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1 UVOD 

Naraščajoča mlečnost v zadnjih letih povzroča pri kravah molznicah vse več presnovnih 

motenj. Podatki redne mesečne kontrole mlečnosti so nam lahko v pomoč pri odkrivanju 

morebitnih napak v prehrani, pa tudi pri načrtovanju njihovega odpravljanja. Eden od 

najprimernejših kazalnikov za odkrivanje napak pri krmljenju molznic je razmerje med 

maščobami in beljakovinami v mleku v prvem obdobju po telitvi. Razmerje med 

maščobami in beljakovinami je posredni kazalnik oskrbljenosti molznic z energijo, hkrati 

pa nas opozarja tudi na morebitne težave pri fermentaciji v vampu (zakisanje vampa).  

Plodnostne motnje pri kravah molznicah so pogosto povezane z negativno energijsko 

bilanco v obdobju po telitvi. Nekatere raziskave (Svennersten-Sjaunja in sod., 1997; Pryce 

in sod., 2001; Banos in sod., 2005; Podpečan in sod., 2007; Fürst, 2007) kažejo, da je 

mogoče na podlagi razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku dokaj točno 

napovedati energijski status molznic po telitvi. Ozadje povezave je v tem, da se pri  kravah 

z negativno energijsko bilanco zaradi črpanja telesnih rezerv vsebnost maščob v mleku 

poveča. Zaradi razmeroma majhnega zauživanja krme je istočasno prizadeta sinteza 

mikrobnih beljakovin v vampu, kar vodi k zmanjšanju vsebnosti beljakovin v mleku 

(Emery, 1978). Rezultat je močno povečano razmerje med maščobami in beljakovinami v 

mleku. Nekateri avtorji (Pryce in sod., 2001) navajajo, da imajo krave, ki so selekcionirane 

na večjo vsebnost maščob in beljakovin v mleku slabše reprodukcijske sposobnosti, kar se 

kaže v zakasneli prvi pojatvi ter posledično daljši dobi med telitvama. 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali je dolžina dobe med telitvama pri kravah molznicah 

povezana z mlečnostjo in razmerjem med maščobami in beljakovinami v mleku v obdobju 

po telitvi.  
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 VSEBNOST MAŠČOB V MLEKU 

Vsebnost mlečne maščobe je pogojena deloma genetsko in deloma z vplivi okolja (stadij 

laktacije, sezona, zaporedna laktacija, količina mleka v vimenu, starost živali, prehrana, 

pravilno izmolzevanje, podnebni dejavniki itn.) (Žgajnar, 1990). Odvisna je tudi od 

količine mleka. Če s selekcijo povečujemo mlečnost, se vsebnost maščobe v mleku 

zmanjšuje (Potočnik, 2002). Količina mleka in vsebnost maščobe sta obratno sorazmerna 

(Žgajnar, 1990). Klopčič (1999) je prišla do ugotovitve, da tudi med posameznimi 

pasmami obstajajo velike razlike v vsebnosti maščob v mleku. Največjo vsebnost maščobe 

so v njeni raziskavi imele krave lisaste pasme, sledijo krave rjave in črno-bele pasme.  

Klinkon in Nemec (2000) navajata, da vsebnost maščobe v mleku narašča z zaporedno 

laktacijo. V raziskavi, ki jo je opravila Goličnik (1996), so največ maščobe izmerili v 

mleku krav v drugi laktaciji, najmanj pa v sedmi laktaciji. Arsov in sod. (1987) navajajo 

še, da na vsebnost maščobe v mleku vplivajo tudi presledki med molžami. Daljši ko so 

presledki med molžami, manjša je vsebnost maščob v mleku. Kernc (2002) navaja, da 

vsebuje mleko večerne molže več maščobe, kot mleko jutranje molže. Čandek–Potokar in 

sod. (2006) pa so ugotovili, da razlik v povprečni vsebnosti maščobe med jutranjo in 

večerno molžo ni.  

Vsebnost maščobe se spreminja tudi med samo molžo. Ugotovljeno je, da ima mleko na 

začetku molže od 1,5 do 2,5 %, na sredini od 2,6 do 3,5 % in ob koncu molže od 4,0 do 7,0 

% mlečne maščobe. Naknadno izmolzeno mleko (po masaži) pa lahko vsebuje celo od 10,0 

do 14,0 % mlečne maščobe (Cizej, 1991). Do podobne ugotovitve so prišli tudi Arsov in 

sod. (1987), ki trdijo, da vsebuje prvi curek namolzenega mleka okrog 2,5 % maščobe, 

zadnji pa tudi 10 % in več. Isti avtorji še navajajo, da je najmanjša količina maščobe v 

mleku v prehodnem pomladansko-poletnem in poletnem obdobju (maj, avgust). Tudi 

Klopčič in sod. (2002) navajajo, da se vsebnost mlečne maščobe spreminja tudi med letom 

in sicer, da je maščobe največ v zimskih mesecih (november, december, januar), najmanj 

pa v poletnih mesecih (junij, julij, avgust). 
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Maščobe v mleku nastanejo predvsem iz ocetne kisline, ki nastaja pri mikrobni prebavi 

ogljikovih hidratov v predželodcih. Od kislin, ki nastajajo v vampu, prispeva k nastajanju 

mlečnih maščob tudi maslena kislina, medtem ko propionska kislina nima pomembnejše 

vloge. Vendar pa propionska kislina na vsebnost maščob v mleku vpliva posredno, saj 

preko hormonskega sistema vpliva na mobilizacijo in nalaganje telesnih maščob. V 

obrokih za krave molznice je navadno malo maščob (< 5 %). Čeprav se maščobe krme po 

prebavi in presnovi vgradijo v mlečne maščobe (Levart in sod., 2003) ne vplivajo 

pomembneje na vsebnost maščob v mleku (Babnik in sod., 2004). Verbič in sod. (2006) 

navajajo, da v naših razmerah krmljenje travne silaže zmanjšuje, krmljenje koruzne silaže 

pa povečuje vsebnost maščob v mleku. Glede vpliva krmljenja koruzne silaže bi 

pričakovali obraten vpliv, saj koruzna silaža prinaša v obroke veliko škroba, zaradi 

katerega se v vampu teoretično zoži razmerje med acetatom in propionatom, kar 

posledično zmanjšuje vsebnost maščob v mleku (Žgajnar, 1990). Verbič in sod. (2006) so 

ugotovili, da se vsebnost maščob v mleku s krmljenjem do 9 kg močne krme na dan 

povečuje, s povečanjem močne krme nad 9 kg na dan (v obdobju največjih potreb) pa se 

zmanjšuje.  

Mleko lahko vsebuje premalo ali pa tudi preveč maščob. Spodnja fiziološko sprejemljiva 

meja je 3 %, zgornja pa 5 %. Majhna vsebnost maščob v mleku ni ugodna, saj je tržna 

vrednost mleka z majhno vsebnostjo maščob v primerjavi z normalnim mlekom manjša. 

Pri kravah z zelo majhno vsebnostjo maščob v mleku lahko pričakujemo težave, kot so: 

zakisanje vampa (acidoza), vnetje sluznice vampa in posledične okužbe jeter (ognojki), 

dislokacija siriščnika, slabša odpornost na mikotoksine v krmi, zmanjšana sposobnost 

zauživanja krme in obolenja parkljev (Babnik in sod., 2004). Te težave povzročajo 

praviloma večjo gospodarsko škodo kot zmanjšana tržna vrednost mleka. Izjemoma je 

lahko majhna vsebnost maščob tudi posledica splošne podhranjenosti živali. Gre za živali, 

ki so vseskozi hranjene slabo in se tudi med presušitvijo ne zredijo. Pozornost moramo 

posvečati tudi preveliki vsebnosti maščob v mleku. Na začetku laktacije je prevelika 

vsebnost maščob v mleku najpogosteje posledica čezmernega črpanja telesnih rezerv, ki je 

značilno predvsem za krave, ki glede na genetsko sposobnost za mlečnost, niso primerno 

oskrbljene z energijo. Velika vsebnost maščob v mleku pri kravah po telitvi je kazalnik 

motenj v presnovi in je pogosto povezana z neješčnostjo, pojavnostjo prikritih ali izraženih 
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ketoz, hitrim hujšanjem živali, vztrajnim zmanjševanjem mlečnosti, trajnimi poškodbami 

jeter, plodnostnimi motnjami, dislokacijami siriščnika, mastitisi in raznimi drugimi 

infekcijami (Babnik in sod., 2004). 

Zgornja kritična meja vsebnosti maščob (5 %) velja le za mleko krav po telitvi. Proti koncu 

laktacije se lahko pri kravah z majhno mlečnostjo vsebnost maščob v mleku zelo poveča, a 

to ne povečuje tveganja za presnovne motnje (Babnik in sod., 2004). 

Med najpomembnejše prehranske dejavnike, ki vplivajo na vsebnost maščob v mleku, 

uvrščajo Babnik in sod. (2004): 

 vlaknina v obroku; če je vlaknine v obroku premalo, se izločanje sline zmanjša in pH-

vrednost vampnega soka upade (vsebina vampa se zakisa). Vsebnost maščob v mleku 

se zaradi tega zmanjša. 

 razmerje med voluminozno in močno krmo; majhna vsebnost maščob v mleku je 

značilna predvsem za obroke, ki vsebujejo veliko močne krme. Težave z majhno 

vsebnostjo maščob v mleku se navadno začnejo, ko delež močne krme v sušini obroka 

preseže 50 %. 

 lastnosti močne krme; vsebnost maščob v mleku se najbolj zmanjša zaradi krmljenja 

tistih škrobnih krmil, ki zelo hitro fermentirajo v vampu. Glede vsebnosti maščob v 

mleku je grobo mleto in gneteno zrnje ugodnejše od drobno mletega zrnja. 

 način krmljenja; krmljenje večjih količin močne krme v dveh dnevnih obrokih 

povzroča zmanjšanje vsebnosti maščob v mleku. 

 prehitri prehodi z zimskega na poletni obrok ali z obroka z voluminozno krmo na obrok 

z veliko močne krme; spremembe obrokov lahko povzročijo prebavne motnje 

 puferske snovi v obroku; vsebnost le-teh v obroku in njihovo delovanje poveča 

vsebnost maščob v mleku. 

 maščobe v obroku; pri krmljenju posebej zaščitenih maščob, t.j. maščob, ki se izognejo 

prebavi v vampu, se vsebnost maščob v mleku poveča. Zaradi krmljenja nenasičenih 

maščob v nezaščiteni obliki pa se lahko vsebnost maščob v mleku tudi zmanjša. 

 krmljenje v obdobju presušitve; obilno krmljenje v zadnjem stadiju laktacije in v 

obdobju presušitve povzroči pretirano nalaganje telesnih rezerv. Zaradi sproščanja teh 

rezerv se v prvi fazi naslednje laktacije vsebnost maščob v mleku zelo poveča. 
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 skromno krmljenje v obdobju po telitvi; pogost vzrok za povečano vsebnost maščob v 

mleku je preskromno krmljenje krav v obdobju po telitvi. 

