
Osnova rejskega cilja za črnobelo pasmo je velika 
in gospodarna prireja mleka. 

To omogoča reja živali z veliko konzumacijsko sposobnostjo za volumi-
nozno krmo. 

Vime naj bo obsežno, izenačeno, dobro pripeto in od tal čimbolj dvignjeno, 
z izraženo centralno vezjo ter pravilno razporejenimi in oblikovanimi seski. 

Noge naj bodo tanke, s pravilno stojo, čvrstimi in trdimi parklji. 
Telice naj odlikuje hitra rast in zgodnja zrelost tako, da ob ustrezni oskrbi 
telijo v starosti 24 do 28 mesecev.

Glede na dejstvo, da je rejski cilj ekonomska kategorija ter glede na struktu-
ro kmetijskih zemljišč v Sloveniji, bo v bodoče zelo pomembno povečevati 
količino prirejenega mleka iz voluminozne krme. 

Povečevanje količine prirejenega mleka iz voluminozne krme je pomemb-
no tako z ekološkega vidika prireje kot tudi z vidika za humano prehrano 
varnejšega pridobivanja živalskih proizvodov čim boljše kakovosti.

Relativne uteži za izračun skupnega selekcijskega indeksa

Mlečnost

Plodnost

Okvir

Omišičenost

Oblika

Vime

Iztok mleka

Potek telitve

Prirast
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

Leto Mleko, kg Mašč.  % Belj. %
1970 4.010 3,79 -

1975 4.359 3,69 -

1980 4.862 3,79 -

1985 4.705 3,65 -

1990 5.489 3,66 -

1995 5.930 3,92 3,14
2000 6.633 4,05 3,28
2002 6.914 4,11 3,28
2004 6.976 4,11 3,27
2005 6.857 4,07 3,22

Tabela 1: Povprečna mlečnost krav črnobele pasme 
v standardni laktaciji

Slika 1: Povprečna mlečnost kontroliranih krav po 
pasmah v Sloveniji v obdobju 1990 - 2005

Rezultati kontrole mlečnosti za črnobelo pasmo v Sloveniji 

Rejski cilji 
za črnobelo pasmo
Mlečnost nad 10.000 kg
% maščobe nad 4,2 %
% beljakovin nad 3,6 %
Telesna masa 700 kg
Višina vihra 140 - 150 cm

Pomembne lastnosti za selekcijo:
zdrave in prilagodljive živali
velika odpornost proti boleznim  
zdravo vime
majhno število somatskih celic
dolga življenjska doba  
dobra plodnost  
lahke telitve 
primeren iztok mleka 
velika zmogljivost rasti 

Rjava Lisasta Črnobela Vse



Postani član 
Društva rejcev govedi črnobele pasme

Zakaj postati član Društva?
Rejci se povezujejo v rejske organizacije zato, da skup-
no delujejo na področju reje plemenskih živali črnobele 
pasme, opravljajo kontrolo proizvodnje ter skupaj s stro-
kovnjaki izvajajo selekcijo za zboljševanje lastnosti živali ter 
da uporabljajo rezultate kontrole za vodenje proizvodnje v 
njihovih čredah.
Društvo rejcev govedi črnobele pasme je prostovoljno 
združenje rejcev, strokovnjakov in ljubiteljev te pasme v 
Sloveniji.

Namen Društva     je, da združuje rejce v skupnem načrtnem 
delu za zboljševanje kakovosti govedi črnobele pasme in 
za zboljševanje gospodarnosti reje čred. S svojim delom se 
Društvo vključuje v načrt razvoja govedoreje v Sloveniji.

Društvo uresničuje svoje cilje:
s strokovnim izobraževanjem in obveščanjem članov
s spodbujanjem članov na aktivno sodelovanje s stro-
kovnimi službami
z organiziranjem prometa s plemenskimi živalmi
s spodbujanjem drugih dejavnosti, ki doprinašajo k 
napredku gospodarstev svojih članov.

Organizirani rejci skupno z organi države in z znanostjo us-
merjajo razvoj govedoreje v državi, uvajajo znanstvene, stro-
kovne in tehnične dosežke v prakso.

Organizirani rejci se dogovorijo o rejskih ciljih in o izvedbi 
rejskega programa za pasmo, skrbijo za vodenje rodovniške 
knjige ter vodijo prodajo in nabavo plemenskih živali, seme-
na in embrijev.

Vendar pa vsak rejec sam s svojo družino odloča o družinskem 
gospodarstvu, s pomočjo nasvetov in izkušenj izboljšuje 
proizvodne postopke, ki vodijo k zniževanju stroškov in k 
izboljševanju kakovosti tržnega blaga, da dosega višje cene 
in boljši uspeh gospodarjenja na kmetiji.

Zato Vas vabimo, da postanete član Društva in 
da aktivno sodelujete pri delovanju Vaše rejske 
organizacije z namenom povečati napredek Vaše in 
drugih rej v Sloveniji.

Društvo rejcev govedi črnobele pasme je od januarja 2006 
»priznana« rejska organizacija in nosilka izvedbe rejskega 
programa za črnobelo pasmo. Rejski program, ki ga je Društvo 
rejcev govedi črnobele pasme pripravilo ob pomoči stro-
kovnjakov Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko in 
Veterinarske fakultete ter aktivnim sodelovanjem številnih 
rejcev te pasme, je bil potrjen s strani strokovne komisije in 
je kot edini za črnobelo pasmo vključen v Skupni temeljni 
rejski program Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in preh-
rano za obdobje 2006 -2011.

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na predsednika 
Društva g. Dolinar Markota (041 347 450) ali strokovnega 
tajnika za črnobelo pasmo dr. Marijo Klopčič (041 546 484)!

Sedež Društva rejcev govedi črnobele pasme: 
Groblje 3, 1230 Domžale
Tel: 01/ 7217 855 ali 041 546 484; Fax: 01/ 7211 701


