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Zivinoreja

Analizadogajanjv credah
kravmolZ NIC
Prihodek iz prireje mleka na kmetiji je
odvisen od itevila krav v iredi, od njihove mleinosti in od odkupne cene mleka.
Gospodarnost prireje mleka pa je v najveiji meri odvisna od stroikov prireje.
Napake v reji in prehrani krav povzrotajo po eni strani neupraviiene stroike,
po drugi strani pa zmanj5ujejo mleinost
krav, neugodno vplivajo na sestavomleka
in povzroiajo zdravstvene in plodnostne
motnje pri kravah ter prevelik delei prezgodnjega izloianja krav iz reje. Finanine
izgube, ki ob tem nastajajo, omejujejo
gospodarnost prireje mleka.
Na vsaki kmetiji, usmerjeni v prirejo
mleka, lahko s strokovno doredenimi pristopi analiziramo dogajanja v dredi. S tem ugotovimo, kak5ne so razmere v dredi in katere
napake povzrodajo izgube. To delo lahko
opravi rejec sam ali s pomoijo strokovnih
sodelavcev kmetijske svetovalne in veterinarske sluZbe.Ugotovitve iz opravljenih analiz omogoiajo nadrtno delo pri odpravljanju
napak in s tem zmanj5evanje finantnih izgub
v prireji.
Zaleto 2010 smo na 15 kmetijah v obdini
Mirna Pet opravili analizo mleinosti, lastnosti mleka, pregled osnovnih podatkov o prehrani krav z analizo izkoristljivosti hranljivih
snovi doma pridelane voluminozne Wme za
prirejo mleka, analizo plodnosti krav in plemenskih telic, analizo pogostnosti izlodanja
krav iz reje po vzrokih ter analizo pogostnosti zdravstvenih motenj in patoloSkih dogajanj na rodilih in jajdnikih. Izvrednotili smo
finandni udinek (izgube) posledic napak v
reji in prehrani krav.
Vsakemu rejcu smo v pisni obliki posredovali gradivo o dogajanjih v njegovem hlelrr
z nekaterimi predlogi za odpravljanje najbolj
vidnih napak. Ta gradiva obravnavamo kot
poslovno tajnost. V tej objavi predstavljamo
porpredne ugotovljene wednosti in opisujemo razlike med kmetijami.
Podatke za pripravo gradiv za posameznega kmeta pridobili iz Sumarnikov za leto
2010 in meseinega izpisa rezultatov mlednih kontrol (maj 20ll) GovedorejskesluZbe
Slovenije, pregleda parametrov reprodukcije Nacionalnega Veterinarskega inStituta,
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podatkov o porabi moinih krmil in mineralno vitaminskih dodatkov, ki so nam jih rejci
posredovali in iz podatkov, ki smo jih izpisali
iz hlevskih knjig na kmetijah.
Na obravnavanih kmetijah so redili 714
krav preteZno irno-bele in v manjiem deleZu rjave pasme. Povpredno Stevilo Wav, za
katere so bili v Sumarniku navedeni podatki
o mlednosti in plodnosti, je bilo 553. Skupno
so namolzli 4.135.930kg mleka. Po ocenjeni
odkupni ceni mleka 0,29 evra zakg je znaSal prihodek 1.199.420 evrov. Odvisno od
Stevila krav in mletnosti krav v dredi so na
posameznikmetiji priredili najmanj 114.806
kg mleka (33.294evrov) in najvei 527.801kg
mleka (153.062evrov).
V preglednici I so predstavljeni podatki o
velikosti dred na kmetijah, o mletnosti krav,
lastnostih mleka ter porabi modnih krmil
in mineralno-vitaminskih dodatkov v letu
2010. Po staleZukrav v tredi sodijo kmetije
v razrede nad povpreijem slovenskih kmetij usmerjenih v prirejo mleka. DoseZena
porpredna letna mlednost krav (7.265 kg)
je primerljiva s povpretno mlednostjo krav
drno-bele pasme v Sloveniji (7.191 kg) v
tem letu. Na kmetiji z najmanj5o povpredno
letno mlednostjokrav (5.233kg) so zaostajali za povpredno letno mlednostjo krav rjave
pasme (5.509 kg). Kmetija z najvedjo povpredno letno mlednostjo krav (9.013 kg) pa
sodi v skupino z najvi5jim hlevskim povpredjem pri drno beli pasmi v Sloveniji. Razlike
med kmetijami v porpretni letni mlednosti
krav so velike. Kmetije z mletnostjo krav