2.2 VSEBNOST BELJAKOVIN V MLEKU 

Na vsebnost beljakovin v mleku vplivajo predvsem oskrbljenost živali s presnovljivimi 

beljakovinami, pasma, starost, stadij laktacije (Babnik in sod., 2004), letni čas, zaporedno 

število laktacij, zdravstveno stanje vimena (Klinkon in Nemec, 2000), mlečnost krav, 

genetske lastnosti krav in vplivi okolja (Orešnik in sod., 1996). Žgajnar (1990) ugotavlja, 

da na vsebnost beljakovin v mleku izrazito vpliva tudi oskrba živali z energijo. Dobra 

preskrbljenost z energijo zagotavlja maksimalno sintezo mikrobnih beljakovin v vampu, te 

pa predstavljajo kar 60 do 80 % vseh beljakovin, ki se prebavijo v tankem črevesu.  

Med količino mleka in vsebnostjo beljakovin je dokazana negativna genetska korelacija. 

Samo selekcija na količino mleka zmanjšuje vsebnost beljakovin v mleku (Pogačar, 1994). 

V vsebnosti beljakovin v mleku se med seboj razlikujejo tudi krave iste pasme (Babnik in 

sod., 2004). Sadar in sod. (2006) navajajo, da vsebuje mleko kontroliranih krav lisaste in 

rjave pasme več beljakovin (3,34 in 3,33 %) kot mleko krav črno-bele pasme (3,22 %).  

Vsebnost beljakovin v mleku se med laktacijo spreminja. Ob začetku laktacije je odstotek 

beljakovin v mleku najmanjši, kasneje pa se povečuje (Klinkon in Nemec, 2000). Manjša 

vsebnost beljakovin v začetku laktacije je posledica slabe in pomanjkljive oskrbe z 

energijo glede na veliko mlečnost v tem obdobju. Večja vsebnost beljakovin proti koncu 

laktacije je posledica upada mlečnosti. S starostjo živali se vsebnost beljakovin v mleku 

zmanjšuje (Žgajnar, 1990). Tudi Verbič in Babnik (1996) navajata, da se zmanjšanje 

vsebnosti beljakovin v mleku pojavi, ko zaradi zmanjšanega zauživanja krme in velike 

mlečnosti živali ne morejo pokriti vseh potreb. Nadalje še navajata, da so živali sposobne v 

obdobju pomanjkanja do neke stopnje črpati telesne rezerve beljakovin, ki so jih naložile v 

obdobju izobilja. 

Kernc (2002) navaja, da vsebuje mleko jutranje molže nekoliko več beljakovin, kakor 

mleko večerne molže. Čandek–Potokar in sod. (2006) pa so ugotovili, da razlik med 

jutranjo in večerno molžo v povprečni vsebnosti beljakovin v mleku ni. 
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Klopčič in sod. (2002) ugotavljajo, da se vsebnost beljakovin v mleku spreminja tudi med 

letom. Največ beljakovin vsebuje mleko pozno jeseni in v zimskih mesecih (november, 

december, januar, februar), najmanj pa v poletnih mesecih (junij, julij, avgust). Orešnik 

(1995) ter Orešnik in sod. (1996) ugotavljajo, da so vzroki za manjšo vsebnost beljakovin v 

poletnih mesecih v značilnostih poletne prehrane: velika količina beljakovin, neustrezno 

beljakovinsko razmerje (premalo energije), neustrezna fiziološka struktura obroka 

(premalo surove vlaknine) in nepravilna uporaba mineralno-vitaminskih dodatkov. Verbič 

in sod. (2006) dodajajo, da krmljenje koruzne silaže povečuje vsebnost beljakovin v 

mleku, medtem ko krmljenje travne silaže ne vpliva na vsebnost beljakovin v mleku. 

Babnik in sod. (2004) navajajo še druge dejavnike, ki vplivajo na vsebnost beljakovin v 

mleku. Ti so: 

 močna krma; na splošno lahko pričakujemo, da se bo za vsak dodatni kilogram močne 

krme vsebnost beljakovin v mleku povečala za 0,04 %. To pa velja le, če količina 

močne krme ne preseže fizioloških meja. 

 maščobe v obroku; zaradi dodajanja maščob v obrok se mlečnost praviloma poveča, 

vsebnost beljakovin v mleku pa zmanjša. 

 kakovost voluminozne krme; vsebnost beljakovin v mleku je mogoče povečati tudi z 

voluminozno krmo, ki vsebuje veliko presnovljivih beljakovin (krma košena v 

zgodnejših fazah razvoja, silaža iz ovenele krme). 

 način krmljenja; pomembno je, da se vsebina vampa ne zakisa (s tem se zmanjša 

sinteza mikrobnih beljakovin v vampu) in da živali zaužijejo čim več krme, saj to 

omogoča pospešeno prehajanje krme skozi prebavila, kar ima za posledico manjšo 

razgradljivost beljakovin v vampu. 

 koruzna silaža; vsebuje veliko energije za sintezo mikrobnih beljakovin v vampu, zato 

je pri obrokih s koruzno silažo manj težav s premajhno vsebnostjo beljakovin v mleku. 

 beljakovinska krmila, za katera je značilna majhna razgradljivost beljakovin v vampu; 

pričakujemo lahko, da se bo s krmljenjem teh krmil vsebnost beljakovin v mleku 

povečala. 

 zaščitene sintetične aminokisline; vsebnost beljakovin v mleku je mogoče povečati z 

dokrmljevanjem aminokislin, ki so zaščitene pred razgrajevanjem v vampu. Povečanje 

beljakovin lahko pričakujemo le, če vsebuje dodatek tiste aminokisline, ki omejujejo 

nastajanje mlečnih beljakovin. 
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 krmljenje presušenih krav; to obdobje je zelo pomembno, saj takrat krave obnovijo 

telesne rezerve beljakovin, ki so jim na voljo v času največjih potreb. Na krmila, ki bi 

spodbudila obsežno sintezo mikrobnih beljakovin v tem času ne moremo računati, ker 

vsebujejo veliko energije in bi se posledično krave preveč zredile. V obroke za 

presušene krave moramo zato vključiti predvsem krmila z majhno razgradljivostjo 

beljakovin. 

Priporočena vsebnost beljakovin v mleku je od 3,2 % do 3,8 %. V Sloveniji ugotavljamo, 

da je v mleku najmanj beljakovin drugi mesec po telitvi. V tem času se povprečna vsebnost 

beljakovin v mleku v primerjavi s povprečjem cele laktacije ne bi smela zmanjšati za več 

kot 0,3 do 0,4 %. Tudi na koncu laktacije naj vsebnost beljakovin bistveno ne preseže 

povprečnih vrednosti. Močno povečana vsebnost beljakovin na koncu laktacije (> 3,8 %) 

ob razmeroma majhni vsebnosti maščob pomeni, da so krave preobilno oskrbljene z 

energijo in obstaja nevarnost, da se bodo preveč zredile. Majhna vsebnost beljakovin v 

mleku pomeni, da živali glede na trenutne potrebe ne dobijo dovolj presnovljivih 

beljakovin in energije. Poleg tega majhna vsebnost beljakovin ni ugodna, ker je tržna 

vrednost mleka z majhno vsebnostjo beljakovin v primerjavi z normalnim mlekom manjša. 

Dovolj velika vsebnost beljakovin je tudi prvi pogoj za doseganje zadostne vsebnosti suhe 

snovi brez maščob (vsaj 8,5 %) v mleku. Na podlagi vsebnosti beljakovin v mleku je torej 

mogoče sklepati o splošni prehranjenosti živali (Babnik in sod., 2004). 
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2.3 RAZMERJE MED MAŠČOBAMI IN BELJAKOVINAMI V MLEKU 

Razmerje med vsebnostjo maščob in beljakovin v mleku lahko uporabljamo kot merilo 

oskrbe krav z energijo (Hagert, 1991; Dirksen, 1994, cit. po Babnik in Podgoršek, 2002; 

Gredler in sod., 2006). Krave, ki imajo v obdobju po telitvi razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku ožje od 1,4 so optimalno ali preobilno oskrbljene z energijo, krave 

z razmerjem širšim kot 1,4 pa pomanjkljivo oskrbljene z energijo (Babnik in Podgoršek, 

2002). Steinwidder in Wurm (1998) menita, da mora biti razmerje med maščobami in 

beljakovinami v obdobju po telitvi med 1,1 in 1,5. Tako razmerje naj bi predstavljalo 

ustrezno oskrbo krav z energijo. Po mnenju Babnik in sod. (2004) je široko razmerje med 

maščobami in beljakovinami v mleku po telitvi povezano s težavami, ki smo jih našteli že 

pri preveliki vsebnosti maščob v mleku. Te so: neješčnost, pojavnost prikritih ali izraženih 

ketoz, hitro hujšanje živali, vztrajno zmanjševanje mlečnosti, trajne poškodbe jeter, 

plodnostne motnje, dislokacije siriščnika, mastitisi in razne druge infekcije. 

Če se neugodno razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku (> 1,5) vleče skozi 

celotno laktacijo, je to običajen znak, da so krave dobro oskrbljene s strukturno 

voluminozno krmo ter skromno oskrbljene z energijo. Posledica take oskrbe sta majhna 

mlečnost in vsebnost beljakovin v obroku. Če pa je razmerje med maščobami in 

beljakovinami ozko, je to znak neustrezne strukture obroka (veliko močne krme, preobilno 

krmljenje). Posebej proti koncu laktacije to kaže na nevarnost, da se bodo krave 

prekomerno zredile. Na splošno velja, da je majhna vsebnost maščob (< 3%) ob hkrati 

veliki vsebnosti beljakovin (razmerje med maščobami in beljakovinami < 1) običajno 

posledica velikih količin močne krme oziroma žit v obroku ter s tem povezanim 

nenormalnim delovanjem vampa in acidozo. Majhna vsebnost maščob v mleku ob hkrati 

optimalnem razmerju med maščobami in beljakovinami pa je običajno posledica 

neizravnanih obrokov in preskromne oskrbe krav z energijo. V takih primerih so krave 

suhe, zauživajo razmeroma malo krme in dosegajo relativno majhno mlečnost ob vrhu 

laktacije. Do sprememb lahko pride tudi zaradi krmljenja zaščitenih maščob ali nekaterih 

drugih posebnih dodatkov v obrok (Babnik in Podgoršek, 2002).  

Preozko razmerje med maščobami in beljakovinami je poleg tega pogosto povezano s 

težavami, ki jih imajo krave z majhno vsebnostjo maščob v mleku. Te so: zakisanje vampa 
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(acidoza), vnetja vampove sluznice in posledično ognojki na jetrih, dislokacija siriščnika, 

zmanjšana sposobnost zauživanja krme in obolenja parkljev (Babnik in sod., 2004). 

Geishauser in sod. (1998), ki ugotavljajo, da povečano razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku ob prvi kontroli kaže na večjo verjetnost pojava dislokacije 

siriščnika oziroma, da so bile krave, pri katerih so ugotovili dislokacijo siriščnika, pred tem 

zelo pomanjkljivo oskrbljene z energijo. Babnik in Podgoršek (2002) še dodajata, da na 

razmerje med maščobami in beljakovinami lahko vplivajo tudi klinični ali subklinični 

mastitisi. 

