
Izvajanje in zajemanje podatkov kontrole 

prireje mlekaprireje mleka

Mija SADAR

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji

Ljubljana, 2.12.2015; Ptuj, 4.12.2015

Kontrola prireje mleka

� Namen

(merjenje namolžene količine mleka pri posamezni molži in 

zbiranje reprezentativnega vzorca mleka)

� Cilj

- izboljšanje managmenta in kakovosti mleka

- izvajanje selekcije (odbira plemenskih bikov, bikovskih 

mater)

Navodila za izvajanje

METODA AT4/A4

� Izvaja pooblaščena oseba

� Na kmetijah s kravami molznicami

� Izvaja se izmenično, en mesec pri večerni molži (PM), 

drugi mesec pri jutranji (AM). 

� Kontrola poteka izmenično, le enkrat letno je lahko 

opravljena izjemoma dvakrat zaporedoma pri jutranji 

oziroma pri večerni molži.

Navodila za izvajanje

� Dovoljen razmak med dvema kontrolama v čredi

od 22 do 37 dni,

izjemoma 75 dni (velja za posamezno žival ali vso čredo pri 

letnem dopustu ali veterinarski omejitvi

� Prva kontrola od vključno 5. dne do 51. dne po telitvi



Navodila za izvajanje

Priporočila:

• Na zapisnik vpisujte čitljivo

• Pazite na pravilnost vpisa identifikacijskih številk in količin 

mleka

• Izpolnite vse zahtevane rubrike

Navodila za izvajanje

� Na zapisniku natančno 

zabeležimo:

• datum in čas začetka molže v urah 

in minutah (zjutraj 06:30, zvečer 

18:30)

• datum in čas začetka prejšnje 

molže

• izberemo ustrezno metodo

• pozicijo vzorcev v kartonu: od   do

Navodila za izvajanje

• Količina namolženega mleka izmerjena in zapisana na 

0,2 kg natančno

Meje za dnevno kontroloMeje za dnevno kontrolo

Dnevni zapis min max

kg mleka     3,0 99,9

% mlečne masti 1,5 9,0

% beljakovin 1,0 7,0

Kako pravilno odvzamemo vzorec mleka ?

Odvzem zadostne količine reprezentativnega vzorca mleka

Učinek mešanja vzorca

Mešanje ima najpomembnejši vpliv na: 

- vsebnost maščob

- sledijo meritve vsebnosti beljakovin

- vsebnost laktoze

- najmanj na število somatskih celic

Posledice napak: - zakisanje vzorca

- razlitje vzorca 

Zamenjava vzorca: - napačno lepljenje črtnih kod

- nepravilna ID živali ob odvzemu vzorca



Navodila za izvajanje

Zabeležimo vse dogodke v času med dvema kontrolama:

• Datum osemenitve/pripusta

• Datum telitve• Datum telitve

• Datum presušitve

• Datum izločitve

• 1x (krava na dan kontrole molžena samo 1-krat)

• PL (kontrola opravljena na planini)

Sporočanje podatkov

Arhiviranje podatkov (5 let)

Izpisani dokumenti

� PRIREJA V ČREDI KRAV (mesečni zaključek)

� PRIREJA IN PLODNOST ŽIVALI

� SUMARNIK

� NASVET ZA PREPREČEVANJE PARJENJA V 

SORODSTVU

� OSEMENJEVANJE PRVESNIC

� rejcu na dom (pošta in/ali e-pošta)

vključuje zadnji dve kontroli

Količina in vsebnosti

� količina mleka

� % maščob

� % beljakovin

� % laktoze� % laktoze

� število somatskih celic

� ISC – indeks 

somatskih celic

� vsebnost sečnine 

mg/100 ml



Tekoča laktacija

� Standardna laktacija: 201 – 305 dni (10 mesecev),

v oklepaju je dolžina laktacije pri presušenih kravah

Zadnje osemenitve

� datum zadnje osemenitve

� bik za zadnjo osemenitev� bik za zadnjo osemenitev

� dni brejosti

Povprečne vrednosti

� Izračunana povprečja

teoretična vrednost, če bi vse mleko zlili v teoretična vrednost, če bi vse mleko zlili v 

bazen

� Skupni vzorec: bazenski vzorec

Skupna prireja

� izračunana za različna obdobja



Skupna prireja

� molzni dan
dan, ko je krava v laktaciji; od telitve do 

presušitvepresušitve

� krmni dan
vsak dan od telitve do dneva kontrole

� življenjski dan
vsak dan od rojstva do izločitve

� letna prireja

= mleka na krmni dan * 365

Uspešnost osemenitve

� indeks osemenitve
število osemenitev za potrjeno brejost

(dobro: med 1.0 in 1.8)(dobro: med 1.0 in 1.8)

� dni do 1. osemenitve
dni od telitve do prve osemenitve

(dobro: med 75 in 95 dni)

