in postopkov pri molži. Preprečevati mora vnos povzročiteljev bolezni in obolelih
živali v rejo. Imetnik mora zagotoviti ustrezno ravnanje s
trupli, odplakami, odpadki, blatom in urinom, ki se proizvedejo na gospodarstvu.
Pri pripravi ustreznih biološko varnostnih ukrepov na
gospodarstvu moramo upoštevati najpogostejše kritične točke, s katerimi lahko vnesemo bolezen na gospodarstvo. Te točke so:
1.
vnos živali v rejo (nakup, udeležbe na sejmih in
razstavah),
2.
uporaba »skupnih« pašnikov,
3.
križanje poti vozil obiskovalcev s potmi vozil s
krmo, vozili za gnoj …,
4.
določena mesta za zbiranje in odvoz kadavrov,
5.
obiski na gospodarstvu (veterinarji, svetovalna
služba, drugi obiskovalci, turisti …),
6.
nadzor nad insekti, glodalci, pticami in drugimi
domačimi živalmi (psi, mačke), divjadjo.
Zelo pomembno je preprečevanje in zatiranje škodljivcev (insektov in glodalcev) v objektih, v katerih se redijo
živali, in v skladiščih, v katerih se shranjuje krma za živali.

15.4.1. Dezinsekcija, zaščita živali pred insekti (insekticidi, repelenti)
V objektih za rejo živali in na živalih se zlasti v poletnih
mesecih pojavlja veliko število žuželk (muh, obadov, komarjev ….). Insekti s svojo prisotnostjo nadlegujejo ži-
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vali, zato imajo posledično te manjšo proizvodnjo. Prav
tako imajo insekti neposreden vpliv na zdravje živali, saj
so lahko prenašalci (vektorji) različnih bakterijskih, virusnih in drugih bolezni pri živalih. S svojo prisotnostjo pomembno vplivajo na kakovost krme za živali. Prisotnost
žuželk na gospodarstvu povzroča tudi drugo škodo, na
primer škodo na materialih (nečistoče, mašenje cevi …).
Številčnost žuželk nadzorujemo z ukrepi preprečevanja
(defenzivni) in ukrepi zatiranja (ofenzivni). Njihovo razmnoževanje lahko zmanjšamo z ustreznimi gradbenimi
ukrepi. Poskrbimo, da je ima objektu čim manj razpok,
dvojnih sten, skratka skrivališč, v katerih se zadržujejo
žuželke. Zelo priporočljivo, čeprav težko izvedljivo, je zamreževanje odprtin. Poskrbeti je potrebno za ustrezno
prezračevanje in sprotno odstranjevanje gnoja iz objekta. Zelo pomembno je redno odvažanje gnoja oziroma
mešanje gnoja in gnojevke, saj s tem onemogočimo njihovo razmnoževanje (muhe zalegajo do 15 centimetrov
globoko). Prav tako moramo redno odstranjevati vse
odpadke in embalažo.
Poleg ukrepov preprečevanja uporabljamo tudi ukrepe
zatiranja insektov, ki obsegajo zatiranje z biološkim, fizikalnim in kemičnim načinom.
Pri biološkem načinu lahko uporabljamo t.i. antagonistične vrste insektov (Ophyra aenescens), ki se prehranjujejo z jajčeci muhe in tako zmanjšujejo populacijo
muh. Znana je tudi biološka metoda zatiranja s pticami
(hlevska lastovka?!). Pri fizikalnem načinu zatiranja se
uporabljajo različne svetlobne vabe v kombinaciji z električnimi napravami za dezinsekcijo. Lahko uporabimo
tudi zračne zavese (27 m/s) in mehanične pasti.
Pri kemični dezinsekciji uporabljamo različne učinkovine - insekticide, ki so registrirani za uporabo v objektih.
Glede na njihovo delovanje poznamo adulticide, ki zatirajo odrasle insekte, in larvicide, ki uničujejo ličinke.
Tem aktivnim učinkovinam so lahko dodani atraktanti,
feromoni; snovi, ki privlačijo insekte. Insekticidi so v različnih oblikah, in sicer kot tekočine, praški, vabe, granule,
lepilni trakovi, peleti in tablete.
Obliko in vrsto insekticida izberemo glede na to, kje in
na kakšnih površinah bomo uporabljali insekticid. Z zatiranjem žuželk moramo začeti dovolj zgodaj (spomladi, aprila), saj bomo v nasprotnem primeru v obdobju
najmočnejšega razmnoževanja (poleti) neuspešni. Za
žuželke je značilna velika reprodukcijska kapaciteta in le
s pravočasnim ukrepanjem bomo z manj stroški dosegli
večji uspeh. Pomembno je, da z učinkovinami »kolobarimo« in tako preprečimo razmnoževanje rezistentnih
žuželk na določenem območju.
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15.4.2. Deratizacija
Deratizacija pomeni zatiranje glodalcev (miši, podgan ...)
in s tem preprečevanje škod, ki jih povzročajo s svojo prisotnostjo. Deratizacijo izvajamo na defenzivni in ofenzivni način. Pri defenzivnem načinu preprečujemo vstop
in razmnoževanje glodalcev na gospodarstvu (gradbeni
in drugi ukrepi). Pri ofenzivnem načinu pa uporabljamo
mehanične in fizikalne ukrepe (pasti, mehanične mišolovke, električne naprave UZ, jame, kanali …) ter biološke (mačke, psi?!) in kemične deratizacije. Pri kemični
deratizaciji uporabljamo rodenticide, snovi, ki pri glodalcu povzročijo pogin. Med najpogostejšimi so antikoagulanti - snovi, ki preprečujejo strjevanje krvi. Te so v obliki
deratizacijskih vab, ki jih nastavimo v posebno zaščitene deratizacijske škatle in tunele, kamor glodalci hodijo
žret vabe. Tako so te vabe zaščitene pred nezaželenim
zaužitjem drugih domačih živali in ljudi. Pri postavljanju
vab moramo biti pozorni na to, da vabe nastavimo na
primerna mesta (na poti gibanja glodalcev, mirni koti …)
in da se vab ne dotikamo z rokami (strup, vonj).
Če imamo močno invazijo glodalcev, je priporočljivo, da
na pomoč pokličemo veterinarsko ali drugo organizacijo, ki ima registrirano dejavnost DDD. Ta bo pripravila
ustrezen deratizacijski načrt in ukrepe, s katerimi bo lažje zagotoviti uspešno deratizacijo. Zelo pomembno je,
da pred izvedbo deratizacije vsa močna krmila in žito zapremo v silose, sode in tako prisilimo glodalce, da bodo
žrli vabe.

