
 

 

 

 

 

Biki za naravni pripust  

iz Vzrejališča plemenskih 

bikov lisaste pasme  

Slovenije 

          Tradicija in kakovost  

     plemenskih bikov lisaste pasme  

         za naravni pripust  

    iz vzrejališča v Murski Soboti  

           sta jamstvo  

  za uspešno prirejo v vaši čredi. 

 

Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota 
Ulica Štefana Kovača 40 

9000 Murska Sobota 
Telefon: 02 539 14 45 

E-pošta: marjan.spur@kgzs-ms.si 

Biki lisaste pasme so primerni za  

KRAVE REJNICE 

  - poleg svojega teleta odredijo še eno    

    ali več dokupljenih telet, 

  - za ta namen so odlične kombinirane  

    pasme z linijami, ki poudarjajo mesni    

    tip in imajo več mleka kot mesne pasme, 

  - povečana gospodarnost reje krav dojilj      

    (krave rejnice imajo do 40 % več mleka),  

  - teleta imajo v celotni sezoni za 85 %  

    večje dnevne priraste, 

  - pri nadzorovanem dodajanju teleta je    

    uspeh (krava sprejme drugo tele) 95 %, 

  - teličke priraščajo bolje od bikcev. 



 

 

 

Vsi biki iz vzrejališča so:  
 

- potomci načrtne osemenitve bikovskih   

  mater, 

- najboljše kombinacije linij elitnih   

  bikov LS pasme za določeno usmeritev, 

- prosti bolezni (IBR/IPV, BVD antigen    

  in protitelesa, bruceloza, levkoza),  

- cepljeni proti bolezni modrikastega    

  jezika ter zaščiteni pred notranjimi    

  in zunanjimi zajedalci, 

- pregledani na reprodukcijske lastnosti   

  (sposobnost skoka, kakovost semena), 

- krmljeni s krmo brez GSO,  

- odbrani in potrjeni s strani delovne  

  skupine za odbiro in ocenitev bikov, 

- imajo potrjeno poreklo in znane  

  genomske plemenske vrednosti za 46  

  lastnosti in  

- dobijo potrjen zootehniški dokument z 

  znanim poreklom za tri generacije. 

Biki lisaste pasme omogočajo rejcem širok  

nabor linij za usmeritve: 
 kombinirani tip za prirejo mleka in mesa, 

 krave dojilje in krave rejnice. 

Moderni kombinirani tip  

ZA PRIREJO MLEKA IN MESA 
 

Biki odbrani za naravni pripust v tej    

usmeritvi prinašajo rejcem napredek  

v čredi: 

- v povečanju količine mleka z visoko  

  vsebnostjo:  

 maščob in beljakovin,  

 kappa kazeina AB in BB, 

 beta kazeina tipa A1A2 in A2A2,   

- genetsko pogojeno nizko število  

  somatskih celic, bolj zdravo vime  

  in manj mastitisa,   

- potomke imajo dobro pripeta vimena 

  z močno centralno vezjo, pravilno  

  postavitev seskov, dober iztok mleka 

  in dobro mlečno vztrajnost, 

  korektno stojo z dobrimi biclji in  

  čvrstimi parklji, 

- velik okvir s poudarkom na širini,  

  globini in dolžini živali, 

- moški potomci (z do 12 % tuje krvi)  

  ohranjajo odlično sposobnost za 

  doseganje velikih dnevnih prirastov    

  z visokim deležem in kakovostjo mesa.  

KRAVE DOJILJE 
 

 - izbrane linije lisaste pasme za  

   meso → kakovostna zdrava teleta 
 

 Biki prenašajo na svoje potomstvo: 

 - srednji do velik ovir,  

 - dolge, široke in globoke živali,   

 - odlične noge in čvrste parklje, 

 - zelo dobro omišičenost, 

 - zdravo in funkcionalno vime, 

 - mirne in odlično prilagodljive živali  

   za pašo, 

 - redne normalne do lahke telitve, 

 - dober materinski čut,  

 - zadostna količina mleka bogatega  

   s hranilnimi snovmi,  

 - dobro rastna teleta z veliko telesno 

   maso ob odstavitvi, 

 - dobra sposobnost zauživanja krme pri  

   pitanju,  

 - veliki dnevni prirasti z izrazito  

   omišičenostjo,  

 - odlična marmoriranost mesa z  

   ustrezno klavno kakovostjo. 

 Biki so primerni tudi za EKOLOŠKO REJO. 