1.Analizamleinostiin

kg imajo v tej lastnosti krav velike
[1J;:,
Polpredna vsebnost ma5dobev mleku (4,01
%) je bila vedja od povpredja za drno-belo
pasmo v Sloveniji (3,91 %) in malo vedjatudi
od povpreine vsebnosti ma5iobe v mleku za
vse pasme krav skupaj (3,97 Vo). Ugotovili
pa smo, da je na nekaterih kmetijah v mleku
krav zelo malo ma5dobe (najmanj 3,57 Vo).
Povpredna vsebnost beljakovin v mleku
(3,41 Vo)je bila vetja od vsebnosti beljakovin v mleku krav irno-bele pasme v Sloveniji
(3,25 o/o)in vetja od povpredjaza vse pasme
(3,30 %o).Tudi pri tej lastnosti smo ugotovili
velike razlike med kmetijami (najmanj 3,14
7o in najvet 3,62 %o).Sklepamo, da razlike v
mleinosti in sestavi mleka niso povezanez
genetskimi dejavniki, povzroiaj o j ih okolj ski
vplivi.
Podatke o mletnosti krav in sestavi mleka
krav, ki jih redimo v Sloveniji, smo povzeli
po gradiru Kmetijskega in5tituta Slovenije
(Marija Sadar, urednica: Rezultati kontrole mleka in mesa, Slovenija 2010, Ljubljana
2 0 11 ) .
Somatske celice v mleku so bile na nekaterih kmetijah velik problem. Na osmih (8)
kmetijah je bilo v vzorcih mleka vei kot tri
mesecev letu preko 400.000 somatskih celic
v ml, na dveh po tej lastnosti najslab5ih kmetijah celo osem (8) in devet (9) mesecev.
Ob krmljenju voluminozne krme dobre
kakovosti in pravilno sestavljenem obroku zadostuje za pokrivanje potreb krav do
0,180 kg motnih krmil (posamidnih krmil
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0,436
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in krmnih me5anic) za kg mleka. Z enim kg
moinih krmil so krave oskrbljene za 2 kg
mleka. Z voluminozno krmo so krave oskr-

dredi. Na kmetiji z najmanj5o porabo motnih krmil na kg mleka je bila plodnost krav
dobra (PP = 99 dni), bistuenobolj5a od pov-

bljene za vei kot 5.000 kg mleka na leto. To
so vrednosti, ki so v strokovni literaturi opisane in utemeljene.
(0,265
Porpredna poraba moinih krmil
kg za kg mleka in 1.926 kg na kravo in leto)
je bila na obravnavanih kmetijah prevelika.
Zaradi tega so rejci v polpreiju na kravo
pridobili iz moinih krmil 3.852 kg mleka in
iz voluminozne krme 3.413 kg. Na najslab5i
kmetiji so iz voluminozne krme pridobili le
l.7l4kg mleka na kravo in leto, na eni kmetiji pa so strokovno sprejemljivo vrednost
presegali(5.101kg). Ob manj5i prireji mleka
iz voluminozne krme je delo rejca pri prideIavi, konzerviranju in krmljenju doma pridelane slabo plaiano, rejec pa denar zapravlja
za nepotreben nakup motnih krmil. Tudi
domaia pridelava in krmljenje doma prideIanih moinih krmil (koruza, jedmen, pienica, tritikala) je ob neustrezni porabi teh
krmil v prehrani krav odveien stroiek. Pri
tem po ocenah strokovnjakov, ki delajo na
terenu v obiini, kjer smo opravili raziskavo,
pridelana voluminozna krma (mrva, travna

preQaza vse drede (1a2 dni). Iz reje so izlodili le 6,8 o/okrav od Stevila krav, bistveno
manj kot v povpredju za vse drede (28,9 Vo).
Zdravstvene motnje ali patoloika dogajanja
na rodilih in jajinikih so bile zdravljene pri
65,8 % krav. To je primerljivo s po4retnim
podatkom za vse drede (64,6 Vo).

silaZa, koruzna silaZa) ni slabe kakovosti.
Kmetje po pravilu pridelajo tudi zadostne
kolidine voluminozne krme.
Prevelika poraba moinih krmil (posamitnih krmil in krmnih me5anic) je posledica
dejstua, da na kmetijah neizvajajo potrebnih
ukrepov pri analizah in predlogih obrokov
za krave. Pogosto so rejci celo prepridani,
da 1e za vetjo mlednost krav potrebna velika