� dni med osemenitvama
dni med osemenitvama, ob pregonitvi

(dobro: 21)

Razmerje maščob in beljakovin

� M/B je dobro 

merilo oskrbe krav 

s presnovno 

energijoenergijo

� spremljanje 

smiselno le pri 

individualnih 

vzorcih živali



Dodatne informacije

� pričakovane telitve
sortirane po datumu telitve

� plemenske vrednosti� plemenske vrednosti
sortirane po IBM

(v okvirčku najboljše živali tiste lastnosti)

� IBM - indeks beljakovin in maščob

(beljakovine imajo štirikratno težo

maščobe imajo enkratno težo)

� SSI - skupni selekcijski indeks

Prireja in plodnost živali

� standardna laktacija – 305 dni (201 do 305)

� cela laktacija – od telitve do presušitve

� persistenca – mlečna vztrajnost

(P1 = mlečnost 0 do 100 dni; P2 = 101 do 200 dni; P3 = 201 do 305 dni

dobro razmerje P2:P1 > 80%; P3:P1 > 60%)

Prireja in plodnost živali

� starost – LL.MM let in mesecev

� življenjska doba – od rojstva do izločitve oz. izpisa

� doba prireje – krmni dan; od prve telitve naprej

� poporodni premor – PP; od telitve do prve osemenitve

� doba med dvema telitvama – DMT; razmak med telitvama

Odsvetovani biki

� izpiše se enkrat letno

� vse ženske živali v čredi

� odsvetovani biki s stopnjo sorodstva nad 6,0%



Osemenjevanje prvesnic z mladimi 
biki

� vse prvesnice v čredi, ki so v zadnjem 

obdobju telile

� aktualni seznam mladih bikov s stopnjo 

sorodstva pod 6,0%

Nadkontrola prireje mleka: stanje

• Odstopanja pri dnevnih rezultatih:

• Menjava rezultatov redne kontrole z rezultati 
nadkontrole, če je odstopanje med redno kontrolo in nadkontrole, če je odstopanje med redno kontrolo in 
nadkontrolo:
– V skupni količini mleka med >10 % in 20 %

– V absolutni vsebnosti maščob med >0,25 % in 0,50 %

– V absolutni vsebnosti beljakovin med >0,15 % in 0,30 %

• Kontrola se ponovi, če so razlike večje kot
– 20 % za skupno količino mleka

– 0,50 % v absolutni vsebnosti maščob

– 0,30 % v absolutni vsebnosti beljakovin

Stanje

• Pravilo se trenutno v Sloveniji ne izvaja zaradi velikega 

števila čred, pri katerih nastajajo razlike, ki zahtevajo 

razveljavitev rezultatov kontrole ali celo ponovitev kontrole razveljavitev rezultatov kontrole ali celo ponovitev kontrole 

ter dvomov, da bi bili rezultati nadkontrole točnejši.

• Težava je predvsem pri majhnih čredah, kjer imajo 

odstopanja pri eni kravi veliko večjo težo na skupna 

odstopanja, kot pri velikih čredah.

Ocenjevanje kvalitete kontrole

• Spremembe v nadzoru dela kontrolorjev in 

nadkontrolorjev:

– Skušali smo identificirati vzroke, ki so pripeljali do 

morebitnih povečanih razhajanj med rezultati

– Opravili smo pregled dela kontrolorja in nadkontrolorja 

pri “sumljivih” rezultatih

– Skušali identificirati vzroke v čredi ali pri kravi, ki bi 

pripeljali do možnih napak (estrus, bolezni, stres, krma).



Ocenjevanje kvalitete kontrole

Razpršenost Pristranost

% meritev znotraj

1SD razlik

Ocena % meritev nad

povprečjem

Ocena

>= 90 4 >=40 in <=60 4

>=68 in <=90 3 >=30 in< 40 oz.

>=60 in <= 70

3

>=50 in <=68 2 >=20 in < 30 oz.

>=70 in <= 80

2

<50 1 <20 oz. >80 1

Primerjava kontrole in nadkontrole



Ukrepi ob “sumljivih” razlikah

• Pregled zapisnika kontrole in nadkontrole in preveritev 
morebitne napake pri vnosu rezultatov mlečne kontrole.

• V primeru, da napake ni bilo mogoče najti, se naveže 
stik z vodjo kontrolorjev na območnem zavodu, ki na 
podlagi pogovora s kontrolorjem in nadkontrolorjem, podlagi pogovora s kontrolorjem in nadkontrolorjem, 
pregledom njune opreme in postopka dela skuša odkriti 
vzroke, ki so povzročili razlike v rezultatih in jih odpraviti

• Če se pri pregledu ugotovi, da so rezultati kontrole in/ali 
rezultati nadkontrole nepravilni, se nepravilne rezultate 
izbriše.

Hvala za pozornost