16. Zagotavljanje kakovostnih in zdravstveno neoporečnih
živil živalskega izvora, varna hrana in zahteve potrošnikov
Da zagotovimo kakovostna in zdravstveno neoporečna
živila živalskega izvora, moramo skrbeti za vse pomembne faze pri proizvodnji teh živil. Ta se prične že s pripravo
oziroma nakupom kakovostne krme za živali. Pri reji in
vzreji živali moramo zagotavljati ustrezne pogoje reje
živali in skrbeti za njihovo dobro počutje in dobrobit.
Zagotoviti moramo pravilno pridobivanje in skladiščenje ter prevoz mleka in živali do živilskopredelovalnih
obratov, v katerih nosilci dejavnosti poskrbijo za pravil-

no obdelavo in predelavo vseh surovin za živila živalskega izvora. V končno prodajo pridejo kakovostni izdelki,
ki jih potrošniki zaužijejo brez dvoma, da je kdorkoli v tej
verigi delal narobe. S takšnim razmišljanjem bomo zadovoljni vsi, ki smo udeleženi v celotni verigi.
Zdrava in zadovoljna žival - zadovoljen lastnik - zadovoljna predelovalna industrija -zadovoljen potrošnik zadovoljno gospodarstvo, zadovoljna država in njihovi
državljani. Krog je sklenjen.

Želimo vam zdrave in zadovoljne živali!
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