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1 UVOD 

 

Selekcija goveda je tesno povezana s človekovim razvojem, njegovim znanjem, 

tehničnimi možnostmi in delovnimi navadami (Pogačar, 1985). Selekcijo goveda lahko 

razdelimo glede na spol, na selekcijo bikov in krav (Pogačar, 1981), ali na selekcijo med 

in znotraj čred. Z vidika nacionalne selekcije ima največji pomen selekcija bikov v 

povezavi s selekcijo med čredami. Rejec pa ima največji vpliv na selekcijo krav znotraj 

lastne črede, seveda ob upoštevanju rezultatov selekcije bikov na nacionalnem nivoju 

(Pogačar, 1985). 

Pri selekciji imajo različne lastnosti različen vpliv na gospodarnost reje. Selekcijo je 

smiselno izvajati le na lastnosti, ki imajo gospodarski pomen. Telesne lastnosti, ki jih 

imenujemo tudi lastnosti zunanjosti, imajo pri skupni selekciji relativno velik pomen. 

Nekatere telesne lastnosti vplivajo na gospodarnost neposredno, druge posredno. Telesne 

lastnosti, kot so lastnosti vimena, nog, okvira živali in oblike posameznih telesnih delov, 

imajo predvsem posreden vpliv. Nasprotno imajo proizvodne lastnosti, kot so lastnosti 

mlečnosti ter klavne in pitovne lastnosti predvsem neposreden vpliv na gospodarnost reje 

(Pogačar in sod., 1998b). 

Živinorejska gospodarstva, ki želijo napredovati v prireji, morajo pri svojem delu 

upoštevati tudi načrt parjenja. Ta načrt vključuje pravilen izbor paritvenega partnerja, 

katerega potomci bi imeli plemensko vrednost v okviru povprečja plemenskih vrednosti 

svojih staršev (Pogačar, 1998a). Selekcija se izvaja tako na nacionalnem nivoju, kot na 

nivoju posamezne črede. Selekcijo na nacionalnem nivoju opravlja selekcijska služba, v 

čredi pa selekcijo ob podpori strokovnih služb vrši rejec sam. 

Na večini govedorejskih gospodarstev je problem način izbora bikov za osemenitev krav. 

Seme bikov se v praksi izbira predvsem na podlagi priporočil osemenjevalca in je pogosto 

neprimerno izbrano. Namesto, da bi nam izboljšalo genetski material v hlevu, nam ga 

lahko celo poslabša. 
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V diplomski nalogi je prikazan način, kako lahko s pomočjo internetne aplikacije, ki je 

dostopna v okviru podatkovnega skladišča Centra za Strokovno delo v živinoreji (CSD, 

2007), izberemo najprimernejšega partnerja za določeno kravo, glede na skladnost 

plemenskih vrednosti med njima. Poleg plemenskih vrednosti aplikacija omogoča tudi 

preveritev stopnje sorodnosti med potencialnima partnerjema in koeficiena inbridinga 

vsake živali. 

 



Capuder M. Uporaba spletne podpore za učinkovitejšo selekcijo na telesne lastnosti v čredi krav molznic. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2007 

 

3

2 PREGLED OBJAV 

2.1 SELEKCIJA GOVEDI 

Človek redi domače živali, če izvzamemo ljubiteljstvo, predvsem zaradi koristi, ki mu jih 

dajejo. Govedo je udomačil, da je imel meso, mleko in da ga je uporabljal za delo. Pri tem 

je tako za človeka kot govedo značilen samostojen razvoj. Danes so predvsem drugačne 

zahteve, kot so bile v davnini, v devetnajstem stoletju, med obema vojnama ali celo pred 

nekaj leti in se bodo v prihodnje še spreminjale. Na podlagi splošnega razvoja pri nas, 

predvsem pa v deželah z napredno govedorejo lahko precej natančno predvidimo, kako bo 

potekal napredek in kako moramo biti na to pripravljeni tudi mi, da nas razvoj ne bo 

prehitel. Razvoj goveda je tesno povezan s človekovim razvojem, njegovim znanjem, 

tehničnimi možnostmi in delovnimi navadami (Pogačar, 1985). 

Bistvena prednost današnjih pasem je v tem, da z njimi rejci in s tem vsa družba dosega 

večji dohodek, živali dajejo več mleka ali mesa ob manjših stroških, vendar le, če jih 

ustrezno krmijo, jim zagotovijo dobro zdravstveno varstvo in podobno. Pravimo, da so 

lastnosti, na primer za večjo ali manjšo prirejo mleka ali mesa prirojene, da pa hkrati 

nanje močno vpliva okolje, način reje in prehrane. Prirojena sposobnost današnjih pasem 

je posledica načrtnega selekcijskega dela v daljšem obdobju. Že zelo dolgo je znano, da 

na lastnosti prireje vplivata genetska zasnova živali in okolje (Pogačar, 1985). 

Dober rejec govedi nameni veliko pozornosti izbiri najprimernejšega plemenskega bika 

pred osemenjevanjem svojih živali. Kot kriterij  izbire je v govedoreji že dalj časa 

uveljavljena plemenska vrednost, ki predstavlja oceno (napoved) genetske vrednosti 

živali za posamezno lastnost. Torej je plemenska vrednost tista vrednost živali, ki se 

prenaša na potomce. Pri parjenju želimo izbrati starše tako, da bomo s potomci priredili 

kar največ mleka ali mesa oz. da bomo pri določeni usmeritvi reje z njimi kar največ 

zaslužili. Pri selekciji le na eno lastnost je sicer napredek največji pri tej lastnosti, pri 

drugih lastnostih pa največkrat ni napredka, pogosto pa se pojavi tudi negativna selekcija. 

Mnogi strokovnjaki so izračunali, da je gospodarnejša selekcija na več lastnostih hkrati 

(Pogačar 1998b). V ta namen se uporablja ocena agregatne genotipske vrednosti, ki jo v 

govedoreji imenujemo skupni selekcijski indeks. Le ta je ocenjen iz napovedi plemenskih 
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vrednosti za gospodarsko pomembne lastnosti. Pri tem izračunu je vsaka plemenska 

vrednost tehtana z ekonomsko težo, torej tiste lastnosti, ki prinašajo največji dobiček, 

imajo največjo gospodarsko težo. Zato pri selekciji na skupni selekcijski indeks 

dolgoročno najhitreje povečujemo dobiček od prireje (Potočnik, 2001). 

2.1.1 Pomen telesnih lastnosti 

Telesne lastnosti imajo predvsem posredni vpliv na gospodarnost reje. To se kaže s tem, 

da živali čvrstejših parkljev, korektnejše stoje nog, bolje pripetega in skladnejšega 

vimena, lažje zdržijo napore hoje, paše, se manj poškodujejo, so manj dovzetne za bolezni 

vimena, zato so navadno kasneje izločene iz reje, imajo daljšo življenjsko dobo in večjo 

prirejo mleka ter več telet v življenjskem obdobju (Pogačar in sod., 1995; Pogačar in 

Potočnik, 1997; Potočnik, 2005).  

Neposredni vpliv lastnosti zunanjosti na gospodarnost reje se kaže v tem, da dosegamo s 

telicami skladnejših oblik, večjega okvira in podobno na trgu višjo ceno (Pogačar in sod., 

1998b). 

2.1.2 Selekcija na več lastnosti 

V praktični govedoreji navadno ne selekcioniramo le na eno lastnost, ampak na več 

hkrati. Odločitev, katero žival bomo odbrali za pleme, se vedno glasi le da ali ne, torej 

žival bodisi izločimo bodisi odberemo. S selekcijsko odločitvijo vedno odberemo ali 

izločimo vse druge lastnosti, ki jih žival ima, pa če jih merimo in poznamo ali tudi ne 

(Pogačar, 1985). 

