
 



 



 



 



 



 



REZULTATI KONTROLE PRIREJE MLEKA V SLOVENIJI  
Andreja BOŽI Č1, Mija SADAR 2, Tomaž PERPAR3 

IZVLE ČEK 

V prispevku prikazujemo rezultate kontrole prireje mleka v letu 2008, jih primerjamo s 
preteklimi leti in tudi prostorsko opredeljujemo. Prikazujemo tudi vpliv sezone na dnevno 
količino in vsebnost prirejenega mleka. 

V Sloveniji je bilo konec leta 2008 v Centralni podatkovni zbirki Govedo na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije registriranih 457.818 aktivnih živali na 38.559 kmetijskih 
gospodarstvih. Na 30.799 kmetijskih gospodarstvih so redili 170.412 krav, od tega 
107.239 krav molznic in 63.173 krav dojilj. V letu 2008 je bilo 8.608 kmetijskih 
gospodarstev s tržno prirejo mleka in 22.191 čred s kravami dojiljami. V kontrolo prireje 
sta bili vključeni 83.602 kravi; od tega 82.875 krav v kontrolo prireje mleka in 727 krav v 
kontrolo prireje mesa. V čredah s tržno prirejo mleka je opazen trend povečevanja števila 
krav črno-bele pasme, in zmanjšanje števila krav rjave pasme. Povprečna slovenska 
kmetija s kravami molznicami je redila 12,5 krave (17,0 krav v kontroli prireje mleka), 
kmetija s kravami dojiljami pa le 2,8 krave (17,3 v kontroli prireje mesa). 

Povprečna mlečnost kontroliranih krav v Sloveniji je leta 2007 prvič presegla 6.000 kg 
mleka. Povprečna mlečnost v standardni laktaciji leta 2008 je bila 6.043 kg mleka s 
4,05 % maščobe in 3,26 % beljakovin. Glede na leto 2007 se je vsebnost beljakovin pri 
vseh pasmah povečala ali ostala na isti ravni, najbolj se je povečala pri lisasti pasmi, za 
0,03 %. V primerjavi z letom 2007 se je mlečnost v 305 dneh povečala za 27 kg, vsebnost 
maščobe se je znižala za 0,01 %, vsebnost beljakovin pa se je povečala za 0,01 %.  

Ključne besede: govedo, krave, molznice, mleko, prireja, kontrola, Slovenija 

RESULTS OF DAIRY RECORDING IN SLOVENIA 
ABSTRACT 

In this paper we are presenting results of dairy recording in 2008 and comparing them 
with previous years and spatially locating them. We are also presenting the effect of 
season on daily amount of milk and milk composition. 

By the end of the year 2008, there were 457,818 active animals registered on 38,559 
agricultural holdings in Central Cattle Breeding Database at Agricultural Institute of 
Slovenia. On 30,799 agricultural holdings 170,412 cows were bred of which 107,239 
dairy cows and 63,173 suckling cows. On 8,608 agricultural holdings market milk was 
produced and suckling cows were bred in 22,191 herds. In the recording scheme 83,602 
cows were included, 82,875 dairy cows in milk recording and 727 cows in beef recording. 
In herds with market milk production the number of Black and White breed cows has been 
increasing while Brown breed has been decreasing. The average Slovene farm with dairy 
cows bred 12.5 dairy cows (17.0 in milk recording) and the farm with suckling cows only 
2.8 cows per herd (17.3 in beef recording).  
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The average milk yield in standard lactation in the year 2008 was 6,043 kg of milk with 
4.05 % of fat and 3.26 % of protein. The protein percentage in 2008 increased or stayed on 
the same level in all breeds, compared to the year 2007. The highest increase was that of 
Simmental breed, i.e. by 0.03 %. In comparison with 2007, the milk yield in 305 days 
increased by 27 kg, the content of fat decreased by 0.01 % and the protein increased by 
0.01 %. 

Key words: cattle, dairy cows, milk production, recording, Slovenia 

1 UVOD 

Slovenski govedorejci so se že zelo zgodaj zavedali, da je mogoče doseči napredek v 
govedoreji le s strokovnim in organiziranim rejskim delom. Zato so se gospodarstva, 
usmerjena v prirejo mleka, že zelo zgodaj organizirala in leta 1904 ustanovila prvo 
kontrolno organizacijo na Slovenskem (Hernja-Masten, 2004). Z leti se je organiziranost 
spreminjala, kontrola prireje mleka pa se je ohranila vse do danes. Rezultate kontrole 
danes redno spremljamo in jih predstavljamo v poročilu »Kontrola prireje mleka in mesa v 
Sloveniji«. Osrednji del poročila je namenjen kontroli prireje mleka, ki jo v Sloveniji 
izvajamo po metodi AT4. 