Ker na kmetijah nimajo rezultatov kemijskih analiz vzorcey pridelane voluminozne
krme, ostaja odprto rpra5anje, ali uporabljajo prave mineralno-vitaminske dodatke
(MVD). Tudi kolidine porabljenih MVD na
krmni dan (od 0 do 436 g) kaircjo, da rejci

do krmljenja MVD nimajo pravega odnosa.
Neustrezno krmljenje moinih krmil in
MVD po wstah in po koliiini je napaka, ki
lpliva na mlednost krav in sestavo mleka,
na plodnost in na zdravstveno stanje krav.
Velike razlike v teh lastnostih krav med
kmetijami dokazujejo, da nekateri kmetje
znajo krave bolje krmiti, nekateri pa zelo
slabo. V por,preiju je bila poraba motnih
krmil na kg mleka za 0,085 kg prevelika.
Skupne izgube zaradi te napake pri ocenjeni
ceni 0,25 € zakg motnega krmila so v letu
2010 na 15 kmetijah skupaj znaSaleokrog
88.000 €. Le na eni kmetiji so krmili ustrezno koliiino moinih krmil (0,174 kg za kg
mleka), na kmetiji z najveijo porabo moinih

Preglednica3. Ocenaplodnosti krav na kmetijah v letu 2010
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laktacije
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57,5
72,2

prveosemenitve
pritelicah
Uspeinost
Starost
telicoborvitelitvi- mesecev

kolidina modnih krmil v obroku.
S podatki v preglednici 2 dokazujemo, da
porpredna letna mlednost krav ni odvisna
od koliiine porabljenih modnih krmil na
kravo in leto ali na kg mleka. Na kmetiji z najmanjSo porabo moinih krmil na kg
mleka je bila polpretna letna mlednost krav
primerljiva z mleinostjo krav na kmetiji z
najveijo porabo moinih krmil na kg mleka

27,7

nad80%
nad90Yo
25do27
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WestfaliaSurqe
Vednonajboljia izbira
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in vetja od mlednosti na drugih Stirih kmetijah z veliko porabo modnih krmil. Prevelika
kolitina modnih krmil v obroku pa ima celo
vrsto neugodnih udinkov. Neugodno lpliva na plodnost in zdravstveno stanje krav v

Preglednica2. Vetja porabo moinih krmil
ni povezona z veijo mleinostjo krav
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noinihkrnil
Povpreinaletno
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krmil na kg mleka (0,391 kg) pa so pokrmili
41.000kg modnih krmil preved.S tem so po
nepotrebnem zapravili okrog 10.250 evrov
(4L2 evrov na kravo).

Preglednica5. Variabilnostv prametrih za oceno plodnosti krov v letu 2010 po
kmetijah
Poranetriplodnosti
llojnani
llojvei
ou
Stevilo
krav
24
r06
Stevilo
telitev

ANALIZA PLODNOSTIKRAVV

Cnronn

Na 15 kmetijah v obdini Mirna Pei smo v
letu 2010 poleg analize mleinosti in porabe modnih krmil analizirali tudi podatke o
plodnosti krav v iredah. Podatke za pripravo gradiva za posameznega kmeta pridobili
iz Sumarnikov za leto 2010 in mesednega
izpisa rezultatov mleinih kontrol (maj 2011)
Govedorejske sluZbe Slovenije, pregleda
parametrov reprodukcije Nacionalnega veterinarskega indtituta in iz osemenjevalnih
listov.
Pri kravah drno-bele pasme, ki jih redimo
v Sloveniji, je v letu 2010 trajala doba med
telituama 428 dni in poporodni premor 147
dni. Doba med telitvama, ki je pri kravah na
obravnavanih kmetijah trajala v povpreiju
424 dni in poporodni premor (142 dni) sta
bili za 59 dni predolgi obdobji v reprodukcijskem ciklusu krav molznic. To je v prvi
vrsti posledica prepozne prve osemenitve po
telitvi (108. dan), pa tudi slabSeuspe5nosti
osemenitev in slabega odkrivanja pojatev
pri pregoniwah po prvi in naslednjih osemenifvah in zato zelo dolgi servisni periodi
(7a dni). Pri kravah, ki po prvi osemenitvi
niso ostale breje, je trajal poporodni premor
v porpredju 182 dni. To se je odrazilo tudi
v manj5em deleZu telitev na skupno Stevilo
krav v dredi (76,3 o/o).Vse krave bi morale
v enem letu po predhodni teliM ponovno
teliti. V urejenih razmerah traja doba med
telitvama 365 dni, krave osemenjujemo
prvii po teliwi med 60. in 80. dnem, poporodni premor traja 85 do 100 dni, uspeSnost
osemenitev je nad 65 o/o,odkrijemo preko 80
o/opojatev po pregonitvi. Vzreja telic je stroSek. ee telice prvid telijo pri starosti nad.27
mesecev,je ta stro$ekvetji.
Le polpredne vrednosti za posamezne
podatke, s katerimi ocenjujemo plodnost