V primeru selekcije na dve ali več lastnosti hkrati sta v glavnem dva načina selekcije. Prvi 

je, da odberemo za pleme tiste živali, ki po fenotipu ali po plemenski vrednosti presegajo 

pri vsaki lastnosti neko minimalno zahtevo (spodnjo mejo). Govorimo o selekciji 

neodvisnih meja. Druga možnost pa je, da odberemo za pleme tiste živali, ki po skupni 

plemenski vrednosti (skupnem selekcijskem indeksu) dveh ali več lastnosti presegajo 

neko minimalno zahtevo (Pogačar, 1985). 
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Dokazano je, da se z drugim načinom doseže najhitrejši genetski napredek. Ta način 

imenujemo selekcija na podlagi skupnega selekcijskega indeksa (Pogačar, 1998b). 

2.1.3 Selekcija med čredami 

Selekcija med čredami, ki v praksi predstavlja predvsem selekcijo na nacionalnem nivoju, 

predstavlja največji delež teoretično možnega skupnega selekcijskega napredka (od 92 do 

95 %). Le ta je odvisen od organiziranega rejskega dela, to je od selekcijskega programa 

in doslednosti pri izvajanju le tega. Sem sodi napredek po selekcijskih poteh: mati – sin, 

oče – hči, oče – sin (Pogačar, 1985). 

Ključnega pomena je izbira sinov od boljših mater, ki prispevajo velik delež k skupnemu 

napredku. Zlasti pri osemenjevanju bikovskih mater je zelo malo krav, od 1 do 5 % ali 

celo manj od celotnega staleža kontroliranih živali. Če ima selekcijska služba izdelano 

metodo, da iz populacije res odbere za prirejo mleka najboljše, bodo bikovske matere po 

plemenski vrednosti veliko boljše od povprečja populacije. Rejski program (Čepon in 

sod., 2004) predvideva, da se izbor bikovskih mater redno izvaja glede na plemenske 

vrednosti za gospodarsko pomembne lastnosti in ocene telesnih lastnosti. Odstotek 

bikovskih mater lahko še nekoliko zmanjšamo in s tem povečamo intenzivnost selekcije, 

če od boljših mater vzrejamo več zarodkov na leto, ki jih presajamo (transplantiramo) 

slabšim kravam, da jih donosijo in telijo zdrava teleta, ki imajo visoko plemensko 

vrednost. Pri tem smo nekoliko omejeni, kajti števila bikovskih mater ne moremo več 

zožiti, ker lahko močneje povečamo koeficient inbridinga (Pogačar, 1985). Koeficient 

inbridinga nekega osebka (živali) je verjetnost, da sta dva gena na istem lokusu identična 

po poreklu, ali z drugimi besedami, inbridiran žival ima starša, ki imata enega ali več 

skupnih prednikov (Ločniškar, 1999). 

2.1.4 Selekcija znotraj črede 

Če upoštevamo, da je treba v štirih do šestih letih obnoviti stalež krav, da krava v 

povprečju ne da vsako leto tele, da nekaj telet pogine, potem je treba privezati najmanj 

vsako drugo teličko. Intenzivnost selekcije po poti odbire mati – hči je torej majhna, saj je 

za pleme odbrano tele od najmanj vsake druge krave. Na splošno predvidevamo, da 
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prispeva selekcijski napredek z odbiro hčera od kakovostnih mater le 5 do 8 % celotnega 

teoretično možnega napredka. Koliko se bo resnični napredek približal teoretsko 

možnemu, je odvisno izključno od rejcev, od njihove sposobnosti za odbiranje telet po 

kakovosti mater. Pri rejcih je kriterij odbire telet zelo različen, nekateri odbirajo le od 

krav, ki so po mlečnosti nadpovprečne, drugi pazijo bolj na to, da imajo krave dovolj hiter 

iztok mleka ali da dajo vsako leto tele, da so pravilnih oblik ali pa privežejo tisto tele, ki 

je najprikladnejše po sezoni telitve in glede prostora v hlevu (Pogačar, 1985). 

Priporočljivo je, da se vsaj 30 do 50 % krav v hlevu semeni z mladimi biki v testu, ki so 

potomci načrtnega parjenja elitnih bikov in bikovskih mater. V povprečju pri teh bikih 

pričakujemo boljše rezultate in večji skupni prihodek, le da pri vsakem od njih še ne 

vemo, katero lastnost in kako izrazito jo prenaša na potomce (Pogačar in sod., 1998a). 

Rejec lahko izboljšuje genetsko raven svoje črede, če za pleme in s tem za obnovo odbira 

le teličke, ki so potomke bikov in krav z visoko plemensko vrednostjo. Na podlagi znanih 

napovedi plemenskih vrednosti očetov in mater, si lahko zelo enostavno izračunamo 

povprečno pričakovano plemensko vrednost potomcev. Le-ta je enostavno povprečje 

plemenskih vrednosti staršev (Pogačar, 1985).  

Čeprav je selekcija na nivoju populacije učinkovitejša od tiste na nivoju črede, je za rejca 

zelo pomembna tudi selekcija znotraj črede. Eno od ključnih opravil za učinkovito 

selekcijo znotraj črede, je izdelava načrta parjenja (Pogačar, 1998a). 

2.1.5 Pomen načrta parjenja 

Načrtovanje parjenja oz. osemenjevanja ima več pomenov in ciljev. Z dobro načrtovanim 

parjenjem izboljšujemo proizvodne lastnosti v populaciji ter lahko učinkovito korigiramo 

izraženost telesnih lastnosti. Pri tem je potrebno poudariti, da je smiselno in učinkovito 

korigirati lastnosti zunanjosti le s paritvenim partnerjem korektnih lastnosti. S tem delom 

lahko preko navedenih lastnosti zunanjosti pomembno vplivamo na dolgoživost živali 

naslednjih generacij (Čepon in Žgur, 2007). 

Zelo pomemben razlog načrtnega parjenja je tudi preprečevanje negativnih posledic 

zaradi morebitnega parjenja v sorodstvu. V populaciji krav slovenskega lisastega goveda 
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je bilo konec leta 2006 9.071 krav, ki so imele stopnjo inbridinga večjo od 5 %. Med 

njimi pa jih je bilo konec leta 2006 3.668 takih z več kot 10 % stopnjo inbridinga (Čepon 

in Žgur, 2007). 

2.2 OCENJEVANJE TELESNIH LASTNOSTI V PRAKSI 

Poznamo tri načine ocenjevanja telesnih lastnosti: merjenje, opisovanje in vrednotenje 

(Potočnik, 2005). V nadaljevanju opisujemo sistem ocenjevanja teh lastnosti v slovenski 

populaciji lisaste pasme goveda, zelo podoben sistem velja tudi za slovensko rjavo in 

črnobelo pasmo govedi. 

Merjene telesne lastnosti imajo definirani točki, med katerima se meri razdalja. Za 

merjenje se uporabljata litinova palica in/ali merilni trak. Enota merjenja je centimeter 

(Pogačar, 1985). 

Pri opisovanju točkujemo vsako lastnost znotraj posamezne populacije v vsej variacijski 

širini med obema biološkima skrajnostma. Pri točkovanju uporabljamo skalo naravnih 

števil od 1 do 9, pri čemer vedno pomenita 1 in 9 skrajni biološki vrednosti lastnosti, 5 pa 

pomeni povprečje populacije (Pogačar in sod., 1995). 