V govedoreji je mednarodna konkurenca vse večja in odkupna cena mleka upada. 
Konkurirali bodo lahko samo tisti rejci, ki bodo zmožni prirediti velike količine mleka 
ustrezne kakovosti. Pri tem ima pomembno vlogo kontrola prireje mleka in mesa, ki 
pomaga rejcu izboljšati gospodarnost prireje mleka, mesa in navsezadnje tudi plemenskih 
živali.  

Reja molznic, ki je zahtevnejša glede krme in tudi dela, se iz različnih vzrokov, pogosto 
tudi zaradi ukinitve odkupa mleka na oddaljenih območjih, seli iz trajnega travinja na 
njivske površine. Na področjih, kjer se opušča reja molznic, lahko s pašno rejo dojilj in 
rejnic ohranjamo naravno ter kulturno krajino in preprečujemo zaraščanje. To je pogosto 
na Krasu, v hribovitih predelih in drugih območjih s težjimi obdelovalnimi pogoji. Ker so 
reje dojilj v povprečju zelo majhne (2,8 dojilje na kmetijo), je v večini gospodarnost reje 
na teh kmetijah zelo slaba. 

2 MATERIAL 

Primarni vir podatkov za prispevek je Centralna podatkovna zbirka Govedo (CPZ 
Govedo) na Kmetijskem inštitutu Slovenije, v kateri je registriranih 98 % vseh govedi v 
Sloveniji. Za posamezno rejo spremljamo usmeritev, tako med reje molznic štejemo tiste, 
ki imajo tržno prirejo mleka, med reje dojilj (in rejnic) pa reje, ki nimajo tržne prireje 
mleka. V praksi se marsikatera od krav, ki jo vodimo kot dojiljo tudi molze, mleko pa se 
porabi za lastne potrebe. Glede na spremljanje prireje smo reje razdelili na reje v kontroli 
prireje mleka in mesa, pri ostalih rejah pa vodimo kontrolo porekla. 

Vsi podatki o kontroli prireje mleka se zajemajo in pregledujejo prek spleta v okviru 
portala Govedo (www.govedo.si). V CPZ Govedo pripravljamo sumarni obračun ali letni 
pregled laktacijskih zaključkov vsako leto. V zbirniku laktacijskih zaključkov so zajete 
vse laktacije krav, ki so zaključile standardno laktacijo (305 dni) ali pa so presušile po 
201. dnevu laktacije v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom v letu, za katerega se 
navajajo podatki. Vsi podatki o prireji mleka se nanašajo na prirejo v standardni laktaciji 
(305 dni). 



3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Velikost in struktura populacije v kontroli 

V Sloveniji je bilo konec leta 2008 v Centralni podatkovni zbirki Govedo registriranih 
457.818 aktivnih živali na 38.559 kmetijskih gospodarstvih (preglednica 1). V strukturi 
črede so prevladovale krave, ki so predstavljale 37,2 % vseh živali, 17,7 % so zavzemale 
telice, 15,2 % biki in 29,9 % teleta. 

Preglednica 1: Aktivne živali v CPZ Govedo po kategorijah, Slovenija 2008 
Table 1:  Active animals in the Central Database Govedo by categories, Slovenia 2008 

 Število/ Number Delež/ Percent (%) 

Krave/ Cows 170.412 37,22 

12-24* 45.096 9,85 

>24* 9.558 2,09 

Plemenske/ Breeding 12-24* 11.303 2,47 
Telice/ Heifers 

Plemenske/ Breeding >24* 15.259 3,33 

12-24* 63.701 13,91 

>24* 5.279 1,15 Biki/ Bulls 

Plemenski/ Breeding 476 0,10 

♂ 74.560 16,29 
Teleta/ Calves  (<12)    

♀ 62.174 13,58 

Skupaj / Total 457.818 100,0 

Število kmetijskih gospodarstev/ Number of agricultural holdings 38.559  

* Starost v mesecih/Age in months 

Število kmetij, ki rede krave, in število krav se zmanjšujeta, povečuje pa se povprečno 
število krav na kmetijsko gospodarstvo (preglednica 2). 