Preglednica 4. Analiza trajanja
poporodnego premora (PP) pri kravah na

v letu2010
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Krav, ne omogocaro prave ocene razmer v
dredi in ne iskanje vzrokov za podaljSevanje trajanja poporodnega premora. Za to so
potrebne dodatne analize. V preglednici 4
predstavljamo analizo trajanja poporodnega
premora v iredah na obravnavanih kmetijah.
lz tega pregleda vidimo, kak5ni so pro,
blemi. V povpretju je bilo na obravnavanih
kmetijah 13,9 o/okrav obrejenih prezgodaj
po telirvi, na najslab5i kmetiji (po tej lastnosti) celo 33,3 o/o.ee sprejmemo 100 dni dolg
poporodni premor kot 5e sprejemljiv,je bilo
v povpredju 45,5 o/okrav obrejenih prepozno
po telitvi. Le 33,7 o/okravje imelo poporodni
premor v okviru ciljnih vrednosti.
V vseh izraiunanih parametrih za oceno
plodnosti krav so bile med kmetijami velike
razlike (preglednica 5). Iz tega lahko vidimo,
da nekateri rejci delajo dobro, nekateri slabSe in nekateri zelo slabo. Iz polpreinih vrednosti v preglednici 3 pa lahko sklepamo, da
je vei takih rejcev, ki delajo slabo. Izstopajo
podatki, po katerih je najslab5i rejec prvii
po telitvi osemenjeval krave v polpretju Sele
147. dan. Pri enem rejcu je trajala servisna
perioda celo 153 dni, pri drugem rejcu je
bila uspeinost prve osemenitve Ie 26,1 o/oin
uspeSnostvseh osemenitevle na nivoju 53,3
70. Najbolj5i rejec je odkril 76,2 % pridakovanih pojatev po pregonitui in najslab5i le
44,6 o/o.Pri telicah je bila najslabSauspe5nost
prve osemenitve 50,0 % in najboljia 88,9
7o. Podobno velike so tudi razlike starosti
ob prvi teliwi pri telicah. Telitev pri starosti
23,8 mesecaje prezgodnja in pri starosti 32
mesecevprepozna.
Rejci so pogosto prepriiani, da je logiino,
da je pri veiji mletnosti krav poporodni premor dalj5i. lz analize, ki je predstavljena v

184
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nad65o/o
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1,9

nad65%
pod1,5

56,0

do30

preglednici 6, je razvidno, da to tudi v na5em
primeru ni res.
Na kmetiji z najmanjSo mleinostjo krav je
bil poporodni premor daljii (158 dni), kot na
kmetijah zvetjo mlednostjo (138 dni in 148
dni). Napake v reji in prehrani na tej kmetiji zmanj5ujejo mlednost krav in povzroiajo motnje v plodnosti krav. Na kmetijah z
mlednostjo krav nad 8.000 kg je bil poporodni premor za 10 dni daljii, kot na kmetijah
z mleinostjo med 6.000 kg in 8.000 kg. Ta
razlika je zanemarljivo majhna in ni povezana z mlednostjo krav.
V stroki je dokazano, da zavsak dan podaljSanega poporodnega premora rejec izgubi
protivrednost za 12 kg mleka. Skupna izguba
zaradi podalj5ane dobe med telitvama je na
obravnavanih 15 kmetijah v letu 2010 znaiala 107.910€. Na kmetiji z najbolj5o plodnostjo krav so zaradi podalj5ane dobe med telitvama izgubili le 1.871 evrov (49 evrov po
kravi) in na kmetiji z najslab5o plodnostjo
21.085evrov (345 evrov po kravi).

