
KOPOP USPOSABLJANJE – REJA DROBNICE
Pripravila : Janez Lebar univ.dipl.inž.zoot.
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Reja drobnice 

Med dejavnost reje drobnice spada:
• Vzreja in reja ovac in koz
• Prireja strižene volne
• Prireja ovčjega in kozjega mleka



Reja  drobnice v Sloveniji

• Vir: SURS
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PASME OVC USMERJENE V PRIREJO JAGNJET IN VOLNE
Avtohtona jezersko solčavska pasma

Populacija: 5000 čistopasemskih samic, 115 nukleusov

Plodnost: 1,6 mladičev/gnezdo  - rejski cilji

(v nadaljevanju r. c.)

Doba med jagnitvama : 240 dni r. c. 

Prirast jagnjet: 250 g/dan r. c. 

Gospodarsko križanje: zelo primerna

Spolna zrelost: ♀(6-10), ♂(7-10) mes

Foto: M. CvirnFoto: Tomaž Volčič

Populacija: 750 čistopasemskih samic, 25 nukleusov

Ohranitev pasme in njenih značilnosti

Dolga življenska doba, odpornost, prilagodljivost, 
sposobnost paše na kraških terenih

Plodnost: 1,25 jagnjeta r. c. 

Prirast do odstavitve: 240 g/dan r. c. 

Avtohtona belokranjska pramenka



Tehnologija mesne pasme
Prehrana paša od zadnjega do prvega snega. Pozimi mrva in žita v laktaciji. 
Jagnjetom dodati vsaj 200 g žit za izravnavo dnevnega obroka. 
Obvezno dodajati mineralno vitaminske mešanice in sol.

Oplemenjena jezersko solčavska pasma – tradicionalna pasma

Populacija: 4700 čistopasemskih samic, 108 nukleusov 

Plodnost: 1,9 mladiča/gnezdo r.c. 

Doba med jagnjitvama.: 240 dni r. c. 

Prirast jagnjet: 300 g/dan r. c. 

Gospodarsko križanje: odlična (texel, šarole)

Spolna zrelost: ♀(5-8), ♂(6-10) mes.



Damjan Jerič in sod. : Katalog kalkulacij in FARM MENEGMENT 



V kalkulaciji ni prihodka od subvencij: 

plačilna pravica + zelena komponenta = 17,23 € in EKO subvencija 20,07 €
Damjan Jerič in sod. : Katalog kalkulacij in FARM MENEGMENT 
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PASME OVC USMERJENE V PRIREJO MLEKA ZA PREDELAVO MLEKA V SIR, JOGURT, 
KEFIR, ALBUMINSKO SKUTO

Avtohtona bovška ovca                                                      Avtohtona istrska pramenka

Populacija: 2300 čistopasemskih samic, 23 nukleusov

Plodnost: 1,5 mladiča/gnezdo r.c. 

Prirast jagnjet: 310 g/dan r. c.

Mlečnost: 300 kg/laktacijo r.c.

Kakovost mleka: 6,8% M, 5,8% B, 17,2 % SS r. c. 

Gospodarsko križanje: primerna (B×VF)

Spolna zrelost: ♀(10-12), ♂(12) mes.

Populacija: 700 čistopasemskih samic, 3 nukleusi

Plodnost: 1,25 mladiča/gnezdo r. c. 

Prirast jagnjet: 250 g/dan r. c. 

Mlečnost: 150 kg/laktacijo r.c. 

Kakovost mleka: 7,2% M, 5,9% B  r. c. 

Gospodarsko križanje: primerna 

Spolna zrelost: ♀(16-18), ♂(18) mes.



Tehnologija mlečne pasme
Prehrana paša od zadnjega do prvega snega. Pozimi mrva in žita v laktaciji. 
Jagnjetom dodati vsaj 200 g žit za izravnavo dnevnega obroka. 
Obvezno dodajati mineralno vitaminske mešanice in sol.

Oplemenjena bovška ovca

Populacija: 687 plemenic v 9 nukleusih

Oplemenjevanje bovške pasme z VF (vzhodno frizijska)

VF: visoka mlečnost, 

lepo in funkcionalno vime, 

zgodnja spolna zrelost jagnjic, 

velika gnezda

VFB: večji okvir, višja mlečnost 

Primerna za reje z boljšimi pogoji reje

Telesna masa ovc 75 kg, nerogata pasma.



PAŠA DROBNICE 
Različni sistemi paše za drobnico :

• Količinsko je lahko omejena ali 
neomejena;

• Časovno omejena ali neomejena – za 
drobnico večinoma ni omejitev;

• Naravno obnašanje drobnice;

• Počivanje in prežvekovanje na 
pašniku;

• Obvezno zagotoviti vodo in senco;

• Kombinirana reja, paša in možnost 
vstopa v hlev;

• Izključno paša brez dostopa v hlev.

Foto: Klavdija Kancler



Reja drobnice za zmanjšanje vplivov na okolje (voda, podnebne spremembe)

Paša drobnice omogoča ohranjanje rabe kmetijskih zemljišč, trajnih travinj, preprečuje 

zaraščanje in je učinkovit ukrep za preprečevanje nastanka požarov v okolju.  

Proizvodna, zdrava in reprodukcijsko sposobna drobnica močno prispeva k zmanjšanju izpustov 

metana v ozračje.  Z rejskimi programi in selekcijskim delom pripomoremo k rezultatom.