Pomanjkljiva oskrba krav z energijo po telitvi, ko je dosežen vrh laktacije, povzroča 

mobilizacijo telesnih maščob, kar poveča koncentracijo prostih maščobnih kislin v krvi ter 

s tem večjo produkcijo maščob v mlečni žlezi. Hkrati je zaradi pomanjkljive oskrbe 

vampovih mikroorganizmov z energijo zmanjšana sinteza mikrobnih beljakovin, kar ima 

za posledico zmanjšan dotok aminokislin v mlečno žlezo ter zmanjšano koncentracijo 

beljakovin v mleku. Povečana vsebnost energije v obroku pa poveča mlečnost in vsebnost 

beljakovin v mleku, hkrati pa zmanjša vsebnost maščob v mleku (Emery, 1978).  

Priporočeno optimalno razmerje med maščobami in beljakovinami je delno odvisno tudi 

od pasme (preglednica 1). Pri holštajn-frizijski pasmi, ki je poznana po nekoliko manjši 

vsebnosti beljakovin v mleku, je povprečno razmerje med maščobami in beljakovinami v 

mleku okrog 1,20 do 1,25, pri rjavi pasmi pa od 1,17 do 1,20 (Babnik in Podgoršek, 2002). 

Stokes in sod. (2000) zato priporočajo, da naj razmerje med maščobami in beljakovinami 

pri kravah holštajn pasme ne bo širše od 1,25, saj širše razmerje že lahko nakazuje 

zmanjšano vsebnost beljakovin v mleku.  

Richard (2004, cit. po Čejna in Chladek, 2005) je prepričan, da je spremljanje razmerja 

med maščobami in beljakovinami smiselno le pri individualnih vzorcih živali, ne pa tudi v 

bazenskih vzorcih mleka. Podatki redne mlečne kontrole nam podajo grobo sliko stanja v 

čredi (količina mleka, vsebnost sestavin) in s tem pokažejo na prehranski status živali s 

stališča energije, beljakovin in vlaknine. V čredah z veliko mlečnostjo potrebujemo veliko 

več informacij o lastnostih celotne črede in še posebej posameznih živali. 
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Preglednica 1: Razmerje med maščobami (M) in beljakovinami (B) po pasmah in različnih virih  

VREDNOST PASMA Razmerje M/B AVTOR/VIR 

Ayrshire 
Anglija in Wales 
Irska  

Frizijska 
Anglija in Wales 
Irska  

Holštajn 
Anglija in Wales 
Irska  

Guernsey 
Anglija in Wales 
Irska  

Jersey 
Anglija in Wales 
Irska  

Shorthorn 
Anglija in Wales 
Irska  

 
1,19 
1,16 

 
1,22 
1,25 

 
1,23 

- 
 

1,32 
- 
 

1,41 
1,33 

 
1,15 
1,12 

 
 
 
 
 
 
 

Murphy in O'Mara, 1993 
 

Ayrshire 
Guernsey 
Holštajn 
Jersey 

1,20 
1,40 
1,19 
1,43 

 
Hill, 2005 

Črno-bela (uvoz iz NL) 1,30 Kuczaj in sod., 
2000 

Ayrshire 
Ameriška rjava 
Guernsey 
Holštajn 
Jersey 

1,18 
1,36 
1,28 
1,15 
1,25 

 
 

Chase in Overton, 1998 

Simental 1,26 Gredler in sod., 2006 

Črno-bela 
Rjava 

1,20 – 1,25 
1,17 – 1,20 Babnik in Podgoršek, 2002 

Ayrshire 
Ameriška rjava 
Guernsey 
Holštajn 
Jersey 

1,20 
1,18 
1,30 
1,15 
1,28 

 
 

Schroeder, 1996 

Ayrshire 
Ameriška rjava 
Guernsey 
Holštajn 
Jersey 

1,18 
1,15 
1,30 
1,13 
1,27 

 
Adams in sod., 1987 

Ayrshire 
Ameriška rjava 
Guernsey 
Holštajn 
Jersej 
Shorthorn 

1,20 – 1,25 
1,18 – 1,20 
1,33 – 1,40 
1,20 – 1,25 
1,33 – 1,40 
1,18 – 1,20 

 
 

Stokes in sod., 
2000 
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2.4 DOBA MED TELITVAMA 

Doba med telitvama je sestavljena iz dobe brejosti in poporodnega premora. Pogačar 

(1974) meni, da na dolžino brejosti vpliva zaporedna laktacija, sezona in leto telitve, 

čeprav ti vplivi niso izraziti. Nadalje še navaja, da imajo krave s podaljšano brejostjo 

zaradi tega daljšo dobo med dvema telitvama, zato imajo manj mleka na krmni dan in 

manjše število rojenih telet v življenjski dobi.  

Izkušnje so živinorejce že zdavnaj vodile k spoznanju, da mora krava pri dobrem vodenju 

reprodukcije ter v normalnih razmerah krmljenja in reje vsako leto teliti. Sodobne računske 

metode so, kot navaja Orešnik (1975), to potrdile in danes pravimo, da je ekonomsko 

upravičena prireja mleka in mesa na kravo optimalna, če traja doba med dvema telitvama  

od 365 do 410 dni in poporodni premor od 80 do 115 dni. Pri večji mlečnosti (predvsem 

pri posameznih kravah) lahko traja poporodni premor tudi 125 dni, ne da bi neugodno 

vplival na mlečnost (Orešnik, 1995). Nikakor pa doba med telitvama ne sme preseči 410 

dni. Krave z dobo med telitvama daljšo od 430 dni dajejo v letu dni manjši čisti dohodek 

kot tiste z dobo med telitvama, krajšo od 360 dni. Poleg doslej opisane neposredne škode 

je izredno velika tudi posredna škoda, ki jo imajo rejci zaradi izločanja krav s plodnostnimi 

motnjami, ki so sicer dobre molznice. Doba med dvema telitvama se podaljša, kadar krav 

ne moremo pravočasno osemeniti. Po podatkih osemenjevalne službe je ponekod doba med 

telitvama dolga tudi do 500 dni, kar lahko pomeni le 70 % plodnost, ki pa ni več 

zadovoljiva (Orešnik, 1975, 1995). Orešnik (1994) navaja, da krave prvič osemenjujemo 

(pripuščamo) po 50. dnevu od telitve, ker pripust pred 50. dnem po telitvi pade v obdobje, 

ko rodila še niso pripravljena na sprejem oplojenega jajčeca. Uspešnost prve osemenitve 

pred 50. dnem po telitvi je praviloma majhna. Prezgodnji pripust skrajšuje dobo med 

dvema telitvama. Skrajšano obdobje med dvema telitvama dodatno obremenjuje 

organizem, kar je neugodno posebej za molznice z zelo veliko prirejo mleka. Mitić in sod. 

(1987) menijo, da v kolikor kravo po telitvi prezgodaj obrejimo, potem po vrhu laktacije 

mlečnost naglo upade. Krav z veliko mlečnostjo ne pripuščamo oziroma osemenjujemo ob 

prvi dobro izraženi pojatvi (tretji teden po porodu), ampak šele, ko začne laktacija upadati 

(v obdobju od 90 do najkasneje 120 dni po porodu). Kadar živali prvič pripuščamo šele po 

80. dnevu po telitvi, podaljšujemo obdobje med dvema telitvama, kar ni gospodarno 
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(Orešnik, 1994). Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Orešnik (1999) in Metelan (2001), 

ki navajata, da z neučinkovitim odkrivanjem pojatev pri kravah, ki po prvi osemenitvi ne 

ostanejo breje, podaljšujemo poporodni premor in posledično tudi trajanje dobe med 

telitvama. Izgube, ki jih pričakujemo pri podaljšani dobi med telitvama, nastajajo zaradi 

manjše količine mleka in manjšega števila telet na kravo v časovni enoti. 

2.5 VPLIV PLODNOSTI NA MLEČNOST  

Plodnost goved je lastnost, na katero vplivajo številni dejavniki, ki jih lahko delimo na 

genetske in okoliške. Okoli 10 % vplivov sodi med genetske, kar 90 % pa je vplivov okolja 

(Žgajnar, 1990). Med okoliške vplive štejemo prehrano krav, higienske razmere v hlevu, 

odnos rejca pri oskrbovanju krav, opazovanje pojatev, čas osemenitev v dobi pojatve in 

druge (Ferčej in sod., 1989). Pri ocenjevanju plodnosti krav v čredi je potrebno poznati vsa 

merila, s katerimi ocenjujemo plodnost. Povprečno trajanje dobe med telitvama ali 

povprečno trajanje poporodnega premora pri kravah v neki čredi nam ne pove dosti, zato je 

potreben celovit pregled nad vsemi dogajanji v plodnosti krav (Orešnik, 1997). 

Kratka doba med telitvama je pri kravah s slabo mlečnostjo in slabo mlečno vztrajnostjo v 

prejšnjih laktacijah upravičena. Pri kravah z večjo mlečnostjo pa prezgodnja obrejitev 

zaradi vplivov brejosti na mlečnost neugodno vpliva na mlečno vztrajnost. Če te 

ugotovitve prenesemo na posamezno žival, je razumljivo, da želimo pri kravah z manjšo 

mlečnostjo kratko dobo med telitvama, pri kravah z večjo mlečnostjo pa daljšo. Manjša 

povprečna mlečnost krav v čredi zahteva krajši povprečen poporodni premor in krajšo 

dobo med telitvama, večja povprečna mlečnost pa dopušča podaljševanje povprečnega 

trajanja poporodnega premora in posledično daljšo dobo med telitvama znotraj črede (do 

125 dni) (Orešnik, 1993).  
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2.6 VPLIV MLEČNOSTI NA PLODNOST  

V zadnjih desetletjih so bila razmerja med mlečnostjo in plodnostjo krav predmet obsežnih 

raziskav po svetu in tudi pri nas. Posebno pozornost vzbujajo izračuni o vplivu mlečnosti 

na plodnost, ki jih je opravil Orešnik (1993). Po teh izračunih povečanje mlečnosti za 100 l 

v standardni laktaciji podaljša dobo med dvema telitvama za en dan (Orešnik, 1993).  

Pri proučevanju povezav med mlečnostjo in plodnostjo je Orešnik (1993) navedel, da je 

potrebno upoštevati več zakonitosti: veliko mlečnost lahko dosegamo samo ob dobri 

plodnosti krav v čredi, brejost neugodno vpliva na potek laktacijske krivulje (prezgodaj po 

telitvi obrejene krave dosegajo v standardni laktaciji manjšo mlečnost), velika mlečnost ob 

prvi osemenitvi neugodno vpliva na uspešnost osemenitev, večinoma se srečujemo s 

plodnostnimi motnjami pri najboljših kravah v hlevu. 