Preglednica 2: Kmetijska gospodarstva, ki redijo krave, Slovenija 2008 
Table 2:  Cattle breeding agricultural holdings, Slovenia 2008 

Krave/Cows  

Leto/ 

Year 

Št. kmet. gosp./ No. of agr. 
holdings 

Skupaj/ Total Št. krav na gospod./ No. of 
cows per agr. holding 

2008 30.799 170.412 5,5 
2007 32.283 173.364 5,4 
2006 34.223 176.228 5,1 
2005 36.251 181.349 5,0 
2004 36.605 179.373 4,9 
2003 38.139 177.957 4,7 
2002 39.675 183.851 4,6 

 

Leta 2008 je bilo v podatkovno zbirko Govedo vključenih 8.608 kmetijskih gospodarstev, 
na katerih je bilo 107.239 krav molznic (preglednica 3). 82.875 ali 77,3 % vseh krav 
molznic je bilo v kontroli prireje mleka, preostale (23.364 ali 22,7 %) pa so bile na 
gospodarstvih, ki se tudi ukvarjajo s tržno prirejo mleka. Delež krav, vključenih v kontrolo 
prireje, se je v letih 2002-2008 povečal iz 62,8 % na 77,3 %. V letu 2008 je bilo v rejah s 
kravami molznicami na kmetijskem gospodarstvu v povprečju 12,5 krave, v kontroli 
prireje mleka pa je bilo na kmetiji v povprečju 17 krav. 



Preglednica 3: Velikost črede v rejah krav molznic in njihov delež v kontroli prireje mleka, 
Slovenija skozi leta 

Table 3:  Herd size of dairy cows and their share in milk recording, Slovenia by years 

Krave molznice/Dairy cows Krave molznice v kontroli/Dairy cows in dairy recording  

Zavod/ 

Region 

Št. kmetij/ 
No. of herds 

Št. krav/   
No. of cows 

Št. krav na 
kmetijo/No. 
of cows per 

herd 

Št. kmetij/ 
No. of herds 

Št. krav/   
No. of cows 

Št. krav na 
kmetijo/No. 
of cows per 

herd 

% krav/ 
% cows 

2008 8.608 107.239 12,5 4.864 82.875 17,0 77,3 
2007 8.668 105.543 12,2 4.998 82.344 16,5 78,0 
2006 9.064 106.039 11,7 5.143 81.513 15,8 76,9 
2005 10.578 111.424 10,5 5.352 82.597 15,4 74,1 
2004 10.772 111.251 10,3 5.472 82.520 15,1 74,2 
2003 12.239 111.191 9,1 5.411 75.817 14,0 68,2 
2002 12.589 113.599 9,0 4.414 71.345 16,2 62,8 

 

V rejah krav dojilj vodimo kontrolo prireje mesa ali pa spremljamo le poreklo živali. V 
letu 2008 smo na 22.191 kmetijah spremljali 63.173 krav dojilj, 727 ali 1,15 % vseh dojilj 
je bilo v 42 rejah vključenih v kontrolo prireje mesa (preglednica 4). Povprečna kmetija v 
kontroli prireje mesa je redila 17,3 krave na kmetijo. Kmetije s kravami dojiljami zunaj 
kontrole so manjše in redijo le 2,8 krave na kmetijo. Do leta 2002 so bile v kontroli prireje 
le reje šarole in limuzin pasme, potem pa smo vključili tudi reje krav lisaste in rjave 
pasme. Povprečna velikost kmetije v kontroli prireje mesa se je zato v letu 2003 znižala 
(iz 22,7 na 12,0 krav na kmetijo). V naslednjih letih se je povprečna velikost kmetije v 
kontroli mesa povečala na 17,3 dojilje na kmetijo.  