Pri vrednotenju lastnost ali skupino lastnosti točkujemo glede na rejske cilje. Pri 

točkovanju uporabljamo skalo naravnih števil od 1 do 9, pri čemer 9 pomeni izraženost 

lastnosti skladno z rejskimi cilji, 5 pa pomeni povprečje populacije (Pogačar in sod., 

1995; Potočnik, 2005). 

Za uspešno izvajanje ocenjevanja telesnih lastnosti je potrebno zagotoviti izurjene 

eksperte, ki morajo poznati biološko variabilnost lastnosti, imeti predstavo, kaj pomenita 

obe skrajni vrednosti, kaj je povprečje populacije ter tudi, kolikšno odstopanje od 

povprečja navzdol oz. navzgor pomeni preskok za eno točko. Za dobro delo in s tem za 

dobre rezultate je potrebno, da se ekspert redno izobražuje in pozna tudi biološke 

značilnosti ter pomen posamezne lastnosti (Pogačar, 1985; Potočnik, 2005). 

V nadaljevanju povzemamo definicije nekaterih telesnih lastnosti, ki jih uporabljamo pri 

razlagah rezultatov, iz doktorske disertacije (Potočnik, 2005). 
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2.2.1 Višina križa 
Višina križa je navpična razdalja od tal do sredine križnice; meri se v centimetrih z 

litinovo palico (slika 1).  

       

Slika 1: Merjenje višine križa (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 

2.2.2 Dolžina križa 
Dolžina križa predstavlja razdaljo med kolčno in sedno grčo, opazovana s strani. Navadno 

se to lastnost ocenjuje: živali z zelo kratkim križem dobijo oceno 1, živali s povprečno 

dolgim križem oceno 5 in tiste z zelo dolgim križem oceno 9 (Utz, 2001, cit po Potočnik 

2005), lahko pa se tudi meri, in sicer na istem mestu, kot se opisuje. Enota merjenja je 

cm. V Sloveniji se je to lastnost opisovalo od leta 1994 do 2004 (Pogačar in sod., 1998), 

od tedaj se jo meri (Potočnik, 2005). 

2.2.3 Sedna širina 
Sedna širina je razdalja med sednima grčama. V Sloveniji se to lastnost meri od leta 2004 

(Potočnik, 2005).  
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2.2.4 Globina 
Globina (tudi globina telesa) je navpična razdalja od hrbta do konca prsnice pri zadnjem 

rebru; opisuje se z opisnimi ocenami od 1 do 9: zelo plitve živali dobijo oceno 1, 

povprečne oceno 5 in zelo globoke oceno 9 (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005). Razdalja 

se lahko tudi meri v centimetrih z litinovo palico. 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 
Slika 2: Opisovanje globine (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 

Lastnosti okvira imajo vpliv na končno velikost živali. Široke in globoke živali lahko 

razvijejo obsežnejše vitalne organe in prebavila, kar vpliva na konzumacijo. V primeru 

reje živali z veliko konzumacijsko sposobnostjo imamo možnost bolj ekonomične prireje, 

saj lahko velik delež priredimo iz voluminozne krme, ki je praviloma cenejša od žitnih 

mešanic (Osterc in Čepin 1984; Čepon, 2001). 
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2.2.5 Biclji 
Lastnost biclji je trdnost oz. naklon bicljev, opazovana od strani. Zelo mehke biclje 

opišemo z oceno 1, rahlo mehke biclje opišemo z oceno 5, zelo strme biclje pa opišemo z 

oceno 9 (slika 3) (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005).  

   

1          2           3 4          5           6 7          8           9 

Slika 3: Opisovanje bicljev (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 

2.2.6 Parklji 
Lastnost parklji je višina pete parkljev (slika 4). Lastnost se opisuje: živali z zelo nizkimi 

petami dobijo oceno 1, s povprečno visokimi 5 in z zelo visokimi petami parkljev 9 (Utz, 

1998, cit. po Potočnik, 2005). 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 
Slika 4: Opisovanje parkljev (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 

Lastnosti nog, predvsem bicljev in parkljev imajo vpliv na dolgoživost, zlasti pri pašnih 

živalih. Živali s čvrstimi in nekoliko višjimi parklji od povprečja ter čvrstimi in kratkimi 

biclji, dalj časa zdržijo v pogojih reje. Z ekonomskega vidika to pomeni, da potrebujemo 

manj živali za remont, zato so stroški vzreje pri isti prireji manjši (Osterc in Čepin 1984; 

Čepon, 2001). 
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2.2.7 Vime pod trebuhom 
Lastnost vime pod trebuhom (tudi pripetost vimena ali kot prednjega vimena) je kot med 

prvima četrtma vimena in trebuhom ter dolžina seganja vimena pod trebuh (slika 5). 

Kadar vime s trebuhom tvori majhen kot, dobi žival oceno 1, kadar pa vime s trebuhom 

tvori zelo velik kot, dobi žival oceno 9 (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005). 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 
Slika 5: Opisovanje vimena pod trebuhom (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 

2.2.8 Globina vimena 
Lastnost globina vimena (tudi dno vimena), je razdalja dna vimena od namišljene 

vodoravne črte v višini skočnega sklepa (sredina grče petnice) oz. skozi skočni sklep. 

Živali, ki imajo dno vimena pod nivojem skočnega sklepa, dobijo oceno 1, tiste z zelo 

dvignjenim dnom vimena pa dobijo oceno 9 (slika 6). Lastnost se tudi meri: kadar je dno 

vimena pod nivojem skočnega sklepa, izmerjeni vrednosti pripišemo negativni predznak 

(Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005). 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 

Slika 6: Opisovanje globine vimena (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 
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Lastnosti vimena so pomembne predvsem za prirejo mleka. Obsežno vime predstavlja 

kapaciteto za prirejo mleka, dobro pripeto vime pa omogoča prirejo v več laktacijah 

(Osterc in Čepin 1984; Čepon, 2001). 

2.2.9 Debelina seskov 
Lastnost debelina seskov je debelina seskov, opazovana s strani (slika 7). Živali z zelo 

tankimi seski dobijo oceno 1, tiste z zelo debelimi seski pa oceno 9 (Utz, 1998, cit. po 

Potočnik, 2005). 

   

1          2           3 4          5           6 7          8           9 

Slika 7: Opisovanje debeline seskov (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 

2.2.10 Dolžina seskov 
Lastnost dolžina seskov je dolžina seskov, opazovana s strani (slika 8). Živali z zelo 

kratkimi seski dobijo oceno 1, tiste z zelo dolgimi seski pa oceno 9 (Utz, 1998, cit. po 

Potočnik, 2005). 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 
Slika 8: Opisovanje dolžine seskov (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 
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2.2.11 Položaj seskov 
Lastnost položaj seskov je položaj seskov glede na navpičnico, gledano od zadaj. Kadar 

sta seska postavljena vzporedno, dobi žival oceno 5, kadar seska stojita zelo navzven, 

dobi oceno 1, kadar pa sta postavljena zelo navznoter, dobi oceno 9 (slika 9). Praviloma 

se opisuje položaj zadnjih seskov, vendar je potrebno pogledati tudi prednja seska. Kadar 

sta ta dva postavljena navznoter ali navzven ekstremnejše kot zadnja, opišemo prednja 

dva seska (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005). 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 

Slika 9: Opisovanje položaja seskov (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 

2.2.12 Namestitev prednjih seskov 
Lastnost namestitev prednjih seskov je namestitev prednjih seskov glede na četrt vimena, 

iz katere izraščajo, opazovana s sprednje strani. Opisuje se tako, da ekspert stoji ob boku 

živali, se skloni pod vamp in opazuje vime s sprednje strani (slika 10). Kadar sta prednja 

seska glede na četrt vimena priraščena izrazito navzven, dobi žival oceno 1, kadar sta na 

sredini četrti, dobi oceno 5, kadar pa glede na četrt vimena izraščata izrazito navznoter, 

dobi žival oceno 9. 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 

Slika 10:  Opisovanje namestitve prednjih seskov (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 2005) 
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2.2.13 Namestitev zadnjih seskov 
Lastnost namestitev zadnjih seskov je namestitev zadnjih seskov glede na četrt vimena, iz 

katere izraščajo. Opisuje se tako, da stoji ekspert za živaljo. Kadar sta zadnja seska glede 

na četrt vimena priraščena navzven, dobi žival oceno 1, kadar sta priraščena na sredini 

četrti, dobi oceno 5, kadar pa sta priraščena glede na četrt vimena navznoter, dobi žival 

oceno 9 (slika 11) (Utz, 2001, cit. po Potočnik, 2005). 

