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PRIMERJAVA PODATKOV KONTROLE MLEČNOSTI PO PASMAH V LETU 2020 V
SLOVENIJI IN NA OBMOČJU KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO
V čredah z molznicami se izvajajo različne ravni kontrole. Najpogostejša je kontrola prireje mleka v
katero je bilo konec leta 2020 v Sloveniji po podatkih KIS-a, vključenih 3.106 čred z 79.040
molznicami, kar znaša dobrih 80 % vseh molznic. Kmetijsko gospodarstvo v kontroli prireje mleka je
v povprečju redilo 25,4 molznice/kmetijo. Kontrola prireje mleka se je izvajala po metodi AT4, v
čredah z robotsko molžo (122 kmetij) pa po metodi A4. V obračun, ki so ga za obdobje od 1.11.2019
do 31.10.2020, pripravili strokovni sodelavci na KIS-u, je bilo zajetih 77.499 laktacijskih zaključkov.
Povprečna prireja mleka v Sloveniji v standardni laktaciji (305 dni) v letu 2020 je bila pri LS pasmi
5964 kg mleka s 4,09 % maščobe in 3,43 % beljakovin, pri ČB pasmi 8403 kg mleka s 3,94 %
maščobe in 3,31 % beljakovin in pri RJ pasmi 6130 kg mleka s 4,10 % maščobe in 3,46 %
beljakovin. Povprečna prireja mleka po kravi v Sloveniji v standardni laktaciji (305 dni) v letu 2020
je bila 7160 kg mleka s 4,01 % maščobe in 3,37 % beljakovin.
Preglednica: Podatki mlečnosti krav po pasmah SLO in območje KGZS-KGZ NM za leto 2020
Pasma in območje Starost
Standardna laktacija
Perzistenca
Štev.
ML
MA
BE
P1 P2:P1 P3:P1
LL.MM
n
kg
kg
%
kg
%
kg
%
%
LS - SLO
04.05 21960 5964 243,9 4,09 204,8 3,43 2372 84,0
67,4
LS - KGZ NM
04.08
559
68,7
5457 218 3,99 184,2 3,38 2154 84,6
- 507 - 25,9 - 0,1 - 20,6 - 0,05 - 218 + 0,6 + 1,3
ODSTOPANJA
ČB - SLO
ČB - KGZ NM

04.00
04.00

33949
5588

8403
8415
+ 12

331 3,94 278,4 3,31 3186 89,1
334,3 3,97 281,5 3,35 3186 89,2
+ 3,3 + 0,03 + 3,1 +0,04
0 + 0,1

74,7
75,0
+ 0,3

05.00
04.09

7772
1316

6130 251,4 4,10 212,3 3,46 2402 84,4
6551 272 4,15 230,9 3,52 2558 85,0
+ 421 +20,6 + 0,05 + 18,6 + 0,06 +156 +0,6

70,7
71,1
+0,4

ODSTOPANJA
RJ - SLO
RJ - KGZ NM
ODSTOPANJA
*LL.MM- leto/mesec- povprečna starost krav

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, so rejci krav črno-bele in rjave pasme na območju Kmetijsko
gozdarskega zavoda Novo mesto, dosegli boljše rezultate od povprečne reje v Sloveniji, rejci lisaste
pasme, na območju našega zavoda pa po podatkih mlečne kontrole še vedno precej zaostajajo za
povprečjem rezultatov prireje na območju Slovenije. Zagotovo je eden izmed razlogov v tem, da je
lisasta pasma, na tem območju prisotna krajše časovno obdobje, gotovo, pa tudi to, da rejci, redijo
lisasto pasmo predvsem v kombiniranem tipu, saj poleg mleka, želijo prirediti tudi kvalitetna pitovna
teleta. Število krav lisaste pasme je na območju majhno.
Da bi v prihodnje rejci na našem območju, dosegali še boljše rezultate mlečnosti, se lahko kadarkoli
obrnete na specialiste za živinorejo, ki delujejo na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo
mesto, kateri vam bomo svetovali, tako s področja prehrane krav molznic kot pri vseh drugih zadevah
v zvezi z govedorejo na vaših kmetijah.
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