Preglednica 4: Velikostna sestava čred, število in delež krav dojilj v kontroli prireje mesa, 
Slovenija 2008 

Table 4:  Herd size of suckling cows and their percentage in beef recording, Slovenia 2008 

Krave dojilje/ Suckling cows Krave dojilje v kontroli mesa/Suckling cows in beef recording  

Leto/ 

Year 

Št. kmetij/ 
No. of 
herds 

Št. krav/No. 
of cows 

Št. krav na 
kmetijo/No. 
of cows per 

herd 

Št. kmetij/No. 
of herds 

Št. krav/No. 
of cows 

% krav/ 
% cows 

Št. krav na 
kmetijo/No. 
of cows per 

herd 

2008 22.191 63.173 2,8 42 727 1,2 17,3 
2007 23.615 67.821 2,9 42 684 1,0 16,3 
2006 25.159 70.189 2,8 59 906 1,3 15,4 
2005 25.670 69.920 2,7 66 863 1,2 13,1 
2004 25.833 68.122 2,6 62 767 1,1 12,4 
2003 25.900 66.766 2,6 48 577 0,9 12,0 
2002 27.084 70.238 2,6 10 227 0,3 22,7 

 

Spreminjanje strukture v čredah krav molznic med leti 2002-2008 prikazujemo na sliki 1. 
Že nekaj let se zmanjšuje delež molznic na gospodarstvih, ki redijo do 10 molznic v čredi, 
narašča pa delež molznic v skupini z 20 in več molznicami v čredi. Velikostni razred 
10-19 krav molznic se je pričel zmanjševati šele po letu 2006. Delež krav molznic na 
gospodarstvih, ki redijo nad 100 krav molznic se v obravnavanem obdobju ni spremenil.  
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Slika 1:  Delež krav molznic glede na število krav molznic v čredi skozi leta 
Figure 1:  Percentage of dairy cows according to the number of cows in herds by years 

 

V pasemski strukturi mlečnih čred v kontroli in zunaj nje je opaziti trend zmanjševanja 
deleža krav kombiniranih pasem (rjava in lisasta) (preglednica 5). V pasemski strukturi 
lisastih krav se povečuje delež krav križank z lisasto pasmo (LSX-živali, ki imajo poleg 
lisaste pasme od 14 % do 86 % pasme rdeči holštajn (RH) in/ali montbeliard (MB)) 
(Božič in sod., 2009). V rejah krav molznic so sprva prevladovale krave lisaste in rjave 
pasme. Iz leta v leto se povečuje število krav črno-bele pasme, ki v letu 2008 predstavljajo 
30,7 % populacije krav molznic. Povečuje se tudi delež molznic, ki jih uvrščamo med 
druge pasme (navadno so te večpasemske križanke ali molznice neznane pasme). 

Preglednica 5: Število in delež vseh molznic po pasmah in letih  
Table 5:  Number and percentage of dairy cows by breeds and years  

Pasma/Breed Leto/ 
Year 

LS + LSX 

Št./No.                % 

RJ 

Št./No.                % 

ČB 

Št./No.                % 

Druge/Other 

Št./No.                % 

Skupaj/ 
Total 

Št./No. 

2008 50.076 46,7 16.468 15,4 32.935 30,7 7.760 7,2 107.239 
2007 49.552 46,9 17.167 16,3 32.482 30,8 6.342 6,0 105.543 
2006 50.185 47,3 17.972 16,9 32.213 30,4 5.669 5,3 106.039 
2005 53.971 48,4 19.727 17,7 32.106 28,8 5.620 5,0 111.424 
2004 55.370 49,8 20.704 18,6 31.576 28,4 3.601 3,2 111.251 
2003 56.152 50,5 21.638 19,5 29.626 26,6 3.775 3,4 111.191 
2002 57.415 50,5 22.915 20,2 29.421 25,9 3.848 3,4 113.599 
2001 66.850 50,1 33.876 25,4 30.495 22,8 2.253 1,7 133.474 
2000 64.047 50,0 32.440 25,3 28.302 22,1 3.391 2,6 128.180 
1998 80.569 51,0 44.484 28,2 28.181 17,9 4.637 2,9 157.871 
1995 82.761 56,0 40.144 27,1 21.941 14,8 3.025 2,0 147.871 
1990 84.305 55,4 47.757 31,4 14.651 9,6 5.352 3,5 152.065 
1985 86.883 53,7 54.743 33,8 12.670 7,8 7.579 4,7 161.875 
1981 76.488 49,4 55.916 36,1 10.935 7,1 11.361 7,3 154.700 

 