 

1          2           3 4          5           6 7          8           9 

Slika 11:  Opisovanje namestitve zadnjih seskov (Potočnik, 2005) 

Lastnosti seskov so pomembne predvsem z vidika strojne molže. Cilj selekcije je, da bi 

imele krave izenačene seske tako, da bi lahko z enim tipom molznega stroja pomolzli vse 

krave (Osterc in Čepin 1984; Čepon, 2001). Še posebej so prišle do izraza lastnosti 

seskov z uporabo robota za molžo. Za ta način molže je pomembno, da so seski 

nameščeni čim bliže sredini posamezne četrti (Potočnik, 2005). 

2.2.14 Vime 
Lastnost vime predstavlja skladnost posameznih definiranih lastnosti vimena z rejskimi 

cilji. Ekspert se pri vrednotenju ne opira le na kvantitativne lastnosti, temveč vrednoti 

vime na podlagi presoje živali in odstopanja posameznih lastnosti, ki sodijo v sklop 

lastnosti vimena, od rejskega cilja. Kadar so definirane lastnosti vimena skladne in ne 

odstopajo od želenih vrednosti, ekspert ovrednoti vime z 9 točkami, kadar pa niso skladne 

in močno odstopajo od želenih vrednosti, ga ovrednoti z 1 točko (Pogačar in sod., 1995). 

Pri vrednotenju te lastnosti imajo največjo težo lastnosti vime pod trebuhom, višina 
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mlečnega zrcala in globina vimena. Pomembne so tudi lastnosti seskov. Želeni so 

povprečno dolgi in debeli seski, ki izraščajo iz sredine četrti in imajo povprečen položaj. 

Z drugimi besedami, pri tej lastnosti je zaželeno vime s povprečnimi seski, ki je obsežno, 

dobro pripeto in izenačeno. Prav slednje lastnosti ne moremo opisati s posamezno 

lastnostjo, ampak le pri vrednotenju celotnega vimena hkrati (Utz, 1998, cit. po Potočnik, 

2005). 

2.3 INTERPRETACIJA PLEMENSKIH VREDNOSTI 

Za strokovno pravilno interpretacijo plemenskih vrednosti je potrebno poznati postopke 

napovedovanja plemenskih vrednosti (Potočnik in Krsnik, 2001) in način izraženosti 

plemenskih vrednosti. 

Napoved plemenske vrednosti lahko izrazimo na absolutni skali, v enotah, v kateri se 

lastnost meri. Napovedi plemenskih vrednosti se najpogosteje preračuna na genetsko 

bazo, ki jo predstavlja določena skupina živali. Tako izražene plemenske vrednosti 

imenujemo tudi absolutne plemenske vrednosti. Zaradi spreminjanja genetske baze in 

velikih razlik v variabilnosti med lastnostmi ter nenazadnje različnih enot v katerih 

izražamo oz. spremljamo lastnosti, se v praksi uporabljajo predvsem standardizirane 

plemenske vrednosti (Potočnik in Krsnik, 2001). 

Najpogosteje se absolutne plemenske vrednosti v govedoreji standardizira tako, da se 

povprečje populacije za vsako lastnost preračuna na 100, standardni odklon pa na 12. Na 

ta način izražene plemenske vrednosti označimo s PV12. Le te so z vidika interpretacije 

najbolj uporabne. Ker je standardni odklon 12 in pri predpostavki, da so plemenske 

vrednosti normalno porazdeljene, pričakujemo, da je živali, ki imajo PV12 večjo od 100 

polovica, takih z večjo od 112 približno 16 %, s PV12 večjo od 124 približno 3 % in 

takih, ki imajo PV12 večjo od 136 manj kot 1 % (Pogačar in sod., 1995). 

Zaradi enostavne interpretacije se tudi v katalogih živali prikazujejo standardizirane 

plemenske vrednosti (CSD, 2007). Pri pregledovanju kataloga moramo upoštevati, da so 

standardizirane plemenske vrednosti (PV12) prikazane tako, da je želena vrednost 

prikazana skrajno desno. To pomeni, da je npr. pri lastnosti skočni sklep, kjer je 
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optimalna PV12 za to lastnost enaka 100, le-ta grafično prikazana skrajno desno. To je 

enako kot v primeru lastnosti količina mleka, če ima žival za to lastnost PV12 večjo ali 

enako 136 (Potočnik in Krsnik, 2001). Tak način prikaza je enostavnejši za 

pregledovanja, saj uporabniku grafični prikaz na desni strani pove, da ima žival 

napovedano plemensko vrednost, za obravnavano lastnost, blizu optimalne vrednosti. 

Lastnosti, za katere velja, da 136 ni optimum za PV12, so v katalogu označene z 

zvezdicami (Potočnik in Krsnik, 2001). Pomen zvezdic je naslednji:  

* - želena vrednost je povprečje za standardizirano plemensko vrednost (PV12=10 0), 

** - želena vrednost je za 0,75 standardne deviacije večja od povprečja (PV12=109) in  

*** - želena vrednost je za 1,5 standardne deviacije večja od povprečja (PV12=118). 
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3 MATERIAL IN METODE 

V poglavju material opisujemo govedorejsko kmetijo, ki največji del dohodka pridobi s 

prirejo mleka. V metodah opisujemo postopek izbire potencialnih partnerjev za izbrani 

kravi iz plemenske črede opisane kmetije. 

3.1 MATERIAL 

Kmetijsko gospodarstvo leži v osrednji Sloveniji. Njihova glavna panoga je prireja mleka, 

ukvarjajo pa se tudi s poljedelstvom. Obdelujejo 35 ha površin, od tega 12 ha njiv. Na 

njivah pridelujejo predvsem koruzo, nekaj je tudi pšenice, ovsa in ječmena. Stalež živali v 

hlevu je 65, od tega je cca. 40 molznic. V hlevu prevladujejo živali lisaste pasme, nekaj 

jih je tudi črno-bele pasme. Živali so v prosti reji, tla v hlevu so rešetkasta, pod njimi so 

kanali za gnojevko, ki se izteka izven hleva v bazen. Molznice se molzejo v molzišču in 

sicer po pet hkrati.  

Krmni obrok je sestavljen iz koruzne in travne silaže ter sena. Četrti odkos trave porabijo 

predvsem za svežo travo. V krmo dodajajo še močna krmila in vitaminsko mineralno 

mešanico. Teleta po treh dneh krmijo z mlečnim nadomestkom. 

Hlev je nov in stalež živali še ni zapolnil kapacitete, zato v hlevu obdržijo vsako teličko. 