Ob primerjavi plodnosti krav med čredami z različno mlečnostjo, je prišel Orešnik (1999) 

do zanimivih zaključkov, in sicer, da je v čredah z večjo mlečnostjo poporodni premor 

praviloma krajši kot v čredah z manjšo mlečnostjo. Orešnik (1999) še navaja, da v praksi 

večinoma ugotavljajo, da so v čredah s povprečno mlečnostjo 5000 kg mleka v laktaciji 

problematične krave z mlečnostjo 6000 kg ali več. V čredi s povprečno mlečnostjo 7000 

kg take krave niso problematične. V tej čredi se težave s plodnostjo pojavljajo pogosteje 

pri kravah z 8000 kg ali več mleka v laktaciji. Vse to dokazuje, da povezava med 

mlečnostjo in plodnostjo krav ni neposredna. Povprečna mlečnost krav v čredi je ob znani 

genetski sposobnosti naših pasem krav predvsem odraz oskrbljenosti krav s hranljivimi 

snovmi. Krave z mlečnostjo, večjo od povprečja črede, so pogosteje pomanjkljivo 

oskrbljene z energijo in vsemi potrebnimi snovmi in to povzroča plodnostne motnje.  
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2.7 VPLIV RAZMERJA MED MAŠČOBAMI IN BELJAKOVINAMI V MLEKU NA 

PLODNOST 

Razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku je dober pokazatelj presnovne 

neuravnovešenosti pri kravah takoj po telitvi (Svennersten-Sjaunja in sod., 1997). Krave z 

veliko mlečnostjo v začetku laktacije preidejo v stanje negativne energijske bilance zaradi 

nezadostne oskrbe z energijo glede na povečanje mlečnosti (Staufenbiel, 1992, cit. po 

Schröder and Staufenbiel, 2006). Primanjkljaj skušajo krave nadomestiti s črpanjem rezerv 

iz telesnih tkiv, zaradi česar je pričakovano znatno zmanjšanje telesne mase (Pryce in sod., 

2001). To lahko vodi posledično do težav s plodnostjo in zdravstvenim stanjem nasploh 

(Staufenbiel, 1992, cit. po Schröder and Staufenbiel, 2006). Loeffler in sod. (1999) 

navajajo, da imajo krave, ki jim razmerje med maščobami in beljakovinami zelo niha po 

telitvi, majhne možnosti za ponovno obrejitev.  

Prekomerno črpanje telesnih rezerv lahko ugotavljamo z določanjem telesne kondicije. 

Neustrezna kondicija krav molznic v ključnih obdobjih laktacije, kot tudi spremembe 

kondicije v zgodnji laktaciji, lahko negativno vplivajo na estrični cikel in uspeh pri 

reprodukciji. Spremembe v kondiciji v prvih nekaj tednih laktacije lahko pomenijo 

povečane obremenitve presnove, saj se takrat primanjkljaj energije za prirejo mleka 

nadomesti s črpanjem iz telesnih rezerv (Pryce in sod., 2001). Reynolds in Beever (1995, 

cit. po Pryce in sod., 2001) sta ugotovila, da črpanje telesnih rezerv pri povprečni 

mlečnosti pokrije potrebe za približno 7 kg mleka na dan. Idealna telesna kondicija skozi 

celotno laktacijo je tista, ki se odraža v optimalni mlečnosti, minimalnih zdravstvenih in 

reprodukcijskih težavah ter velikem dohodku (Gearhart in sod., 1990, cit. po Schröder and 

Staufenbiel, 2006).  

Pryce in sod. (2001) so na podlagi predhodnih študij prišli do ugotovitve, da imajo krave,  

selekcionirane na večjo vsebnost maščob in beljakovin v mleku, slabše reprodukcijske 

sposobnosti, kar se kaže v zakasneli prvi pojatvi, slabšem osemenjevalnem indeksu ter 

posledično daljši dobi med telitvama. Po mnenju istih avtorjev obstaja hipoteza, da so 

spremembe v kondiciji med prvim in desetim tednom laktacije pomembnejši pokazatelj 

reprodukcijskih sposobnosti kot kondicija v prvem tednu po telitvi, saj naj bi bila ta bolj 

tesno povezana s spremembami v energijski bilanci. Dokazali so tudi, da so krave s 
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pogostejšo negativno energijsko bilanco, bolj nagnjene k slabši plodnosti. V primeru, da 

gre za prenos iz ene v drugo laktacijo, se negativna energijska bilanca pogosto poveča, 

ponovijo pa se lahko tudi zdravstvene in plodnostne motnje. Glede na razmerje med 

energijsko bilanco in omenjenimi lastnostmi velja, da imajo krave, ki izgubijo preveč 

energije med laktacijo in je ne nadomestijo v tekoči laktaciji, večje možnosti za 

zdravstvene in plodnostne motnje v naslednji laktaciji, še posebej, če je energijsko stanje 

krav pod določenim pragom (Banos in sod., 2005). Razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku je dober kazalnik za prepoznavanje negativne energijske bilance pri 

kravah v prvem obdobju po telitvi (Podpečan in sod., 2007; Fürst, 2007). Podpečan in sod. 

(2007) nadalje navajajo, da pravočasno odkrivanje negativne energijske bilance omogoča 

izboljšanje zdravstvenega stanja živali ter njenih reprodukcijskih in proizvodnih rezultatov. 
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 MATERIAL 

Podatke o mlečnosti, sestavi mleka in merah plodnosti smo zajeli iz Centralne podatkovne 

zbirke Govedo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. V raziskavi smo uporabili podatke 

zbrane v okviru kontrole prireje mleka.  Preučevali smo podatke za rjavo, lisasto in črno-

belo pasmo, ki so bile vključene v kontrolo prireje mleka na območju Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. Za analizo vpliva 

mlečnosti in vpliva razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku na dobo med 

telitvama krav molznic smo uporabili podatke o mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije. 

Vključeni so bili podatki od prve do vključno pete laktacije v obdobju od 01.01.2000 do 

31.12.2003. 

3.1.1 Priprava podatkov 

Za analizo smo uporabili preglednice o telitvah (TELITVE), seznamu živali (ZIVALI) in 

laktacijah (LAKTACIJE). Izhodišče so nam predstavljali datumi telitev. Za vsako telitev 

(preglednica TELITVE) smo uporabili identifikacijsko številko krave, zaporedno telitev, 

datum telitve, datum naslednje telitve. Iz preglednice LAKTACIJE smo k telitvam pripisali 

mlečnost v prvih 100 dneh, mlečnost v standardni laktaciji (305 dni), vsebnost mlečne 

maščobe v prvih 100 dneh in vsebnost beljakovin v prvih 100 dneh vsake obravnavane 

laktacije. Podatke smo dopolnili še s pasmo iz preglednice ZIVALI (slika 1). Pri analizi 

smo upoštevali kontrole, ki so ustrezale kriterijem, navedenih v preglednici 2. 

Iz podatkov o vsebnosti mlečne maščobe in vsebnosti beljakovin v mleku v prvih 100 dneh 

laktacije smo izračunali razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku (1): 

Razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 dneh laktacije = vsebnost mlečne maščobe v 

mleku v prvih 100 dneh laktacije / vsebnost beljakovin v mleku v prvih 100 dneh laktacije … (1) 
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 Preglednica 2: Kriteriji za izbor podatkov 

Kriteriji 
doba med telitvama med 300 in 700 dni 
vsebnost mlečne maščobe v prvih 100 dneh laktacije > 2.00 % 
vsebnost beljakovin v mleku v prvih 100 dneh laktacije > 1.50 % 
razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku < 3.00  
zaporedna laktacija ≤  5 
mlečnost v prvih 100 dneh med 1000 in 4000 kg 
mlečnost v standardni laktaciji (305 dni) > 3000 kg  
 

 
LAKTACIJE  TELITVE  ZIVALI  

… … … 
identifikacijska številka krave mlečnost v prvih 100 dneh laktacije pasma 
zaporedna telitev vsebnost mlečnih maščob v prvih 100 dneh laktacije … 
datum telitve vsebnost beljakovin v prvih 100 dneh laktacije  
datum naslednje telitve mlečnost v standardni laktaciji (305 dneh) 
… … 

SQL 

Slika 1: Priprava podatkov 

 PODATKI 
 
identifikacijska številka krave 
pasma 
zaporedna telitev 
datum telitve 
zaporedna naslednja telitev 
datum naslednje telitve 
doba med telitvama 
mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 
vsebnost mlečnih maščob v prvih 100 dneh laktacije 
vsebnost beljakovin v prvih 100 dneh laktacije 

 

 
SAS 

razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 dneh laktacije 
mlečnost v standardni laktaciji (305 dneh) 
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3.1.2 Struktura podatkov 

V raziskavo je bilo skupno vključenih 29871 laktacij (prvih 100-dni). Struktura podatkov 

po zaporednih laktacijah (prva do vključno peta laktacija) in skupaj je prikazana v 

preglednici 3. Zaradi upoštevanja kriterija maksimalne dobe med telitvama 700 dni 

(preglednica 2), smo datum telitve omejili tudi navzgor na 31.12.2003. S tem smo se 

izognili prevelikemu izpadu laktacij, saj smo omogočili, da so lahko vse krave ponovno 

telile do 30.11.2006. V raziskavo je bilo vključenih 13135 laktacij krav črno-bele pasme, 

8520 laktacij krav rjave pasme in 8216 laktacij krav lisaste pasme. Večje število krav črno-

bele pasme je posledica prevladujoče pasme na območju Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. 
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3.2 METODE 

Pri proučevanju vpliva mlečnosti in vpliva razmerja med maščobami in beljakovinami v 

mleku v prvih 100 dneh laktacije na plodnost krav molznic, smo kot lastnost izbrali dobo 

med telitvama. V analizi smo laktacije pri starejših kravah (druga do vključno peta 

laktacija) obravnavali skupaj. 

Kot vplive smo v statistični model vključili: 

• zaporedna laktacija (1-prvesnice, 2-starejše krave), 

• mesec telitve (kot sezono telitve), 

• količino mleka v prvih 100 dneh laktacije (linearna regresija), 

• razmerje med maščobami in beljakovinami v prvih 100 dneh laktacije (linearna 

regresija ugnezdena znotraj zaporedne laktacije). 

Dodatno smo v statistični model vključili vpliv količine mleka v standardni laktaciji (305 

dni) na izbrano lastnost. 

3.2.1 Statistični model 

Za statistično obdelavo smo uporabili programski paket SAS (SAS/STAT, 2001). Osnovne 

statistične parametre smo izračunali s proceduro PROC MEANS. Za iskanje 

najprimernejšega modela smo uporabili proceduro GLM (PROC GLM). Kot vplive smo v 

statistični model (2) vključili vpliv razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku v 

prvih 100 dneh laktacije ugnezden znotraj zaporedne laktacije, vpliv mlečnosti v prvih 100 

dneh laktacije, vpliv zaporedne laktacije in vpliv meseca telitve. Isti model smo uporabili 

za vse tri pasme (rjava, lisasta, črno-bela) in za statistično obdelavo vpliva mlečnosti v 

standardni laktaciji (305 dni).  
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STATISTIČNI MODEL: 

Yijk = µ + Li + Mj + b1xijk + b2irjk + eijk … (2)

Yijk = opazovana vrednost za lastnost (doba med telitvama) 

µ = srednja vrednost  

Li = zaporedna laktacija ( i = 1, 2) 

i = 1 – prvesnice (zaporedna laktacija 1) 

i = 2 – starejše krave (zaporedna laktacija 2 - 5) 

Mj = mesec telitve (j = 1, 2, 3, … 12) 

j = 1, 2, 3, … 12 (januar, …december) 

b1 = linearni regresijski koeficient za mlečnost 

xijk = mlečnost v prvih 100 dneh laktacije (oziroma mlečnost v standardni  

laktaciji (305 dni)) 

b2i = linearni regresijski koeficient za razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku  

rjk = razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 dneh laktacije  

      ugnezdeno znotraj zaporedne laktacije 

eijk = ostanek 
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4 REZULTATI  

Pregled osnovnih statistik po pasmah in zaporednih laktacijah je prikazan v preglednicah 3, 

5 in 7. Število opazovanih laktacij se je od prve do vključno pete laktacije zmanjševalo. 