Kronološki pregled mlečnosti 

Prvi podatki o kontroli krav segajo v leto 1904. Povprečna letna količina mleka je takrat 
znašala 2.470 kg, ocenjena pa je bila na 365 laktacijskih zaključkih (Perpar in Sadar, 
2004). Do leta 1980 je bilo število krav v kontroli prireje mleka iz kmetijskih podjetij 
podobno številu krav na družinskih kmetijah, po letu 1980 pa se je začelo aktivno 
vključevanje slednjih (Sadar in sod., 2008). Leta 1980 je bila povprečna mlečnost 
3.982 kg (32.418 laktacijskih zaključkov). Z vključevanjem večjega števila krav iz 
družinskih kmetij je povprečna mlečnost po letu 1980 zanihala navzdol, po letu 1980 pa je 
opazen še večji porast v količini mleka (slika 2). Vsebnost maščobe se do leta 1990 
bistveno ni spreminjala, po tem letu pa je opazen močno pozitiven trend, vse do leta 2004. 
Po letu 2004 se vsebnost maščob zmanjšuje. Vsebnost beljakovin se je v letih 1992-2000 
povečala za 0,24 %, občuten padec pa je bil po letu 2004. To pripisujemo večjemu številu 
na novo vključenih rej oziroma krav v kontrolo prireje mleka, neugodnim razmeram za 
pridelovanje krme, visokim temperaturam in tudi napaki pri oceni dnevnih vsebnosti na 
podlagi vzorca ene molže. Leta 2008 lahko zopet opazimo rahlo pozitiven trend (0,01 %) 
v vsebnosti beljakovin. Povprečna mlečnost v standardni laktaciji vseh kontroliranih krav 
v letu 2008 znaša 6.043 kg mleka s 4,05 % maščobe in 3,26 % beljakovin in je bila 
ocenjena na 80.669 laktacijskih zaključkih. 
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Slika 2:  Povprečna količina mleka in vsebnosti skozi leta 
Figure 2:  Average milk yield and contents by years 

Glede na leto 2007 se je povprečna mlečnost v Sloveniji povečala za 27 kg mleka, največ 
pri črno-beli, za 43 kg, pri lisasti pasmi skupaj s križankami (LS+LSX) za 25 kg, pri rjavi 
pa se je zmanjšala za 32 kg (preglednici 5 in 6). Po letu 2003 je v mleku kontroliranih krav 
opazen trend zmanjševanja vsebnosti maščobe pri vseh pasmah. Rjava pasma dosega 
največji odstotek beljakovin izmed vseh treh pasem (preglednici 6 in 7). Glede na leto 
2007 se je pri rjavi in črno-beli pasmi povečala vsebnost beljakovin za 0,01 %, pri lisasti 
pasmi pa za 0,03 %.  



Preglednica 6: Prireja mleka krav rjave in črno-bele pasme po letih 
Table 6:  Milk yield of Brown and Holstein cows by years 

Rjava/Brown Črno-bela/Holstein  

Leto
/ 

Year 

Št. lakt. 
zaklj. 
/No. of 

lactation 

Maščobe/ 
Fat  

%  

Maščobe/ 
Fat  

%  

Beljakovine/ 
Protein 

%  

Št. lakt. 
zaklj./No. 

of lactation 

Mleko/Milk 

kg 

Maščobe/ Fat  

%  

Beljakovine/ 
Protein 

%  

2008 13.191 5.521 4,09 3,33 30.048 7.247 3,98 3,21 
2007 13.612 5.553 4,08 3,32 29.439 7.204 3,98 3,20 
2006 13.900 5.380 4,11 3,33 28.734 6.978 4,02 3,20 
2005 14.540 5.258 4,13 3,33 28.183 6.857 4,07 3,22 
2003 14.354 5.181 4,16 3,37 22.014 6.858 4,09 3,26 
2001 13.109 5.118 4,16 3,38 18.484 6.860 4,07 3,28 
2000 13.001 4.979 4,15 3,36 17.164 6.633 4,05 3,28 
1995 14.037 4.288 3,98 3,19 14.358 5.930 3,92 3,14 
1990 14.285 3.902 3,80 - 11.623 5.489 3,65 - 
1980 9.880 3.744 3,73 - 7.560 4.762 3,72 - 
1970 7.000 3.386 3,78 - 3.017 4.010 3,79 - 
1960 6.804 3.075 3,76 - 334 2.697 3,68 - 
1955 5.030 2.520 3,67 - - - -  

  

V preglednici 7 navajamo mlečnost za krave lisaste pasme in križanke z lisasto pasmo 
skupaj ter ločeno. Pri vseh se mlečnost v standardni laktaciji ves čas povečuje. Višjo 
mlečnost dosegajo križanke z lisasto pasmo, vsebnost beljakovin pa je višja pri lisasti 
pasmi (v letu 2008 za 0,03 %). 