ELOEANJEKRAVIZ REJE
Podatke za analizo izlotanja krav iz reje
(preglednica 8) smo povzeli po navedbah iz
sumarnikov Govedorejske sluZbena 15 kmetijah v obdini Mirna Ped.
V Sloveniji so na kmetijah s kontrolo mleinosti v letu 2010 izlodili 29,6 o/okrav od skupnega Stevila krav in prvesnic. Na obravnavanih kmetijah je bil rezultat boljii (22,4 o/o).
V urejeni dredi pa izloiamo iz reje na leto
pod 20 7o od povpretnega Stevila krav in
nobene prvesnice. Prevei je bilo izloienih 7
prvesnic in 53 krav. Ocenjujemo, da je zaradi tega zna5alav letu 2010 na obravnavanih
kmetijah skupna izguba okrog 60.000 €. Bolj

Zivinoreja
kot prevelik deleZ izlodenih krav je moted
podatek, da je bilo zaradi neZelenih vzrokov
(bolezni, slaba plodnost) izloienih 91,9 o/ood
izlodenih krav. V urejenih rejah ta deleZne bi
smel presegati50 %.
Podobno kot pri mlednosti, porabi modnih
krmil ter plodnosti krav in telic so razvidne
tudi pri deleiih izloienih krav velike razlike
med kmetijami (preglednica 9). Le na treh
(3) kmetijah (20 %o)so izloiih.iz reje od 15
do 20 o/okrav. Tudi te razlike opisujejo znanje
ali neznanje rejca. Na kmetiji, kjer so izlodili
le 6,8 o/ood povprednega Stevila krav, ni bilo
nobene selekcije v dredi. Problemi v reji plemenskih telic so bili prisotni na kmetiji, kjer
so iz reje izlotrli 25,0 % prvesnic. Ze podatek, da so po na najslabii kmetiji izloitli iz
reje 34,4 7ood skupnega Stevilakrav in prvesnic, je dalei od Zelene vrednosti, kaj Sele
podatek, da so na najslabdi kmetiji tzlotlli iz
reje 44,3 7okrav od povprednega Stevilakrav.

ZDRAVSTVENO
STANJEV

CneoRnKRAv
Podatke o boleznih in patolodkih dogajanjih na rodilih in jajdnikih smo zbrali iz
evidence v hlevskih knjigah na 15 kmetijah
v obtini Mirna Pet.
Zdravstveno stanje krav na obravnavanih
kmetijah je bilo po podatkih, ki so predstavljeni v preglednici 10, ugodno. Na skupno
Stevilo krav izraiunana povpreina pogostnost bolezni je bila v okviru ciljnih vrednosti. Podobno kot pri drugih rezultatih,

Preglednica 6. Povezava med
povpreino mleinostjo krav in trajanjem

pridobljenih v opravljenih analizah, pa nam
samo povpreije pove premalo. Nekatere
kmetije pri pogostnosti posameznih bolezni v negativni smeri znatilno odstopajo od
povpredja. Na teh kmetijah bo potrebno poiskati vzroke zapojavbolezni in jih odpraviti.
Metode preventivnega zdravstvenegavarstva
to omogoiajo.
V povpredju mastitis na kmetijah ni bil
velik problem, ieprav je bil po pogostnosti
med obolenji na prvem mestu. Mastitis so
pri kravah zdravili v deleiu nad 25,0 o/ona
sedmih (7) kmetijah. Na eni od kmetij pa je
bil deleZmastititnih krav zelo vellk (74,1 o/o).
Obolenja parkljev v povpreiju niso bila
vedji problem, ieprav so se na Sestih (6)
kmetijah pojavljala v deleiu nad 8,0 %, na
Stirih (4) kmetijah pa tega obolenja ni bilo,
niso bila v evidenci zdravljenj. Na eni od
kmetij pa so zdravili parklje pri 19,7 o/okrav.
Tudi ketoz je bilo malo (1,5 %). Na petih
(5) kmetijah pa je za ketozo obolelo ved kot
3,0 %okrav, na osmih (8) kmetijah pa ketoze
niso odkrili in ne zdravili.
Tudi acidoza z znaki indigestije v povpreiju ni predstavljala veijega problema (1,5
%). Na petih (5) kmetijah se z acidozo sploh
niso sredali,na osmih (8) kmetijah pa je za

Povprecje llajnanj
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letoinkmetijo

t.871
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'1.188
345

tlji brez tega problema.
Puerperalna pareza se je pojavljala v povpreiju v deleLt 3,4 o/oWav. Na Sestih kmetijah je bil delei nad 3,0 o/o,na petih (5) kmetijah pa pareze pri kravah ni bilo. Izstopata
dve kmetiji, na katerih je bil deleZkrav, obolelih za p^rezo, 10,7 o/oit ll,l o/o.
Za dislokacijo siri5dnika imamo podatek,
da se je pojavila le pri enem kmetu pri dveh
kravah. Drugih wst bolezni, ki so se pojavljale v manj5em deleZu le na posameznih
kmetijah, v tej analizi ne predstavljamo.