Razlike so bile velike predvsem med prvo in drugo zaporedno laktacijo. Doba med 

telitvama je bila najdaljša po prvi telitvi, potem se je skrajševala. Največje razlike v dobi 

med telitvama med zaporednimi laktacijami so bile pri črno-beli pasmi, najmanjše pa pri 

lisasti in rjavi pasmi. Ravno obratno je bilo pri mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije. Le-ta 

je bila v drugi in tretji laktaciji največja, v prvi laktaciji pa najmanjša. V povprečju so 

imele z 2851 kg mleka največjo mlečnost v prvih 100 dneh laktacije krave črno-bele pasme 

(preglednica 7), sledile so jim krave rjave pasme z 2139 kg mleka (preglednica 3) in krave 

lisaste pasme z 2087 kg mleka (preglednica 5). Podoben trend pri mlečnosti smo zasledili 

tudi v standardni laktaciji (305 dni) (preglednica 5). 

Osnovne statistike za dolžino dobe med telitvama, razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku, mlečnost v prvih 100 dneh laktacije in mlečnost v standardni 

laktaciji po posameznih mesecih telitve prikazujemo v preglednicah 4, 6 in 8. Iz preglednic 

je razvidno, da je bila pri vseh pasmah mlečnost večja, če se je laktacija začela v zimskih 

mesecih. Prav tako je bilo tudi razmerje med maščobami in beljakovinami širše, medtem 

ko za dolžino dobe med telitvama to ne velja. Ta je bila v povprečju najdaljša, če se 

laktacija začela v poletnih mesecih. 
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Preglednica 3: Število obravnavanih laktacij, povprečja in standardne deviacije za dobo med telitvama 

(DMT), razmerje med maščobami in beljakovinami (M/B), mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 

(MLEKO_100) in mlečnost v standardni laktaciji (MLEKO_305) po zaporednih laktacijah pri rjavi 

pasmi 

Zap. lakt. Št. laktacij DMT (dni) M/B Mleko_100 (kg) Mleko_305 (kg) 
1 2636 409 ± 60 1,28 ± 0,18 2075 ± 483 5093 ± 1201 
2 2157 406 ± 60 1,29 ± 0,19 2166 ± 493 5302 ± 1248 
3 1614 405 ± 57 1,29 ± 0,19 2184 ± 499 5308 ± 1260 
4 1223 404 ± 59 1,29 ± 0,19 2169 ± 490 5354 ± 1236 
5 890 401 ± 59 1,29 ± 0,20 2145 ± 472 5277 ± 1193 

SKUPAJ 8520 406 ± 59 1,29 ± 0,19 2139 ± 490 5243 ± 1233 
 

Preglednica 4: Število obravnavanih laktacij, povprečja in standardne deviacije za dobo med telitvama 

(DMT), razmerje med maščobami in beljakovinami (M/B),  mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 

(MLEKO_100) in mlečnost v standardni laktaciji (MLEKO_305) glede na mesec telitve pri rjavi 

pasmi 

Mesec telitve Št. laktacij DMT (dni) M/B Mleko_100 (kg) Mleko_305 (kg) 
1 679 404 ± 58 1,31 ± 0,18 2143 ± 505 5237 ± 1259 
2 655 409 ± 58 1,29 ± 0,20 2145 ± 498 5194 ± 1207 
3 736 413 ± 60 1,27 ± 0,20 2222 ± 498 5330 ± 1217 
4 658 411 ± 61 1,28 ± 0,20 2140 ± 482 5167 ± 1226 
5 747 403 ± 59 1,27 ± 0,20 2127 ± 467 5170 ± 1204 
6 708 402 ± 57 1,27 ± 0,19 2106 ± 478 5130 ± 1193 
7 709 404 ± 59 1,29 ± 0,19 2058 ± 453 5046 ± 1174 
8 744 403 ± 62 1,29 ± 0,19 2067 ± 469 5144 ± 1207 
9 701 403 ± 58 1,30 ± 0,18 2089 ±462 5196 ± 1196 

10 696 405 ± 56 1,30 ± 0,18 2143 ± 482 5318 ± 1216 
11 749 407 ± 60 1,29 ± 0,17 2179 ± 513 5416 ± 1294 
12 738 409 ± 62 1,31 ± 0,19 2247 ± 535 5532 ± 1308 
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Preglednica 5: Število obravnavanih laktacij, povprečja in standardne deviacije za dobo med telitvama 

(DMT), razmerje med maščobami in beljakovinami (M/B), mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 

(MLEKO_100) in mlečnost v standardni laktaciji (MLEKO_305) po zaporednih laktacijah pri lisasti 

pasmi 

Zap. lakt. Št. laktacij DMT (dni) M/B Mleko_100 (kg) Mleko_305 (kg) 

1 2702 394 ± 57 1,29 ± 0,16 2008 ± 439 4894 ± 1031 
2 2102 391 ± 55 1,28 ± 0,19 2135 ± 443 5127 ± 1080 
3 1572 390 ± 55 1,27 ± 0,18 2138 ± 473 5140 ± 1102 
4 1089 393 ± 55 1,27 ± 0,19 2121 ± 444 5097 ± 1046 
5 751 392 ± 54 1,27 ± 0,19 2107 ± 447 5080 ± 1051 

SKUPAJ 8216 392 ± 56 1,27 ± 0,18 2087 ± 452 5044 ± 1066 
 

Preglednica 6: Število obravnavanih laktacij, povprečja in standardne deviacije za dobo med telitvama 

(DMT), razmerje med maščobami in beljakovinami (M/B), mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 

(MLEKO_100) in mlečnost v standardni laktaciji (MLEKO_305) glede na mesec telitve pri lisasti 

pasmi 

Mesec telitve Št. laktacij DMT (dni) M/B Mleko_100 (kg) Mleko_305 (kg) 
1 699 392 ± 55 1,29 ± 0,17 2140 ± 439 5108 ± 1044 
2 674 390 ± 56 1,27 ± 0,17 2164 ± 443 5170 ± 1018 
3 744 398 ± 60 1,26  ± 0,18 2141 ± 465 5090 ± 1054 
4 651 391 ± 55 1,24 ± 0,19 2129 ± 454 5003 ± 1114 
5 690 394 ± 54 1,25 ± 0,18 2077 ± 441 4954 ± 1059 
6 653 394 ± 56 1,27 ± 0,20 2061 ± 427 4940 ± 992 
7 627 389 ± 54 1,25 ± 0,17 1992 ± 413 4793 ± 951 
8 684 391 ± 54 1,26 ± 0,18 2035 ± 432 4934 ± 1034 
9 700 392 ± 55 1,27 ± 0,18 2035 ± 434 5013 ± 1096 

10 611 392 ± 55 1,29 ± 0,20 2086 ± 474 8465 ± 4464 
11 723 392 ± 55 1,28 ± 0,18 2101 ± 483 5205 ± 1111 
12 760 391 ± 56 1,28 ± 0,16 2100 ± 476 5146 ± 1101 
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Preglednica 7: Število obravnavanih laktacij, povprečja in standardne deviacije za dobo med telitvama 

(DMT), razmerje med maščobami in beljakovinami (M/B), mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 

(MLEKO_100) in mlečnost v standardni laktaciji (MLEKO_305) po zaporednih laktacijah pri črno-

beli pasmi 

Zap. lakt. Št. laktacij DMT (dni) M/B Mleko_100 (kg) Mleko_305 (kg) 
1 4767 404 ± 61 1,26 ± 0,19 2784 ± 602 6922 ± 1512 
2 3462 400 ± 60 1,30 ± 0,19 2905 ± 591 7150 ± 1486 
3 2424 401 ± 59 1,30 ± 0,19 2907 ± 607 7114 ± 1514 
4 1556 401 ± 59 1,30 ± 0,20 2862 ± 620 7078 ± 1533 
5 926 402 ± 59 1,27 ± 0,20 2827 ± 617 6930 ± 1563 

SKUPAJ 13135 402 ± 60 1,29 ± 0,19 2851 ± 606 7036 ± 1514 
 

Preglednica 8: Število obravnavanih laktacij, povprečja in standardne deviacije za dobo med telitvama 

(DMT), razmerje med maščobami in beljakovinami (M/B), mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 

(MLEKO_100) in mlečnost v standardni laktaciji (MLEKO_305) glede na mesec telitve pri črno-

beli pasmi 

Mesec telitve Št. laktacij DMT (dni) M/B Mleko_100 (kg) Mleko_305 (kg) 
1 1078 406 ± 63 1,29 ± 0,19 2952 ± 611 7224 ± 1475 
2 976 405 ± 60 1,30 ± 0,21 2934 ± 605 7096 ± 1441 
3 1133 409 ± 64 1,27 ± 0,18 2921 ± 589 7121 ± 1489 
4 955 410 ± 62 1,26 ± 0,19 2913 ± 613 7036 ± 1478 
5 1008 404 ± 59 1,26 ± 0,19 2836 ± 613 6968 ± 1555 
6 1040 402 ± 59 1,27 ± 0,18 2837 ± 581 6985 ± 1529 
7 1159 401 ± 57 1,28 ± 0,20 2780 ± 624 6970 ± 1569 
8 1230 393 ± 57 1,28 ± 0,20 2742 ± 587 6834 ± 1549 
9 1191 394 ± 60 1,29 ± 0,18 2760 ± 616 6929 ± 1546 

10 1159 399 ± 57 1,32 ± 0,19 2812 ± 609 7033 ± 1525 
11 1055 400 ± 60 132 ± 0,20 2881 ± 606 7157 ± 1455 
12 1151 402 ± 61 1,30 ± 0,18 2885 ± 605 7112 ± 1499 

 

Predhodne analize so narekovale ločeno obravnavo prvesnic in starejših krav. Opisne 

statistike za proučevano lastnost in vplive so podane v preglednici 9 ter na slikah od 2 do 9. 

Doba med telitvama je bila daljša pri prvesnicah kot pri starejših kravah. Najdaljša je bila 

pri rjavi pasmi in najkrajša pri lisasti pasmi. Razmerje med maščobami in beljakovinami v 

mleku v prvih 100 dneh laktacije je bilo širše pri starejših kravah. Najširše razmerje so 

imele starejše krave črno-bele in rjave pasme. Mlečnost v prvih 100 dneh laktacije je bila 
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prav tako pričakovano večja pri starejših kravah. Največjo mlečnost v prvih 100 dneh 

laktacije so imele krave črno-bele pasme, najmanjšo pa krave lisaste pasme.  