Rejec trenutno še ne vrši selekcije med kravami, si pa želi, da bi potomci imeli boljše 

telesne lastnosti. Ko bo stalež živali v hlevu dosegel kapaciteto bo rejec pričel s selekcijo 

znotraj črede. Pri nekaterih kravah v hlevu so problem nizki parklji in mehki biclji, 

pogosto imajo krave tudi navzven nameščene seske, manj obsežna in neizenačena 

vimena, nekaj krav je tudi zelo majhnega okvira. 

Do sedaj je rejec izbiral bike za osemenitev svojih krav na predlog osemenjevalca. Izbiral 

je med semenom bikov, ki ga je imel osemenjevalec trenutno s seboj, ne da bi preveril 

ustreznost bika za posamezno kravo. 

3.2 METODE 

Na tem mestu opisujemo potek izbora potencialnih partnerjev za izbrane krave, ki imajo 

neprimerno izražene nekatere telesne lastnosti. 

 



Capuder M. Uporaba spletne podpore za učinkovitejšo selekcijo na telesne lastnosti v čredi krav molznic. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2007 

 

18

3.2.1 Izbor živali 

Rejcu smo predstavili namen diplomske naloge in skupaj z njim izbrali dve kravi, pri 

katerih bi rad pri potomcih izboljšali za rejca neprimerno izražene lastnosti.  

3.2.2 Preveritev podatkov 

Najprej smo na podlagi znane identifikacijske številke, s pomočjo aplikacije žival pod 

menijem govedo (CSD, 2007), poiskali kravo v podatkovnem skladišču plemenskih 

vrednosti za govedo, ki ga vzdržujejo na Centru za strokovno delo v živinoreji, Oddelka 

za zootehniko pri Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, (slika 12). 

3.2.3 Izbor partnerja 

Z uporabo spletne aplikacije smo v podatkovnem skladišču pregledali podatke dveh krav, 

katere je predlagal rejec. 

 
Slika 12:  Primer iskanja podatkov živali z znano identifikacijsko številko 

Po izboru živali smo izbrali akcijo katalog (slika 13). V katalogu smo preverili ali podatki 

odražajo dejansko izraženost posameznih lastnosti živali. Še posebej podrobno smo 

preverili podatke o telesnih lastnostih. 
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Slika 13:  Izbor živali in možne akcije za posamezno žival 

Po preveritvi podatkov iz kataloga smo izvedli aplikacijo Izbor partnerja. Pri izboru smo 

poizkušali tudi s spremembo ekonomskih tež (uteži) za posamezne lastnosti oz. sklope 

lastnosti (slika 14). Do forme za pregled in spreminjanje ekonomskih tež pridemo tako, da 

izberemo v meniju UPORABNIK, možnost Nastavitve. 

 
Slika 14:  Možnost nastavitev za aplikacijo Izbor partnerja 

Če ne spreminjamo teh nastavitev, se aplikacija izvede glede na ekonomske teže (uteži), 

ki so določene pri izračunu skupnih selekcijskih indeksov za prirejo mleka (slika 15). 
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V primeru, da izberemo sklop oziroma posamezno lastnost, se za izbrani sklop in/ali za 

izbrano lastnost ekonomske teže podvojijo, medtem ko se za ostale lastnosti 

proporcionalno zmanjšajo. 

 
Slika 15: Prikaz ekonomskih tež za izračun skupnih selekcijskih indeksov za prirejo mleka po sklopih 

lastnosti (Potočnik in sod., 2006) 
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4 REZULTATI 

V diplomski nalogi smo se omejili le na dva sklopa telesnih lastnosti, to sta skolpa 

lastnosti vimena in okvira. Za ta dva sklopa lastnosti predpostavljamo koncept izbora 

partnerja na primeru izbranih živali. Živali je izbral rejec na osnovi želje, da bi pri 

potomcih neželene lastnosti ne bile tako močno izražene. 

4.1 PRVI PRIMER 

Prva izbrana krava pripada lisasti populaciji, ker pa je njen stari oče po materini strani 

pasme montbeliard jo uvrščamo med križanke. Kravi je ime Branka, ima identifikacijsko 

številko SVN 32571040 in je dvakrat telila. 

4.1.1 Izbor živali 

Rejec jo je izbral iz dveh razlogov: ker je imela prednje in zadnje seske nameščene zelo 

navzven ter nadpovprečno stran štrleče seske. Poleg teh pomanjkljivosti je imela tudi 

nekoliko manj obsežno vime. Rejec bi pri potomkah po tej kravi želel izboljšati predvsem 

lastnosti vimena. 

4.1.2 Pregled podatkov izbrane živali 

Iz pregleda kataloga vidimo, da je bila krava Branka ocenjena kot prvesnica za lastnosti 

vimena z podpovprečnimi ocenami. Za namestitev seskov spredaj in zadaj je dobila oceno 

2, prav tako je dobila skupno oceno za vime. Ocene in meritve prvesnice se v katalogu 

krav izpisujejo v rubriki povprečje - Pov (slika 16). Le te kažejo, da so ocene lastnosti 

vimena in seskov skladne z dejansko izraženostjo teh lastnosti pri obravnavani živali. V 

katalogu Obr. predstavlja leto in mesec napovedovanja plemenskih vrednosti, R% 

predstavlja točnost napovedi plemenske vrednosti v odstotkih, N pomeni število meritev 

upoštevanih pri napovedovanju plemenske vrednosti, PV predstavlja absolutno plemensko 

vrednost, PV12 pa že opisano standardizirano napoved plemenske vrednosti.  

Decimalni simbol na slikah iz spletnih aplikacij je pika.  
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Zanimivo je, da so ocenjene plemenske vrednosti za lastnosti vimena dobre do zelo dobre, 

kljub slabim lastnim ocenam. Slabše so ocene plemenskih vrednosti za lastnosti seskov. 

 
Slika 16: Katalog za kravo Branko 
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Krava Branka je glede na skupni selekcijski indeks (Indeks: MLEKO(SI)) močno 

nadpovprečna. Rejec si glede na podatke želi od te krave čim več potomk, ki bodo imele 

podobne proizvodne lastnosti in boljše vime. 

4.1.3 Izbor partnerja 

Izbrali smo akcijo Izbor partnerja tako, da nismo spreminjali nastavitev. Na ta način smo 

pri izračunu ranga bikov glede ustreznosti po plemenskih vrednosti upoštevali ekonomske 

teže posameznih lastnosti, kot se upoštevajo pri izračunu skupnih selekcijskih indeksov 

(slika 15). 

Dobili smo seznam pozitivno testiranih plemenskih bikov lisaste pasme z licenco za 

osemenjevanje v letu 2007, razvrščenih glede na vsoto odstopanj plemenskih vrednosti od 

teoretično optimalnih vrednosti za izbrano žival (slika 17). 

 
Slika 17: Seznam pozitivno testiranih plemenskih bikov lisaste pasme razvrščenih glede na skladnost 

plemenskih vrednosti s  kravo Branko v primeru ekonomske situacije prireja mleka. 

V seznamu (slika 17) dobimo podatke o vseh bikih ustrezne pasme, ki imajo licenco za 

osemenjevanje v tekočem letu. Vsota odstopanj predstavlja vsoto odstopanj plemenskih 

vrednosti bikov vseh lastnosti od teoretično idealnih plemenskih vrednosti za parjenje s 
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kravo Branko. Bik, ki bi imel vse plemenske vrednosti idealne za parjenje s kravo 

Branko, bi imel vsoto odstopanj enako nič.  

Delež ideala je izražen v odstotku. Bik, ki bi imel vse plemenske vrednosti idealne za 

parjenje s kravo Branko bi imel delež ideala enak sto (CSD, 2007). 

N test predstavlja število lastnosti, ki so bile upoštevane pri izračunu. Številka 26 (slika 

17) pomeni, da so bile pri izračunu upoštevane plemenske vrednosti za 26 lastnosti bika 

in krave Branke. 