Preglednica 10. Pogostnost bolezni v

tredohv letu2olo
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Preglednica8. Podatkio izlotitvah krav iz
ie v letu 2010
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Preglednica7. Izgubezaradi
podaljianega poporodnega premora pri
kravah v letu 2010

acidozo obolelo vei kot 3,0 7okrav.
Osteomalacija je kroniino obolenje, ki
ga ob pravilni prehrani v iredi krav ni.
Ugotovili smo, da sta bili samo dve (2) kme-
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Preglednico9. Variabilnostv deleZih
izlotenih krav v letu 2010 po kmetijah
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IlflET0l*lfig
Zivinoreja
eeprav je bil pri najmanj5em delein zdravstuenih motenj v dredi izloden iz reje najmanj5i deleZ krav, vedja pogostnost zdravstuenih motenj ni bila povezana z vedjim
deleZem izloienih krav. Veiina krav pa je
bifa na vseh kmetijah izlodena zaradi zdravstvenih motenj. Razlike med kmetijami so
v poteku bolezni in utinkovitosti zdravljenja.

PATOTOSKA
DOGAJANJANA
RODITIHIN JAJENIKIHPRI
KRAVAH
Tudi podatki o pogostnosti patolo5kih
dogajanj na rodilih in jajdnikih v tredah na
obravnavanih kmetijah kaZejo podobno stanje kot pogostnost bolezni. Povpreien deleZ
reprodukcijskih motenj je bil majhen (preglednica 12). Pri posameznih motnjah izstopajo posameznekmetije.
Za abortuse, teZke telitve, mrtvorojena teleta in cistiine degeneracije na jajtnikih smo
podatke obravnavali v dokumentu za posamezne kmetije, kjer se motnje pojavljajo. Teh
motenj je zelo malo, zato jih v skupnem pregledu ni smiselno predstavljati.
Na 10. kmetijah je bilo pri kravah ved kot
8 7o retencij. Na eni kmetiji retencij ni bilo.
Na 4. kmetijah je bilo pri kravah vet kot 5 %o
endometritisa. Na 6 kmetijah tega obolenja
ni bilo. Na nobeni kmetiji pri kravah ni bilo
ved kot 15 7oneaktivnih jajinikov. Motnja se
je pojavljala le pri kravah na treh kmetijah.
Na kmetijah, kjer retencije in endometritis predstavljajo vedji problem, je potrebno

Preglednica 11. Povezava med dele1em
zdravstvenih motenj in deleZem izloienih
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Preglednica | 2. Podatki o patoloikih
dogojanjih no rodilih in jajinikih v letu
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16
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%) v dredah s porpredno mleinostjo 7.001
do 8.000 kg. Krave z ve(jo mleinostjo so
bolj obiutljive na napake v reji in prehrani.
Pri enem rejcu s povpreino letno mleinostjo krav nad 8.000 kg je bilo Ie 45,3 % krav
z zdravstvenimi motnjami, pri drugem pa
112,5 o/o.

OCENAFINANENIHIZGUBNA
KMETIJAH
V LETU2O1O
V oceni finandnih izgub na obravnavanih kmetijah predstavljamo stroike prevelike porabe modnih krmil in izgube zaradi
podalj5anegapoporodnegapremora ter prevelikega deleZaizlodenih krav.

v letu2010
poraba
Prevelika
moinih
krmil

88.000
€

poporodni
premor 107.910
Predolg
€
Prevei
izloienih
krav
60.000
€
5kupaj
255.910
€ali21,3%odvremleka.
dnosti
namolzeneoa

4,8

SeStevek izgub na posamezni kmetiji je
odvisen tudi od Stevila krav v dredi in od
mlednosti krav. Po izraiunu so na eni od
kmetij izgubili (zapravi-li) le 2.137 evrov,
najvedjapa je bila izguba na eni od kmetij,
kjer je znaiala 42.500 evrov. Vei nam pove
5epodatek, da so na najboljdikmetiji izgubili le 49 evrov po kravi, na finantno najmanj
uspe5nikmetiji pa 910 evrov po.kravi.