Preglednica 9: Opisna statistika za dobo med telitvama, razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku, 

mlečnostjo v prvih 100 dneh laktacije in mlečnostjo v standardni laktaciji po pasmah in zaporednih 

laktacijah  

Pasma Zaporedna
laktacija1 Lastnosti in vplivi Povprečna 

vrednost  
Standardni 

odklon Minimum Maksimum 

Doba med telitvama (dni) 409 60 317 587 
Razmerje M/B2 1,28 0,18 0,69 2,18 
Mlečnost_100 (kg)3 2075 483 1000 3892 1 

Mlečnost _305 (kg)4 5093 1201 3002 10025 
Doba med telitvama (dni) 404 59 317 587 
Razmerje M/B 1,29 0,19 0,66 2,64 
Mlečnost _100 (kg) 2168 491 1000 3988 

Rjava  

2-5 

Mlečnost _305 (kg) 5311 1241 3007 10999 
Doba med telitvama (dni) 394 57 317 587 
Razmerje M/B 1,26 0,16 0,62 2,30 
Mlečnost _100 (kg) 2008 439 1001 3750 1 

Mlečnost _305 (kg) 4894 1031 3000 10074 
Doba med telitvama (dni) 391 55 317 586 
Razmerje M/B 1,27 0,19 0,62 2,78 
Mlečnost _100 (kg) 2129 453 1007 3900 

Lisasta  

2-5 

Mlečnost _305 (kg) 5118 1076 3001 10014 
Doba med telitvama (dni) 404 61 310 579 
Razmerje M/B 1,26 0,19 0,62 2,38 
Mlečnost _100 (kg) 2784 602 1005 4000 2 

Mlečnost _305 (kg) 6922 1512 3004 12540 
Doba med telitvama (dni) 401 59 310 580 
Razmerje M/B 1,30 0,20 0,62 2,56 
Mlečnost _100 (kg) 2889 604 1002 4000 

Črno - bela 

2-5 

Mlečnost _305 (kg) 7103 1512 3019 12485 
1 zaporedna laktacija 1 = prvesnice, 2-5 = starejše krave 
2 razmerje M/B – razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 dneh laktacije 
3 mlečnost v prvih 100 dneh laktacije  
4 mlečnost v standardni laktaciji (305 dni) 
 
 
Vsebnost maščobe se je glede na mlečnost v prvih 100 dneh laktacije najbolj spreminjala 

pri črno-beli pasmi (sliki 2 in 3). Pri kravah črno-bele pasme se je s povečevanjem 

mlečnosti vsebnost maščob v mleku zmanjševala. Podoben trend smo opazili tudi pri 

starejših kravah rjave pasme. Pri prvesnicah rjave pasme je vsebnost maščobe v prvih 100 

dneh laktacije nihala. Podoben trend je bil viden tudi pri prvesnicah lisaste pasme. Pri 

starejših kravah lisaste pasme je bil z večjo mlečnostjo opazen trend povečevanja vsebnosti 

maščobe v mleku.  
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Vsebnost beljakovin se je s povečevanjem mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije pri kravah 

črno-bele in lisaste pasme zmanjševala (sliki 4 in 5). Pri rjavi pasmi pa je bilo ravno 

obratno. Večja kot je bila mlečnost v prvih 100 dneh laktacije, večja je bila vsebnost 

beljakovin v mleku. Pri starejših kravah rjave pasme je bil trend povečevanja vsebnosti 

beljakovin v mleku na račun večje mlečnost v prvih 100 dneh laktacije manj izrazit.  

Na razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 dneh laktacije je med 

drugim vplivala tudi mlečnost (sliki 6 in 7). Pri črno-beli in rjavi pasmi se je s 

povečevanjem mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije razmerje med maščobami in 

beljakovinami zoževalo, pri lisasti pasmi pa je bilo ravno obratno. Večja kot je bila 

mlečnost v prvih 100 dneh laktacije, širše je bilo razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku.  

Pri kravah s širšim razmerjem med maščobami in beljakovinami v mleku po telitvi je bila 

doba med telitvama praviloma daljša in obratno (sliki 8 in 9). Najbolj izrazito 

podaljševanje dobe med telitvama smo zasledili pri črno-beli pasmi, sledila ji je rjava 

pasma. Povezava je bila najmanj izrazita pri lisasti pasmi. Pri rjavi pasmi je bil opazen 

trend podaljševanja dobe med telitvama tudi pri zelo ozkem razmerju med maščobami in 

beljakovinami v mleku (< 1,0).  
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Slika 2: Povezava med mlečnostjo in vsebnostjo 

maščobe v mleku pri prvesnicah v prvih 100 dneh 

laktacije po pasmah 
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Slika 3: Povezava med mlečnostjo in vsebnostjo 

maščobe v mleku pri starejših kravah v prvih 100 

dneh laktacije po pasmah 
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Slika 4: Povezava med mlečnostjo in vsebnostjo 

beljakovin v mleku pri prvesnicah v prvih 100 

dneh laktacije po pasmah 
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Slika 5: Povezava med mlečnostjo in vsebnostjo 

beljakovin v mleku pri starejših kravah v prvih 

100 dneh laktacije po pasmah 
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Slika 6: Povezava med mlečnostjo in razmerjem 

med maščobami in beljakovinami v mleku pri 

prvesnicah v prvih 100 dneh laktacije po pasmah  
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Slika 7: Povezava med mlečnostjo in razmerjem 

med maščobami in beljakovinami v mleku pri 

starejših kravah v prvih 100 dneh laktacije po 

pasmah 
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Slika 8: Povezava med razmerjem med 

maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 

dneh laktacije in dobo med telitvama pri 

prvesnicah 
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Slika 9: Povezava med razmerjem med 

maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 

dneh laktacije in dobo med telitvama pri starejših 

kravah 
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Zakonitosti, ki se kažejo že v rezultatih osnovnih statistik, so bile potrjene tudi s 

podrobnejšo statistično analizo. Statistične značilnosti vplivov in koeficienti determinacije 

(R2) za dobo med telitvama po pasmah so prikazani v preglednici 10. Vpliv razmerja med 

maščobami in beljakovinami v mleku na dobo med telitvama je bil visoko statistično 

značilen (p-vrednost je < 0,0001) pri vseh pasmah vključenih v analizo. Statistična 

značilnost vpliva je bila pričakovana na podlagi rezultatov predhodnih analiz (preglednica 

9, sliki 8 in 9), ki so pokazale, da se doba med telitvama s širjenjem razmerja med 

maščobami in beljakovinami v mleku podaljšuje. Mlečnost v prvih 100 dneh laktacije je 

pri vseh pasmah visoko statistično značilno (p < 0,0001) vplivala na dobo med telitvama. 

Vpliv zaporedne laktacije na dobo med telitvama je bil statistično značilen pri rjavi in 

lisasti pasmi, medtem ko pri črno-beli pasmi ni bil statistično značilen. Mesec telitve je 

statistično značilno vplival na dobo med telitvama pri črno-beli (p < 0,0001) in rjavi pasmi 

(p = 0,0032). Pri lisasti pasmi je bil vpliv meseca telitve na dobo med telitvama manjši (p = 

0,1488).  

Preglednica 10: Statistična značilnost vplivov (p-vrednost) in koeficient determinacije (R2) za dobo med 

telitvama po pasmah 

 Razmerje M/B*  Mlečnost ** Zaporedna 
laktacija Mesec R2  

Rjava < 0,0001 < 0,0001 0,0004 0,0032 0,0216 
Lisasta < 0,0001 < 0,0001 0,0390 0,1488 0,0220 
Črno-bela < 0,0001 < 0,0001 0,1401 < 0,0001 0,0432 

*razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 dneh laktacije 
** mlečnost v prvih 100 dneh laktacije 
 

Razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 100 dneh laktacije vpliva na 

dolžino dobe med telitvama. Širše kot je bilo razmerje med maščobami in beljakovinami v 

mleku, daljša je bila doba med telitvama in obratno (slika 10). Pri ozkem razmerju med 

maščobami in beljakovinami v mleku je bila doba med telitvama najkrajša pri prvesnicah 

črno-bele pasme. S širjenjem razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku pa se je 

prav pri črno-beli pasmi doba med telitvama najhitreje povečevala in tudi dosegla največjo 

vrednost. Podaljševanje dobe med telitvama je bilo glede na razmerje med maščobami in 

beljakovinami pri lisasti in rjavi pasmi podobno. Če se je razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku razširilo za 1 enoto, se je doba med telitvama pri prvesnicah 



Biderman A. Vpliv mlečnosti in razmerja med maščobami in … na dobo med telitvama … molznicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2007 

29

oziroma starejših kravah črno-bele pasme podaljšala za 66 oziroma 54 dni, pri lisasti pasmi 

za 37 oziroma 38 dni in rjavi pasmi za 32 oziroma 42 dni. Pri starejših kravah (slika 11) se 

je dolžina dobe med telitvama ravno tako ko pri prvesnicah (na račun širšega razmerja med 

maščobami in beljakovinami v mleku) najbolj strmo podaljševala pri črno-beli pasmi. 

Trend podaljševanja dobe med telitvama pri rjavi in lisasti pasmi je bil podoben kot pri 

prvesnicah.  
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Slika 10: Vpliv razmerja med maščobami in 

beljakovinami v mleku pri prvesnicah na dobo 

med telitvama 
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Slika 11: Vpliv razmerja med maščobami in 

beljakovinami v mleku pri starejših kravah na 

dobo med telitvama

Dolžina dobe med telitvami je odvisna tudi od mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije. Na 

slikah 12 in 13 vidimo, da večja kot je bila mlečnost v prvih 100 dneh laktacije, daljša je 

bila doba med telitvama in obratno. Najdaljšo dobo med telitvama pri dani mlečnosti v 

prvih 100 dneh laktacije smo zasledili pri prvesnicah rjave pasme, sledile so jim prvesnice 

lisaste pasme (slika 12). Najkrajšo dobo med telitvama pri dani mlečnosti so imele 

prvesnice črno-bele pasme. Pri starejših kravah so imele pri dani mlečnosti v prvih 100 

dneh laktacije najdaljšo dobo med telitvama krave rjave pasme, najkrajšo pa krave črno-

bele pasme (slika 13). Vpliv mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije na dobo med telitvama je 

bil največji pri lisasti pasmi, kjer se je ob povečanju mlečnosti za 1000 kg podaljšala doba 

med telitvama za 8 dni. Pri rjavi in črno-beli pasmi se je s povečanjem mlečnosti v prvih 