Preglednica 7: Prireja mleka krav lisaste pasme in križank z lisasto pasmo po letih 
Table 7:  Milk yield of Simmental cows by years 

Lisasta + LSX /Simmental + LSX Lisasta pasma/Simmental LSX/LSX  

Leto/ 

Year 

Št. laktacij/ 
No. of lactation 

Mleko/ Milk 

kg 

Maščobe/ 
Fat  

%  

Beljako-
vine/ 

Protein 

%  

Mleko/ Milk 

kg 

Maščobe/ 
Fat  

%  

Beljakovi-
ne/Protein 

%  

Mleko/ Milk 

kg 

Maščobe/ 
Fat  

%  

Beljakovine/ 
Protein 

%  

2008 34.907 5.238 4,11 3,31 5.002 4,11 3,32 5.691 4,12 3,29 
2007 34.458 5.213 4,13 3,28 4.992 4,13 3,29 5.688 4,13 3,26 
2006 34.698 5.023 4,17 3,29 4.826 4,17 3,31 5.510 4,16 3,27 
2005 34.714 4.898 4,20 3,33 4.737 4,21 3,34 5.345 4,19 3,30 
2003 27.130 4.772 4,23 3,38 - - - - - - 
2001 24.747 4.588 4,22 3,39 - - - - - - 
2000 24.327 4.405 4,17 3,38 - - - - - - 
1995 26.092 3.837 3,94 3,24 - - - - - - 
1990 23.674 3.516 3,74 - - - - - - - 
1980 13.968 3.667 3,81 - - - - - - - 
1970 3.857 3.563 3,79 - - - - - - - 
1960 3.350 2.806 3,84 - - - - - - - 
1955 3.958 2.444 3,91 - - - - - - - 

 

Rezultati kontrole prireje mleka po območjih 

S pomočjo geografskega informacijskega sistema (GIS) predstavljamo rezultate kontrole 
prireje mleka (slike 3, 4 in 5). Za posamezno pasmo prikazujemo povprečno količino 
mleka v posamezni občini, v kateri je bilo v letu 2008 vsaj 20 znanih standardnih 
laktacijskih zaključkov. V legendi je lestvica za količino prirejenega mleka. Razlike v 
količini mleka med pasmami so velike, zato se legende med pasmami razlikujejo. Pri 
črno-beli pasmi je najnižja vrednost 5.061 kg, v najvišjem razredu pa krave presegajo 
povprečno mlečnost 8.000 kg. Pri rjavi pasmi je najnižja povprečna količina mleka v 
občini 4.184 kg, v najboljše občine s kravami rjave pasme pa presegajo 6.500 kg. Najnižje 
občinsko povprečje pri lisasti pasmi in križankami z lisasto pasmo (LS+LSX) je 3.927 kg, 
v najvišjem razredu pa krave presegajo povprečno mlečnost 6.000 kg mleka. 



 
Slika 3:  Povprečna prireja mleka (305 dni) krav črno-bele pasme v občinah (2008) 
Figure 3:  Average milk production (305 days) of Holstein breed cows in municipalities (2008) 

 

 
Slika 4:  Povprečna prireja mleka (305 dni) krav rjave pasme v občinah (2008) 
Figure 4:  Average milk production (305 days) of Brown breed cows in municipalities (2008) 



 
Slika 5:  Povprečna prireja mleka (305 dni) krav lisaste pasme in križank z lisasto pasmo    

v občinah (2008) 
Figure 5:  Average milk production (305 days)of Simmental cows in municipalities (2008) 

 
V zgornjem levem kotu so na slikah 3, 4 in 5 navedene občine z najvišjo povprečno 
količino prirejenega mleka v letu 2008. Povprečne mlečnosti se med sosednjimi občinami 
lahko pri določeni pasmi zelo razlikujejo, ker so v določeni meri odraz okoljskih danosti. 
Pričakovali bi, da so razlike med občinami, ki imajo podobno okolje za prirejo mleka, 
manjše. Na povprečno mlečnost v občini ima poleg okoljskih danosti, pomemben vpliv 
tudi sodelovanje strokovne službe z rejci, ki je odvisno od zavzetosti obojih. Glede na 
povprečno količino prirejenega mleka v občini za posamezno pasmo, lahko sklepamo tudi 
o primernosti pasme za določeno okolje.  
 