S slike 17 vidimo, da je za kravo Branko po plemenskih vrednosti najustreznejši bik 

Santo. Sledijo mu biki Eter, Esar in Strah na četrtem mestu. 

Pri praktični uporabi tega seznama moramo upoštevati, da vedno ni možno dobiti semena 

vseh bikov, zato moramo za izbor pregledati več bikov in ne le najboljšega. 

Poleg pregleda napovedi plemenskih vrednosti in skladnosti le teh z napovedmi 

plemenskimi vrednostmi izbrane krave, moramo preveriti še koeficient sorodstva med 

potencialnima partnerjema. Le ta predstavlja dvakratnik koeficienta inbridinga potomca. 

V razlago inbridinga oz. parjenja v sorodstvu, se v naši nalogi ne bomo poglabljali. 

Osredotočili se bomo na selekcijo na  telesne lastnosti. 

Predpostavimo, da je na voljo seme vseh bikov in, da biki niso v sorodstvu s kravo 

Branko. V takem primeru bi izbrali bika Santa, kot najprimernejšega bika s seznama. 

S klikom na identifikacijsko številko bika v spletni aplikaciji (slika 18), se nam v novem 

oknu prikažejo pričakovane plemenske vrednosti potencialnega potomca. Stolpec z 

naslovom potomec predstavlja pričakovano odstopanje PV12 potomca od PV12 matere za 

proučevano lastnost. Pozitivna vrednost pomeni, da je pričakovati, da bo imel potomec 

PV12 za obravnavano lastnost večjo od krave in obratno v primeru, če je ta vrednost 

negativna. Z drugimi besedami to pomeni, da je pričakovana PV12 za potomca enaka 

vsoti te vrednosti in PV12 od matere (slika 17). Stolpec A predstavlja napoved plemenske 

vrednosti izbrane krave, stolpec B predstavlja napoved plemenske vrednosti partnerja 

izbrane krave, v stolpcu C pa so predstavljene plemenske vrednosti za idealnega 
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partnerja, glede na izbrane kriterije in izbrano kravo. V stolpcu D je prikazano odstopanje 

izbranega bika od idealnega partnerja izbrane krave. Ekonomske teže, ki izhajajo iz 

skupnega selekcijskega indeksa preračunane na lastnosti, za katere imata plemenske 

vrednosti napovedane oba izbrana partnerja (krava in izbrani bik), so prikazane v stolpcu 

E. V zadnjem stolpcu pa vidimo kvadriran produkt med stolpcema D in E. 

V konkretnem primeru vidimo (slika 18), da so pričakovane vrednosti PV12 za potomca v 

večini primerov večje od matere, pri nekaj lastnostih pa je pričakovati, da bo imel 

potomec manjše PV12 od matere. Neznatno povečanje je pričakovati pri lastnostih 

mlečnosti. Pričakovati je tudi, da bo potomec višji v križu ter nekoliko ožji in manj 

globok kot mati. Tudi za oblike in vime lahko pričakujemo večje vrednosti pri potomcu. 

Pri lastnosti iztok mleka pa pričakujemo spremembo v smer počasnejšega iztoka. 
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Slika 18:  Pričakovane vrednosti potomca pri parjenju bika Santa in krave Branke 

Na sliki 18 lahko podrobno pregledamo napovedi plemenskih vrednosti bika in krave za 

posamezno lastnost. V primeru, da to delamo za veliko krav in za vsako podrobno 

 



Capuder M. Uporaba spletne podpore za učinkovitejšo selekcijo na telesne lastnosti v čredi krav molznic. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2007 

 

27

pregledujemo več bikov, porabimo veliko časa. Spletna aplikacija nam tudi omogoča, da 

si pripravimo hiter pregled za vse bike. To izvedemo tako, da v meniju Seznam izberemo 

akcijo Rang  - grafičen prikaz. Za primer krave Branke to analizo prikazujemo v sliki 19. 

Analiza prikazuje število pričakovanih lastnosti, katerim se bodo v konkretnem primeru 

PV12 močno zmanjšale (--) ali malo zmanjšale (-) ali malo povečale (+) ali močno 

povečale (++) (slika 19). Tudi po tej statistiki je najprimernejši paritveni partner za kravo 

Branko bik Santo. Kar pri sedemnajstih lastnostih lahko pričakujemo povečanje PV12 

glede na te vrednosti pri materi. Zanimivo je, da se bi pričakovane PV12 pri potomcu 

najmočneje povečale, kar v štirih (slika18) primerih od skupaj petih (slika 19), pri 

lastnostih vimena. 

 
Slika 19: Prikaz števila lastnosti, po razredih, glede na smer spremembe v primerjavi s kravo Branko, po 

bikih, v primeru ekonomske situacije prireja mleka 

V primeru, da spremenimo ekonomske teže pri izračunu paritvenih partnerjev tako, da 

podvojimo ekonomske teže za lastnosti vimena (slika 20), dobimo nekoliko spremenjeno 

razvrstitev bikov (slika 21). 
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Slika 20: Sprememba uporabnikovih nastavitev za Izbor partnerja – podvojitev ekonomskih tež za sklop 

Vime 

Na prvem mestu ni spremembe. Sprememba pa je na drugem mestu (slika 21). Prej šesto 

uvrščeni bik Strel (slika 17) je pri tem načinu izračuna uvrščen na drugo mesto (slika 21). 

V prvem primeru izračuna drugo uvrščeni bik Eter pa je po novem šele na desetem mestu. 

V praktičnem primeru to pomeni, da v primeru selekcije na skupni selekcijski indeks 

lahko pričakujemo večji napredek z bikom Etrom, kot z bikom Strelom. V primeru, ko 

damo večjo težo selekciji na lastnosti vimena pa lahko pričakujemo večji napredek z 

bikom Strelom, kot z bikom Etrom. 
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Slika 21: Prikaz števila lastnosti, po razredih, glede na smer spremembe v primerjavi s kravo Branko, po 

bikih, v primeru ekonomske situacije prireja mleka in podvojitve ekonomskih tež za sklop vime. 

4.2 DRUGI PRIMER 

Drugi izbrani kravi z identifikacijsko številko SVN 72783948 je ime Pija. 

4.2.1 Izbor živali 

Rejec jo je izbral, ker je bila po velikosti najmanjša v čredi, zaradi česar je v čredi 

izstopala že na daleč. Poleg tega je imela še nekoliko mehkejše biclje in nizke parklje, 

vendar te lastnosti niso tako zelo negativno izražene kot majhnost okvira. Rejec bi pri 

njenih potomkah rad predvsem večji okvir. 

4.2.2 Pregled podatkov izbrane živali 

Iz pregleda kataloga vidimo, da je bila Pija izmerjena kot prvesnica za lastnosti okvira z 

vrednostmi za višino križa 128 cm, višino vihra 132 cm in za dolžino telesa 128 cm (slika 

23). Le te kažejo, da so meritve za lastnosti višina vihra, višina križa in dolžina telesa, 

skladne z dejansko izraženostjo teh lastnosti pri obravnavani živali – kravi Piji. Zanimivo 
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je, da je rejec opazil nekoliko nizke parklje in mehke biclje, čeprav je bila krava Pija kot 

prvesnica ocenjena s povprečno oceno za parklje in celo s sedmimi točkami za biclje. 