%

MOTNJA
Abortus
Teika
telitev
Retencije

deleZ zdravstvenih motenj v tredi najmanjii.
Pri kravah z manj5o mleinostjo napake v reji
in prehrani krav povzroiajo manj zdravstvenih motenj, v prvi vrsti zmanjiujejo mlednost krav. Vei je bilo zdravstvenih motenj
v dredah s povpreino letno mlednostjo med
6.001kg in 7.000kg (50,0 %o)in najved(94,0

Deleiizloienihkrov
%

18,2

%

izdelati in izvajati preventivni program, ki
bo vkljuieval tudi strokovno doreteno vodenje prehrane krav. Prehrana krav je za ti dve
motnji najpogostejdivzrok.
Kot zdravsfuenemotnje navajamo v preglednici 13 se5tevekpogostnosti bolezni in
patolo5kih dogajanj na rodilih in jajinikih v
tredi (zdravljene krave). Pri najmanjii ugotovljeni polpredni letni mleinosti krav je bil

37,5

Preglednico 13. Povezava med povprecno
mleinostjo in deleiem zdravljenih krav
v iredi

Mlefnost Zdravstvme
motnie Steviloknetii
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%
Do6.000
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4
7.001
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Z doretenim strokovnim delom pri vodenju prehrane krav, telet in plemenskih telic,
pri vodenju reprodukcijskih dogajanj v iredah in z uiinkovitimi preventivnimi postopki v zdravstvenem varstvu Zivali lahko te
izgube odpravljamo. Ugotovljene razlike
med kmetijami v analizah rezultatov prireje
mleka na 15 kmetijah v obiini Mirna Ped to
jasno dokazujejo. Poleg tega lahko pridakujemo 5e zmanj5ano Stevilo somatskih celic,
optimalno koncentracijo ma5dobe, beljakovin, laktoze, suhe snovi brez maitobe v
mleku ter ustrezno zmrziStno todko mleka.
Vse te lastnosti vplivajo na odkupno ceno
mleka. Tudi manjii stro5ki za zdravljenje
Zivali in telitev telic ob optimalni starosti
povedajo ostanek prihodka v prireji mleka.
Pravilno izvajani postopki bi omogoiili na
vseh kmetija tudi vedjo porpreino letno
mleinost krav ter s tem dodatno vetji prihodek oziroma ostanek prihodka iz prireje
mleka.
Zavodenje prehrane krav in telic potrebni
rezultati kemijskih analiz vzorcev na kmetiji pridelane krme bi omogoiili tudi pripravo optimalnih gnojilnih nadrtov. Zanesljivo
bi kmetje s tem porabili za gnojenje manj
mineralnih gnojil in s tem spet prihranili
kar nekaj denarja. Ob tem bi lahko izbolj5evali tudi postopke spravila in konzerviranja
krme, predvsem travne silaZe in mrve. Tudi
pridelana krma bolj5e kakovosti prinaSa
dodaten dohodek. Spremembe natina dela v
hlevu, na povriinah za pridelovanje krme in
pri konzerviranju krme ne zahtevajo dodatnih materialnih ali investicijskih stro5kov.
Izjema od tega pravila so le kmetije, na katerih napake v uredifvi hleva in funkcionalnost opreme v hler.u ne omogotajo dobrega
podutja iivali.
Potrebno strokovno delo lahko opravlja
kmet sam, te zna. Se bolj udinkovito pa je
sodelovanje z ustrezno organizirano kmetijsko svetovalno in veterinarsko sluZbo. V
tem primeru ima kmet sam zelo malo dodatnega dela. Strokovnjakom mora le redno,
vsak mesec posredovati potrebne podatke
in nato pre5tudirati in izvajati njihova navodila. Ampak tudi za to je potrebno znanje.
Del sredstev za platevanje svetovalnegadela
lahko pridobi regionalni kmetijsko-gozdarski zavod iz namenskih drZavnih sredstev.
Velik del sredstev zaplatevanle storitev svetovalnega dela pa lahko plata kmet sam in to
v deleZu od dobidka, ki ga ustvari zrezt:Jtati
tega dela.
Andrej Oreinik,
Franc Colarit in
Otmar Colarii