Tedenska povprečja mlečnih kontrol v Sloveniji 

Na portalu Govedo (www.govedo.si) prikazujemo podatke o tedenskih in mesečnih 
povprečjih dnevnih mlečnosti ter vsebnosti maščob, beljakovin in laktoze (slika 6). Iz 
rezultatov, ki jih je možno pregledovati za obdobje od 01.01.2004 naprej, je razvidno 
sezonsko nihanje v količini mleka, maščob in beljakovin. V spomladanskih mesecih so 
količine mleka najvišje, v jeseni pa je opazen upad skozi vsa leta. Nasprotno je z 
maščobami in beljakovinami. Njihove vsebnosti so višje, ko so količine mleka nižje. 

Prednost spremljanja tedenskega povprečja dnevne količine in sestave mleka glede na 
dnevno povprečje je v manjšem učinku posamezne reje na rezultat. V enem dnevu je bilo 
v letu 2008 v povprečju kontroliranih 2.272 krav na 157 lokacijah, v enem tednu pa 
15.562 na 1.065 lokacijah. Primerjava gibanja količine in sestave mleka posamezne reje s 
povprečjem ostalih rej v kontroli nam lahko pomaga ugotoviti ali je sprememba v reji 
posledica zunanjih dejavnikov ali dogajanja v čredi. 



 
Slika 6:  Tedenska povprečja dnevnih kontrol po Sloveniji 
Figure 6:  Week averages of daily recordings in Slovenia 

 
4 ZAKLJU ČKI 

V podatkovni zbirki Govedo se število kmetij usmerjenih v prirejo mleka in število vseh 
krav zmanjšuje, povečuje pa se povprečna velikost črede. Povprečna slovenska kmetija s 
kravami molznicami v letu 2008 je redila 12,5 krave (17,0 krav v kontroli prireje mleka), 
kmetija s kravami dojiljami pa le 2,8 krave (17,3 v kontroli prireje mesa). 

Število vseh krav molznic se zmanjšuje, število krav molznic v kontroli pa se povečuje. 
Delež krav molznic v kontroli prireje mleka se je v letih 2002-2008 povečal za (14,5 %) 
9,9 %. Število krav dojilj se zmanjšuje, povečuje pa se število dojilj v kontroli prireje 
mesa. Število dojilj v kontroli prireje mesa je majhno, a se je v letih 2002-2008 potrojilo. 
V strukturi mlečnih kmetij se v letih 2002-2008 povečuje delež kmetij, ki redijo od 20 do 
100 krav molznic, zmanjšuje pa se število čred z manj kot 20 kravami. Odstotek rej, ki 
imajo več kot 100 krav molznic se ni spremenil. S povečevanjem črede in povprečne 
količine prirejenega mleka na kravo, se je v zadnjih letih močno povečala prirejena in 
odkupljena količina mleka na kmetijo. 

V populaciji krav molznic se zmanjšuje delež kombiniranih pasem (rjava in lisasta) 
povečuje pa se delež krav črno-bele pasme in večpasemskih križank.  

Količina prirejenega mleka se povečuje, po letu 2004 pa je v mleku kontroliranih krav 
opazen trend zmanjševanja vsebnosti maščobe in beljakovin pri vseh pasmah. Opažamo, 
da se je trend padanja vsebnosti beljakovin ustavil, saj se je v letu 2009 vsebnost 
beljakovin povečala pri vseh pasmah. Najvišjo vsebnost beljakovin so dosegle krave rjave 
pasme, najnižjo črno-bele. 

Povprečne mlečnosti se med sosednjimi občinami lahko pri posamezni pasmi zelo 
razlikujejo, ker so v določeni meri odraz okoljskih danosti. Glede na povprečno količino 
prirejenega mleka v občini, lahko sklepamo tudi o primernosti posamezne pasme za 
določeno okolje. 



Rejcu in kmetijskemu svetovalcu je na portalu Govedo v pomoč podatek o povprečni 
dnevni količini mleka in vsebnosti v Sloveniji. Podatki o tedenskih povprečjih dnevnih 
mlečnosti omogočajo lažjo detekcijo spremenjene količine oziroma sestave mleka. V 
primeru, da se enaka gibanja (odstopanja od povprečja kontrole) pojavljajo tudi v ostalih 
čredah lahko sklepamo, da je vzrok nastale situacije izven črede. 
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