Glede na napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti okvira vidimo, da so le te vse 

podpovprečne. Za dva standardna odklona manjše napovedi plemenske vrednosti od 

poprečja ima krava Pija za lastnosti: višina vihra, višina križa, dolžina telesa, obseg prsi in 

dolžina križa. Napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti vimena ima močno 

nadpovprečne. Podobno velja tudi za lastnosti dolžina in debelina seskov. Ostale lastnosti 

seskov nimajo želenih napovedi plemenskih vrednosti. Položaj seskov ter obe lastnosti 

namestitve seskov imajo napovedi plemenskih vrednosti v smer skupaj. Večina napovedi 

plemenskih vrednosti za lastnosti oblik so blizu želenih vrednosti. Izjemi sta le napovedi 

plemenski vrednosti za lastnosti biclji in parklji (slika 23). V obeh primerih sta napovedi 

plemenski vrednosti zelo veliki, kar pa za te dve lastnosti ni zaželeno. 
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Slika 22: Katalog za kravo Pijo 
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4.2.3 Izbor partnerja 

Izbrali smo akcijo Izbor partnerja tako, da nismo spreminjali nastavitev. Na ta način smo 

pri izračunu ranga bikov glede ustreznosti po napovedih plemenskih vrednosti upoštevali 

ekonomske teže posameznih lastnosti, kot se upoštevajo pri izračunu skupnih selekcijskih 

indeksov (slika 19). 

Dobili smo seznam pozitivno testiranih plemenskih bikov lisaste pasme z licenco za 

osemenjevanje v letu 2007, razvrščenih glede na odstopanje napovedi plemenskih 

vrednosti od optimalnih vrednosti za izbrano žival – kravo Pijo (slika 23). 

 
Slika 23: Seznam pozitivno testiranih plemenskih bikov lisaste pasme razvrščenih glede na skladnost 

plemenskih vrednosti s kravo Pijo v primeru ekonomske situacije prireja mleka. 

V seznamu (slika 23) dobimo podatke o vseh bikih ustrezne pasme, ki imajo licenco za 

osemenjevanje v tekočem letu. Vsota odstopanj predstavlja vsoto odstopanj plemenskih 

vrednosti bikov vseh lastnosti od teoretično idealnih plemenskih vrednosti za kravo Pijo. 

Bik, ki bi imel vse napovedi plemenskih vrednosti idealne za kravo Pijo, bi imel vsoto 

odstopanj enako nič.  
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Delež ideala je izražen v odstotku. Bik, ki bi imel vse plemenske vrednosti idealne za 

kravo Pijo, bi imel delež ideala enak sto. 

Tako kot pri kravi Branki so tudi v tem primeru upoštevane plemenske vrednosti za 26 

lastnosti bika in krave Pije. 

S slike 23 vidimo, da je za kravo Pijo po plemenskih vrednosti najustreznejši bik Santo, 

sledijo Eter, Strah in Esar na četrtem mestu. 

Pri praktični uporabi tega seznama moramo upoštevati, da vedno ni možno dobiti semena 

vseh bikov, zato moramo za izbor pregledati več bikov in ne le najboljšega. 

Predpostavimo, da je na voljo seme vseh bikov in, da biki niso v sorodstvu s kravo Pijo. 

V takem primeru bi mi izbrali bika Santa, kot najprimernejšega plemenskega bika s 

seznama. 

S klikom na identifikacijsko številko bika v spletni aplikaciji se nam v novem oknu 

prikaže analiza pričakovanih plemenskih vrednosti za potencialnega potomca (slika 24). 

V konkretnem primeru vidimo (slika 24), da so pričakovane vrednosti PV12 za potomca v 

večini primerov večje od matere. Največje povečanje PV12 se pričakuje pri lastnostih 

dolžina križa in višina križa. Ker ima bik Santo podpovprečne plemenske vrednosti za 

lastnosti globina in sedna širina, je pri teh dveh lastnosti okvira pričakovati celo majhno 

zmanjšanje plemenskih vrednosti za te lastnosti pri potomcih. Praktično gledano, lahko 

pričakujemo višje in daljše živali, ki pa ne bodo obsežnejše. Povečanje plemenskih 

vrednosti lahko pričakujemo tudi pri lastnostih vimena in seskov ter pri proizvodnosti, pri 

nekaj lastnostih pa je pričakovati, da bo imel potomec manjše PV12 od matere. V slednjo 

skupino sodita tudi lastnosti parklji in biclji. Pričakovano je, da se bodo potomcu 

plemenski vrednosti za ti dve lastnosti zmanjšali, ker ima potencialni oče napovedi 

plemenskih vrednosti blizu zaželenih vrednosti, mati pa močno v smer visoki parklji in 

strmi biclji, kar z rejskega vidika ni zaželeno. To pomeni, da bi za te dve lastnosti dosegli 

velik napredek pri potomcih glede na mater, saj pričakujemo, da bodo potomci imeli bolj 

korektne biclje in parklje.  

 



Capuder M. Uporaba spletne podpore za učinkovitejšo selekcijo na telesne lastnosti v čredi krav molznic. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2007 

 

34

S predstavljenim lahko podrobno pregledamo napovedi plemenskih vrednosti bika in 

krave za posamezno lastnost. V primeru, da to delamo za veliko krav in za vsako 

podrobno pregledujemo več bikov porabimo veliko časa. Spletna aplikacija nam tudi 

omogoča, da si pripravimo hiter pregled za vse bike. To izvedemo tako, da v meniju 

Seznam izberemo akcijo Rang  - grafičen prikaz. 

 
Slika 24: Pričakovane vrednosti potomca pri parjenju bika Santa in krave Pije 
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Število pričakovanih lastnosti, katerim se bodo v konkretnem primeru PV12 močno 

zmanjšale (--) ali malo zmanjšale (-) ali malo povečale (+) ali močno povečale (++), 

prikazujemo v nadaljevanju (slika 25). 

Tudi po tej statistiki je bik Santo najprimernejši partner za kravo Pijo. Pri enajstih 

lastnostih lahko pričakujemo povečanje PV12 glede na te vrednosti pri materi. 

Pričakovane PV12 pri potomcu bi se najmočneje povečale v enem  primeru od skupaj treh 

pri lastnostih okvira (slika 25). 

 
Slika 25: Prikaz števila lastnosti, po razredih, glede na smer spremembe v primerjavi s kravo Pijo, po bikih, 

v primeru ekonomske situacije prireja mleka. 

V primeru, da spremenimo ekonomske teže pri izračunu paritvenih partnerjev tako, da 

podvojimo ekonomske teže za lastnosti okvira (slika 26), dobimo nekoliko spremenjeno 

razvrstitev bikov (slika 27). 
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Slika 26: Sprememba uporabnikovih nastavitev za Izbor partnerja – podvojitev ekonomskih tež za sklop 

Okvir 

V primeru podvojitve ekonomskih tež za lastnosti okvira pride do spremembe v 

razvrstitvi večine bikov. Na prvo mesto pride bik Tajo, na drugo bik Piko in na tretje bik 

Eter (slika 27). Bik Santo, ki je bil prej na prvem mestu (slika 23), pa je sedaj na 

dvanajstem. 
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Slika 27: Prikaz števila lastnosti, po razredih, glede na smer spremembe v primerjavi s kravo Pijo, po bikih, 

v primeru ekonomske situacije prireja mleka in podvojitve ekonomskih tež za sklop okvir. 

V praktičnem primeru to pomeni, da bi v primeru selekcije na skupni selekcijski indeks 

dosegli večji genetski napredek z bikom Santom, kot z bikom Tajom. V primeru, ko damo 

večji poudarek selekciji na lastnosti okvira pa bi dosegli večji genetski napredek z bikom 

Tajom, kot z bikom Santom, vendar pa bi lahko v prvem primeru (bik Tajo) pričakovali, 

da se bodo plemenske vrednosti za vse proizvodne lastnosti zmanjšale, še zlasti pri 

vrednosti maščob v mleku (slika 28). 