100 dneh laktacije za 1000 kg doba med telitvama podaljšala za 5 dni. S statistično 

obdelavo smo določili tudi povezavo med dobo med telitvama in mlečnostjo v standardni 

laktaciji. Ugotovili smo, da se je s povečevanjem mlečnosti za 1000 kg pri lisasti pasmi 

doba med telitvama podaljšala za 5 dni, pri rjavi za 3 dni in pri črno-beli za 2 dni. 
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Slika 12: Vpliv mlečnosti v prvih 100 dneh 

laktacije pri prvesnicah na dobo med telitvama 
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Slika 13: Vpliv mlečnosti v prvih 100 dneh 

laktacije pri starejših kravah na dobo med 

telitvama 
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Slika 14: Vpliv mlečnosti v standardni laktaciji 

pri prvesnicah na dobo med telitvama 
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Slika 15: Vpliv mlečnosti v standardni laktaciji 

pri starejših kravah na dobo med telitvama 

Na dobo med telitvama sta statistično značilno vplivala tudi zaporedna laktacija (prvesnice, 

starejše krave) in mesec telitve (kot sezona telitve). Rezultati v preglednici 11 prikazujejo, 

da je bila pričakovana povprečna dolžina dobe med telitvama večja pri prvesnicah kot pri 

starejših kravah. Razlike med prvesnicami in starejšimi kravami so bile visoko statistično 

značilne (p < 0,0001). V preglednici 11 vidimo tudi statistično značilna odstopanja dobe 

med telitvama med meseci telitve. Pri rjavi pasmi statistično značilno odstopa doba med 

telitvama če je bila telitev marca ali aprila, pri lisasti pasmi marca in pri črno-beli pasmi 

marca, aprila ali maja.  
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Preglednica 11: Ocenjena srednja vrednost (LSM) in standardna napaka (SN) za dobo med telitvama (DMT) 

po pasmah,  zaporedni laktaciji (1 - prvesnice, 2-5 - starejše krave) in mesecu telitve za prvih 100-

dni laktacije 

   Rjava Lisasta Črno-bela 
Pasma  408,45 ± 0,751 396,13 ± 0,82 400,73 ± 0,62 
Zaporedna laktacija 1 410,13 ± 1,15 395,39 ± 1,07 406,19 ± 0,86 
 2-5 404,13 ± 0,77 390,57 ± 0,74 400,10 ± 0,65 
Mesec telitve 1 404,56 ± 2,27 391,78 ± 2,09 405,95 ± 1,80 
 2 409,52 ± 2,31 390,38 ± 2,13 404,97 ± 1,89 
 3 414,60 ± 2,192 399,06 ± 2,03 410,81 ± 1,75 
 4 412,69 ± 2,31 392,00 ± 2,17 412,46 ± 1,91 
 5 405,47 ± 2,17 395,47 ± 2,11 407,13 ± 1,87 
 6 403,44 ± 2,22 395,25 ± 2,17 403,88 ± 1,84 
 7 405,30 ± 2,23 391,73 ± 2,21 402,81 ± 1,74 
 8 404,93 ± 1,17 392,47 ± 2,12 394,92 ± 1,69 
 9 404,03 ± 2,23 393,18 ± 2,09 395,00 ± 1,71 
 10 405,40 ± 2,24 391,54 ± 2,24 398,57 ± 1,74 
 11 407,27 ± 2,16 392,11 ± 2,06 399,50 ± 1,82 
  12 408,37 ± 2,18 390,83 ± 2,00 401,72 ± 1,74 

1 - LSM ± SN  
3 – odebeljene vrednosti pomenijo statistično značilno odstopanje dobe med telitvama med meseci telitve 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Mleko lahko vsebuje premalo ali pa tudi preveč maščobe. Ugotovili smo (sliki 2 in 3), da 

se vsebnost maščob s povečevanjem mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije pri črno-beli 

pasmi zmanjšuje. Podoben trend smo zasledili tudi pri starejših kravah rjave pasme. Pri 

prvesnicah rjave in lisaste pasme je vsebnost maščob v mleku v prvih 100 dneh laktacije 

nihala. Pri starejših kravah lisaste pasme je z večjo mlečnostjo opazen trend povečevanja 

vsebnosti maščob v mleku. Spodnje fiziološke meje (3 %) v naši analizi ni dosegalo 2,1 % 

krav. Babnik in sod. (2004) navajajo, da je vsebnost maščobe v mleku pod 3 % posledica 

splošne podhranjenosti živali ter za obroke, ki vsebujejo veliko močne krme in malo 

vlaknine. Pozornost moramo posvečati tudi preveliki vsebnosti maščob v mleku. Zgornjo 

fiziološko mejo (5 %) je v naši analizi presegalo slabih 6 % krav. Po mnenju Babnik in 

sod. (2004) je prevelika vsebnost maščobe v mleku posledica čezmernega črpanja telesnih 

rezerv krav in preskromnega krmljenja krav v obdobju takoj po telitvi.  

Vsebnost beljakovin v mleku se je s povečevanjem mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije 

zmanjševala pri kravah črno-bele in lisaste pasme (sliki 4 in 5). Pri rjavi pasmi je bilo 

ravno obratno. Večja kot je bila mlečnost v prvih 100 dneh laktacije, večja je bila vsebnost 

beljakovin v mleku. Priporočeno vsebnost beljakovin v mleku (od 3,2 do 3,8 %) je v naši 

analizi dosegalo le približno 43 % krav. Več kot 50 % krav ni dosegalo minimalne 

priporočene vsebnost (3,2 %), kar ni ugodno s stališča tržne vrednosti mleka (manjša). 

Vsebnost beljakovin v mleku je pogojena predvsem s krmljenjem živali. Majhno vsebnost 

beljakovin v mleku v začetku laktacije Babnik in Podgoršek (2002) pripisujeta slabi 

kakovosti voluminozne krme, majhnemu zauživanju krme, napakam pri vodenju prehrane 

ter preveč debelim kravam ob telitvi. Nadalje še navajata, da je potrebno v primeru 

odstopanja obrok spremeniti.  

Razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku, se je s spreminjanjem vsebnosti 

maščob in beljakovin v mleku ter s povečevanjem mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije, 

spreminjalo. Pri črno-beli in rjavi pasmi se je s povečevanjem mlečnosti v prvih 100 dneh 

laktacije razmerje med maščobami in beljakovinami zoževalo, pri lisasti pasmi pa je bilo 
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ravno obratno (sliki 6 in 7). Razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku v prvih 

100 dneh laktacije se je pri 76% krav nahajalo v priporočenih mejah (od 1,1 do 1,5), ki jih 

navajajo Babnik in sod. (2004). Ugotovili smo, da ima razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku večji vpliv na dobo med telitvama kot mlečnost v prvih 100 dneh 

laktacije. Če se je razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku razširilo za 1 enoto, 

se je doba med telitvama pri prvesnicah oziroma starejših kravah črno-bele pasme 

podaljšala za 66 oziroma 54 dni, pri prvesnicah oziroma starejših kravah lisaste pasme za 

37 oziroma 38 dni, pri prvesnicah oziroma starejših kravah rjave pasme za 32 oziroma 42 

dni. Vpliv razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku na dobo med telitvama je 

bil visoko statistično značilen (p < 0,0001). De Vries in Veerkamp (2000) sta uporabila 

razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku kot indikator za ugotavljanje 

energijske bilance krav molznic. Ker ima energijska bilanca pomemben vpliv na plodnost, 

je lahko tudi razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku pomemben kazalnik 

plodnosti (Podpečan in sod., 2007; Fürst, 2007). Ugotovili smo, da je bila pri kravah s 

širšim razmerjem med maščobami in beljakovinami v mleku po telitvi doba med telitvama 

daljša in obratno (sliki 8 in 9). Najbolj izrazito podaljševanje dobe med telitvama smo 

zasledili pri črno-beli pasmi. Pri kravah rjave pasme in prvesnicah lisaste pasme smo 

zasledili trend podaljševanja dobe med telitvama pri zelo ozkem razmerju med maščobami 

in beljakovinami v mleku (< 1,0). Pri starejših kravah lisaste pasme pa se je pokazal tudi 

trend skrajševanja dobe med telitvama pri zelo širokem razmerju med maščobami in 

beljakovinami v mleku (> 1,6). Kljub nakazovanju podatkov na slikah 8 in 9 (pri rjavi in 

lisasti pasmi) na kvadratno regresijo se je z modelom pokazalo, da je linearna regresija 

boljša. Nekateri avtorji (Heuer in sod., 1999; Loeffler in sod., 1999; Banos in sod., 2005) 

menijo, da je širše razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku močno povezano s 

pojavnostjo bolezni, slabšo plodnostjo krav in mlečnostjo, ter zato veliko bolj uporaben 

podatek kot ocena kondicije krave. Po mnenju Babnik in sod. (2004) je preširoko razmerje 

med maščobami in beljakovinami v mleku (ožje od 1,5) posledica čezmernega črpanja 

telesnih rezerv v prvi fazi laktacije, kar pomeni, da so krave preskromno oskrbljene z 

energijo in presnovljivimi beljakovinami. Preozko razmerje med maščobami in 

beljakovinami v mleku (ožje od 1,1) je posledica neustrezne strukture obroka in je 

najpogosteje povezano s krmljenjem prevelikih količin močne krme. Krave, ki imajo 

razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku ožje od 1,4 so optimalno ali preobilno 
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oskrbljene z energijo, krave z razmerjem med maščobami in beljakovinami v mleku širšim 

kot 1,4 pa so pomanjkljivo oskrbljene z energijo (Babnik in Podgoršek, 2002). 

Poleg razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku vpliva na dobo med telitvama. 

tudi mlečnost v prvih 100 dneh laktacije. Po pričakovanjih se je s povečevanjem mlečnosti 

v prvih 100 dneh laktacije razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku pri črno-

beli in rjavi pasmi zoževalo (sliki 6 in 7). Steinwidder in Wurm (1998) zmanjševanje 

razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku na račun povečevanja mlečnosti 

pripisujeta dejstvu, da je ozko razmerje posledica krmljenja velikih količin močne krme. 

Pri lisasti pasmi smo zasledili ožje razmerje med maščobami in beljakovinami pri manjši 

mlečnosti. To pripisujemo temu, da se pri zelo veliki podhranjenosti in kljub dobri 

strukturnosti obroka, vsebnost maščob v mleku zmanjšuje (Sutton, 1989; Stokes in sod., 

2000). Po naših podatkih se je mlečnost v prvih 100 dneh laktacije gibala med 1000 in 

4000 kg (preglednica 9). Heuer in sod. (1999) navajajo v enakem obdobju mlečnost med 

2457 in 3494 kg ter dodajajo, da se mlečnost povečuje z zaporedno laktacijo. Glede na 

mlečnost v prvih 100 dneh laktacije smo ugotovili najdaljšo dobo med telitvama pri rjavi 

pasmi, najkrajšo pa pri lisasti pasmi. Če se je mlečnost v prvih 100 dneh laktacije pri lisasti 

pasmi povečala za 1000 kg, se je doba med telitvama podaljšala za 8 dni. Pri rjavi in črno-

beli pasmi se je s povečanjem mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije za 1000 kg doba med 

telitvama podaljšala za 5 dni. Vpliv mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije je bil visoko 

statistično značilen (p < 0,0001). Heuer in sod. (1999) in Loeffler in sod. (1999) navajajo, 

da na zdravstveno stanje in plodnost vpliva tudi mlečnost. Reynolds in Beever (1995, cit. 

po Pryce in sod., 2001) sta ugotovila, da črpanje telesnih rezerv pri povprečni mlečnosti 

pokrije potrebe za približno 7 kg mleka dnevno. Verbič in sod. (2006) navajajo, da ima na 

mlečnost velik vpliv tudi prehrana. Krmljenje travne in koruzne silaže spodbuja mlečnost, 

medtem ko je odziv mlečnosti na krmljenje močne krme na slovenskih kmetijah slab. 

Nadalje še navajajo, da je odziv mlečnosti na krmljenje močne krme odvisen od pasme in 

da se najbolje odzoveta črno-bela in rjava pasma, lisasta pa precej slabše.  

Na dobo med telitvama je statistično značilno vplivala tudi zaporedna laktacija. Iz 

rezultatov lahko vidimo, da je bila doba med telitvama daljša pri prvesnicah kot pri 

starejših kravah. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Burke in sod. (1995, cit. po Chages 
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in sod., 2006), ki navajajo, da imajo prvesnice daljšo dobo med telitvama od starejših krav. 

Ugotovili smo, da je vpliv zaporedne laktacije na dobo med telitvama statistično značilen 

pri rjavi in lisasti pasmi, medtem ko razlike pri črno-beli pasmi niso bile statistično 

značilne. Heuer in sod. (1999) menijo, da je to zaradi sposobnosti črpanja telesnih rezerv. 

Starejše krave so namreč po telitvi sposobne bolje pokriti potrebe po energiji s črpanjem iz 

telesnih rezerv kot prvesnice, ker te še rastejo in zato potrebujejo energijo tako za rast kot 

za prirejo mleka. 

Statistično značilne razlike v dobi med telitvama so tudi med meseci (sezona) telitve. Pri 

rjavi pasmi je statistično značilno odstopala doba med telitvama če je bila telitev marca ali 

aprila, pri lisasti pasmi marca in pri črno-beli pasmi marca, aprila ali maja. Daljša doba 

med telitvama v navedenih mesecih je bila pričakovana, saj so bile prvesnice in starejše 

krave, ki so telile v teh mesecih ponovno osemenjene ravno v najbolj vročih mesecih 

(junij, julij, avgust). Posledica tega je slabša uspešnost osemenitve, daljši poporodni 

premor in posledično tudi daljša doba med telitvama (Pryce in sod., 2001; Ravagnolo in 

Misztal, 2002). Mesec telitve je pri lisasti pasmi statistično značilno vplival na dobo med 

telitvama samo v primeru, če je krava telila v mesecu marcu, kar je verjetno posledica 

manjše mlečnosti krav te pasme (kombinirana pasma) in zato manjša občutljivosti na 

zunanje vplive (temperatura, stres). Visoko statistično značilen (p = 0,0001) je bil vpliv 

meseca telitve na dobo med telitvama pri črno-beli pasmi. Ravagnolo in Misztal (2002) 

podaljšan poporodni premor in posledično daljšo dobo med telitvama pripisujeta dejstvu, 

da je črno-bela pasma, glede na veliko mlečnost, zelo občutljiva.  

Najdaljšo dobo med telitvama imajo krave rjave pasme (406 dni), sledijo krave črno-bele 

pasme (402 dni) in krave lisaste pasme (392 dni). 

V povprečju je bila najkrajša doba med telitvama pri prvesnicah oziroma starejših kravah 

lisaste pasme (394 oziroma 391 dni), najdaljša pa pri prvesnicah oziroma starejših kravah 

rjave pasme (409 oziroma 404 dni) (preglednica 9). Na dobo med telitvama vpliva tudi 

trajanje brejosti, ki je tudi odvisna od pasme. V Sloveniji traja pri črno-beli pasmi brejost v 

povprečju 280 sin, pri rjavi in lisasti pasmi pa 287 dni (Centralna podatkovna zbirka 

Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije) Doba med telitvama na območju Kmetijsko 

gozdarskega zavoda Ljubljana je zelo dolga. Orešnik (1975) navaja, da je ekonomsko 



Biderman A. Vpliv mlečnosti in razmerja med maščobami in … na dobo med telitvama … molznicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2007 

36

upravičena mlečnosti na kravo optimalna, če traja doba med dvema telitvama od 365 do 

410 dni in poporodni premor od 80 do 115 dni. Povprečna doba med telitvama v Sloveniji 

v letu 2006 je trajala pri rjavi pasmi 422 dni, lisasti pasmi 408 dni in črno-beli pasmi 429 

dni (Centralna podatkovna zbirka Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije). Pri večji 

mlečnosti (predvsem pri posameznih kravah) lahko traja poporodni premor tudi 125 dni, ne 

da bi neugodno vplival na mlečnost in dobo med telitvama (Orešnik, 1995). Nikakor pa 

doba med telitvama ne sme preseči 410 dni. Krave z dobo med telitvama daljšo od 430 dni 

dajejo v letu dni manjši čisti dohodek kot tiste z dobo med telitvama krajšo od 360 dni. 

Daljšo dobo med telitvama isti avtor pripisuje neučinkovitemu odkrivanju pojatev krav, 

napakam v prehrani krav ter načrtnemu podaljševanju laktacije oziroma večji mlečnosti v 

laktaciji.  
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5.2 SKLEPI 

Na območju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda 

Ljubljana smo zasledili v obdobju od 01.01.2000 do 31.12.2003 dolgo dobo med telitvama. 

Najdaljšo dobo med telitvama imajo krave rjave pasme (406 dni), sledijo krave črno-bele 

pasme (402 dni) in krave lisaste pasme (392 dni). 

S širšim razmerjem med maščobami in beljakovinami v mleku in s povečevanjem 

mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije se je doba med telitvama podaljševala. Vpliv razmerja 

med maščobami in beljakovinami v mleku na dobo med telitvama je bil večji kot vpliv 

mlečnosti. Če se je razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku razširilo za 1 

enoto, se je doba med telitvama pri prvesnicah oziroma starejših kravah črno-bele pasme 

podaljšala za 66 oziroma 54 dni, pri prvesnicah oziroma starejših kravah lisaste pasme za 

37 oziroma 38 dni, pri prvesnicah oziroma starejših kravah rjave pasme pa za 32 oziroma 

42 dni. Če se je mlečnost v prvih 100 dneh laktacije povečala za 1000 kg, se je doba med 

telitvama pri lisasti pasmi podaljšala za 8 dni, pri rjavi in črno-beli pasmi pa za 5 dni. V 

standardni laktaciji se je s povečevanjem mlečnosti za 1000 kg pri lisasti pasmi doba med 

telitvama podaljšala za 5 dni, pri rjavi za 3 dni in pri črno-beli za 2 dni. 

Prvesnice in starejše krave se v dolžini dobe med telitvama razlikujejo in jih zato ni 

mogoče obravnavati skupaj. Ugotovili smo, da je doba med telitvama daljša pri prvesnicah. 

Na dobo med telitvama je statistično značilno vplivala tudi sezona telitve oziroma 

posamezni meseci začetka laktacije. Pri rjavi pasmi je bila doba med telitvama statistično 

značilno daljša pri kravah, ki so telile marca ali aprila, pri lisasti pasmi pri kravah, ki so 

telile marca, pri črno-beli pasmi pa pri kravah, ki so telile marca, aprila ali maja.  
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6 POVZETEK  

Razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku je dober kazalec stanja energijske 

bilance krav molznic v obdobju po telitvi. Ker je negativna energijska bilanca eden od 

najpomembnejših vzrokov za slabo plodnost, bi si lahko s podatki o razmerju med 

maščobami in beljakovinami v mleku pomagali tudi pri reševanju plodnostnih težav v 

čredi. 

Namen naloge je bil proučiti vpliv razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku v 

prvih 100 dneh laktacije na dobo med telitvama pri kravah molznicah. Poleg vpliva 

razmerja med maščobami in beljakovinami smo proučevali tudi vpliv mlečnosti v prvih 

100 dneh laktacije, vpliv zaporedne laktacije, vpliv meseca telitve (sezona telitve) in za 

primerjavo še vpliv mlečnosti v standardni laktaciji (305 dni) na dobo med telitvama.  

Podatke o mlečnosti, sestavi mleka in dobi med telitvama smo zajeli iz Centralne 

podatkovne zbirke Govedo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. V raziskavi smo uporabili 

podatke zbrane v okviru kontrole prireje mleka.  Preučevali smo podatke za rjavo, lisasto 

in črno-belo pasmo, ki so vključene v kontrolo prireje mleka na območju Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. V raziskavo je 

bilo skupno vključenih 29871 krav z zaključenimi laktacijami. Vključili smo krave od prve 

do vključno pete zaporedne laktacije, ki so telile v obdobju od 01.01.2000 do 31.12.2003. 

V raziskavo je bilo vključenih 13135 laktacij krav črno-bele pasme, 8520 laktacij krav 

rjave pasme in 8216 laktacij krav lisaste pasme. Večje število krav črno-bele pasme je 

posledica prevladujoče pasme na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. 

V obdelavi smo imeli največ prvesnic. Število krav se je nato od druge do vključno pete 

laktacije zmanjševalo. Najdaljšo dobo med telitvama pri prvesnicah in starejših kravah smo 

zasledili pri rjavi (409 proti 404 dni) in črno-beli (404 proti 401 dni) pasmi, najkrajšo pa 

pri lisasti pasmi (394 proti 391 dni). Mlečnost v prvih 100 dneh laktacije je bila največja v 

drugi in tretji laktaciji, najmanjša pa v prvi laktaciji. V povprečju so imele z 2851 kg mleka 

največjo mlečnost v prvih 100 dneh laktacije krave črno-bele pasme (preglednica 7), 

sledile so jim krave rjave pasme z 2139 kg mleka (preglednica 3) in krave lisaste pasme z 
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2087 kg mleka. Podoben trend pri mlečnosti smo zasledili tudi v standardni laktaciji (305 

dni) (preglednica 5). 

Povprečna doba med telitvama je bila na območju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 

– Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana dolga. Ugotovili smo, da je doba med telitvama 

bolj odvisna od razmerja med maščobami in beljakovinami v mleku kot pa od mlečnosti v 

prvih 100 dneh laktacije. Če se je razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku 

razširilo za 1 enoto, se je doba med telitvama pri prvesnicah oziroma starejših kravah črno-

bele pasme podaljšala za 66 oziroma 54 dni, pri prvesnicah oziroma starejših kravah lisaste 

pasme za 37 oziroma 38 dni, pri prvesnicah oziroma starejših kravah rjave pasme za 32 

oziroma 42 dni. Če se je mlečnost v prvih 100 dneh laktacije povečala za 1000 kg, se je 

doba med telitvama pri lisasti pasmi podaljšala za 8 dni, pri rjavi in črno-beli pasmi pa za 5 

dni.  

Na dobo med telitvama statistično značilno vpliva tudi mesec (sezona) telitve. Pri rjavi 

pasmi je statistično značilno odstopala doba med telitvama, če je bila telitev marca ali 

aprila, pri lisasti pasmi marca in pri črno-beli pasmi marca, aprila ali maja. Daljša doba 

med telitvama pri kravah, ki so telile v navedenih mesecih je bila pričakovana, saj so bile 

krave, ki so telile v teh mesecih, ponovno osemenjene ravno v najbolj vročih mesecih 

(junij, julij, avgust). 

Doba med telitvama je pokazatelj pravilnega vodenja in obvladovanja reprodukcijskih 

dogajanj v čredi. Podaljševanje dobe med telitvama pripisujemo daljšemu poporodnemu 

premoru in dobi brejosti (v povprečju traja pri črno-beli pasmi 280 dni, pri rjavi in lisasti 

pa 287 dni). Pri naši raziskavi smo ugotovili, da se s širšim razmerjem med maščobami in 

beljakovinami v mleku in povečevanjem mlečnosti v prvih 100 dneh laktacije doba med 

telitvama podaljšuje.  
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