Pri parjenju krave Pije z bikom Tajom lahko poleg višjih in daljših potomcev pričakujemo 

tudi globje in širše potomce. Zelo majhne spremembe glede na Pijo je pričakovati za 

lastnosti oblik, nekoliko večje pa pri lastnostih vimena. Le te se bodo v povprečju 

poslabšale, izjema je globina vimena. Pri lastnostih seskov lahko pričakujemo izboljšanje 

pri lastnostih: položaj seskov ter obeh namestitvah seskov. 
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Slika 28: Pričakovane vrednosti potomca pri parjenju bika Taja in krave Pije 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Cilj rejca, katerega živali smo uporabili v diplomski nalogi je, da bi imel v hlevu živali s 

čim boljšim genetskim potencialom. Novi hlev je star dve leti in njegova kapaciteta je 

štirikrat večja od prejšnjega. S tem se je povečala proizvodnja, padla pa je kvaliteta 

genetskega materiala. V prejšnjem hlevu je rejec že sam opravljal neke vrste selekcijo 

tako, da je obdržal boljše teličke po fenotipskih vrednostih, slabše pa prodal. Stari hlev je 

bil močno prenapolnjen tako, da je bil rejec prisiljen prodajati tudi boljše, t.i. plemenske 

telice. 

Razlog za slabši genetski material v novem hlevu je v tem, da rejec z razlogom, da bo čim 

prej napolnil hlev, privezuje vse teličke, poleg tega pa do sedaj ni bil pozoren na izbor 

bika za osemenitev. Izbor bikov je opravil glede na sugestijo osemenjevalca, in sicer 

izmed bikov, katerih seme je imel osemenjevalec trenutno s seboj. 

S pomočjo predstavljene spletne aplikacije za izbor partnerja bo rejec lažje in hitreje 

izboljšal genetski material v hlevu in kasneje prodajal plemenske telice z višjo plemensko 

vrednostjo po boljši ceni in si tudi s tem povečal dohodek. 

Obe obravnavani kravi v nalogi sta bili nazadnje osemenjeni z bikoma, ki nista niti med 

prvimi desetimi na lestvici izbora partnerja in sicer krava Branka z Bazelom in krava Pija 

z Eliasom. To je primer neprimernega izbora partnerja in je posledica načina izbora bika 

za osemenjevanje na sugestijo osemenjevalca. 

Če bo želel rejec uresničiti svoje cilje bo moral izbirati med biki, ki so najprimernejši za 

določeno kravo. Seznam teh bikov bo dobil s pomočjo spletne aplikacije za izbor 

partnerja. Ko bo izbral določenega bika, bo moral o izboru obvestiti osemenjevalno 

službo in se z njimi dogovoriti za dobavo semena enega izmed najprimernejših izbranih 

bikov. Pravica rejca je, da zahteva seme izbranega bika, dolžnost osemenjevalne službe 

pa je, da mu ga skuša priskrbeti. 

Na tem mestu moramo opozoriti, da je tak način osemenjevanja namenjen za živali, ki 

imajo posamezne lastnosti izrazito nezaželeno izražene, s ciljem, da se bo nezaželena 
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izraženost lastnosti pri potomcu omilila. Za tisti del živali iz črede, ki nima t.i. hib, je 

smiselno uporabiti za osemenjevanje seme mladih bikov. Le ti so, glede na dejstvo, da so 

zaradi nacionalne selekcije mlajše živali v povprečju genetsko boljše od njihovih 

prednikov, pričakovano boljši. To pomeni, da so mlajši biki v povprečju boljši od 

testiranih bikov. 

5.2 SKLEPI 

Z uporabo predstavljenih metod za izbor partnerja smo na dobri poti k izboljšanju 

genetskega potenciala živali v čredi. Posledično lahko pričakujemo večjo gospodarnost 

reje, ki se bo odrazila v večji prireji, manjšem remontu in večji prodajni ceni prodanih 

živali. 

Teoretično smo rešili problem izbora najprimernejšega partnerja, v praksi pa bo moral 

rejec vložiti nekaj truda, da bo prišel do semena želenega bika. 

Pri izboru partnerja, s katerim želimo izboljšati predvsem telesne lastnosti za okvir in 

oblike (povečevanje ekonomskih tež za ne proizvodne lastnosti), moramo biti pozorni 

tudi na proizvodne lastnosti, da le teh ne poslabšujemo. 

Pri izbiri partnerja s predstavljeno aplikacijo (Izbor idealnega partnerja), bi bilo uporabno, 

če bi pri akciji Rang – grafičen prikaz na seznamu bikov, preračunali spremembe 

plemenskih vrednosti potencialnega potomca glede na mater kot odstopanje od želene 

vrednosti in ne kot povečanje oziroma zmanjšanje PV12.  
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6 POVZETEK 

Kmetijska gospodarstva, ki želijo napredovati v svoji prireji oz. izboljšati gospodarnost 

prireje, morajo pri svojem delu upoštevati tudi načrt parjenja. Pri tem si lahko pomagajo 

na več načinov. V veliko pomoč jim je lahko v nalogi predstavljena uporaba spletne 

aplikacije za izbor partnerja. 

V nalogi smo s pomočjo vizualne ocene in proizvodnih rezultatov iz črede krav molznic 

izbrali dve kravi, od katerih želimo pridobiti potomce, ki ne bi imeli določenih lastnosti 

tako močno neželeno izraženih, kot so pri izbranih kravah. Svoje ocene in proizvodne 

rezultate smo preverili z izpisom kataloga za vsako izbrano kravo posebej. 

Po pregledu podatkov iz kataloga krave smo s pomočjo spletne aplikacije Izbor idealnega 

partnerja izberali najprimernejšega partnerja, katerega potencialni potomci bodo imeli 

glede na plemenske vrednosti boljši genetski potencial kot izbrana krava. Pri izboru smo 

preverili tudi pričakovane spremembe plemenskih vrednosti potencialnega potomca v 

primerjavi z izbrano kravo za ostale lastnosti s ciljem, da se poveča gospodarnost prireje 

mleka skladno z ekonomskimi težami posameznih lastnosti, kot se uporabljajo za izračun 

skupnih selekcijskih indeksov. Prikazali smo tudi možnost, da povečamo ekonomske teže 

za nas pomembnejšim lastnostim, na račun proporcionalnega zmanjšanja ekonomskih tež 

drugim lastnostim. Na ta način lahko izberemo partnerja, ki bo hitreje omilil neželeno 

izraženost posameznih lastnosti v naslednjih generacijah, pri tem pa bomo še vedno 

zadrževali lastnosti prireje. Pri izboru partnerja pa moramo biti pozorni tudi na 

preprečevanje parjenja v sorodstvu. Predstavljena spletna aplikacija vsebuje tudi preglede 

koeficientov sorodnosti med izbrano kravo in potencialnimi partnerji. 

Z nalogo želimo sporočiti, da je s poznavanjem znanj selekcije in uporabo sodobnih 

aplikacij za podporo učinkovitejši selekciji znotraj čredi, potrebno pozornost posvetiti 

tudi izvajanju tako pripravljenega načrta parjenja v praksi. Ko izdelamo seznam 

najprimernejših partnerjev za naše krave, moramo pravočasno o tem obvestiti 

osemenjevalno službo, da nam bo le ta lahko pravočasno priskrbela seme želenih bikov. S 

tem bomo tudi prekinili dosedanjo prakso izbire semena, ko izbiramo med semenom, ki 

ga ima osemenjevalec trenutno s seboj. 
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