Pridelovanje kakovostne voluminozne krme za drobnico omogoča učinkovitejše izkoriščanje 

energije iz krmnih obrokov za doseganje višje proizvodnje mlečnih in mesnih pasem drobnice. 

Pravilno načrtovanje paše, kroženje, čredinjenje pripomore k ohranjanju rodovitnosti tal in 

skladiščenju oz. preprečevanju izpustov ogljika v ozračje.

S predelavo nastrižene volne v trajne izdelke močno prispevamo k nizkemu okoljskemu odtisu 

ovčje volne.



Pokritje na kmetijo pri različni mlečnosti ovc in cene 
sira (100 ovc)

Če se poveča mlečnost po ovci za 40 litrov se poveča pokritje na kmetijo za 9700 €/kmetijo
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Damjan Jerič in sod. : Katalog kalkulacij in FARM MENEGMENT 



V kalkulaciji ni prihodka od subvencij: plačilna pravica + zelena komponenta = 14,62 €



PASME KOZ USMERJENE V PRIREJO MLEKA IN PREDELAVO MLEKA V 
SIR, JOGURT IN DRUGE MLEČNE IZDELKE

Slovenska sanska koza Slovenska srnasta koza

Foto: Arhiv ZDRDS

Foto: S. Videc

Foto: V.Rezar

Populacija: 480 čistopasemskih samic v 12 nukleusih
Plodnost: 2,0 mladičev/gnezdo r.c. 
Prirast kozličev: 250 g/dan r.c. 
Mlečnost: 700 kg/laktacijo r.c. 
Kakovost mleka: 3,5% M, 3,5% B,12,8 % SS r.c. 
Dolžina laktacije: 220-270 dni 
Gospodarsko križanje: primerna
Spolna zrelost: ♀(6-9), ♂(8) mes.

Populacija: 1000 čistopasemskih samic v 29 nukleusih
Plodnost: 2,0 mladiča/gnezdo r.c. 
Prirast kozličev: 250 g/dan r. c.
Mlečnost: 700 kg/laktacijo r.c. 
Kakovost mleka: 3,5% M, 3,5% B, 12,8%  SS r.c. 
Gospodarsko križanje: primerna
Spolna zrelost: ♀(6-9), ♂(10)mes.



Avtohtona drežniška pasma – mlečni tip

Tehnologija mlečne pasme
Prehrana delno paša, dodati 0,5 kg sena tudi v poletnem obroku in zrnje žit ali krmno mešanico. 
Pozimi mrva, žita, krmne mešanice. 
V laktaciji zelo dobro izkoriščajo sojine ali ogrščične tropine. Kozličkom obvezno dodati močno 
krmo, da čim prej zrastejo za odstavitev. 
Obvezno dodajati mineralno vitaminske mešanice brez bakra in soli.

Populacija:  280 čistopasemskih samic v 12 nukleusih

Mlečnost: 335 kg/laktaciji r. c. 

Mleko: 4,5% M, 3,6% B, 12,3% SS r. c. 

Dolžina laktacije: 230 dni r. c. 

Spolna zrelost: ♀(12-15), ♂(12-14) mes.





V kalkulaciji ni prihodka od subvencij: plačilna pravica + zelena komponenta = 14,62 €



PASME KOZ USMERJENE V PRIREJO MESA
Burska pasma

Usmeritev v mesno rejo burskih koz je intenzivna.

Tehnologija mesne pasme koz

Zraven paše in sena (koze z enim kozličkom) potrebujejo še 1,0 kg koruze, koze z dvojčki pa 1,5
kg koruze in ustrezno mineralno vitaminsko mešanico.

Foto: Klavdija Kancler

Populacija: 2700 čistopasemskih samic v 27 nukleusih

Plodnost: 2 mladiča/gnezdo

Doba med jar.: 260 dni r.c. 

Prirast kozličev: 300 g/dan r.c. 

Gospodarsko križanje: odlična 

Spolna zrelost: ♀(10-12), ♂(12-14)mes.



Drežniška koza – mesni tip

Strokovno delo pri mlečnem in mesnem tipu usmerjeno v ohranjanje in poenotenje populacije.
Povečevati stalež (1000) in preprečevati parjenje v sorodu.

Povečati mlečnost, vsebnosti v mleku.

Izboljšati plodnost in rastnost kozličev.

Foto: V. Rezar

Populacija: 250 čistopasemskih samic v 17 nukleusih

Plodnost: 1,3 mladičev/gnezdo r.c. 

Prirast kozličev: 210 g/dan r.c. 

Foto: V. Rezar



Dobra praksa Slovenija; Uporaba manj kakovostne ovčje volne v 
kmetijstvu (čezmejni projekt LANATURA)

V Sloveniji letno nastrižemo okrog 150 ton ovčje volne (SURS, 2015).

Je stranski proizvod, 3. kategorija ŽSP, del živali, ki ni namenjen prehrani ljudi a v celoti
uporaben za nadaljnjo predelavo.

Prispevek k ekonomski in okoljski trajnosti kmetijskih sistemov z uporabo v ekološkem
kmetijstvu, preprostih gradnjah na podeželju, mehanskem zatiranju plevelov, zavarovanju
strmih, degradiranih terenov v okoljsko občutljivih območjih.

Pravilnik ŽSP (Ur. L. 35/2015) - dovoljena uporaba neoprane volne v kmetijstvu, če se
uporabi kot zastirka ali prekrita volna na zemljišču in ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi
in živali.



Dobre prakse upravljanja paše drobnice lahko povečajo zaloge ogljika na pašnikih in
kmetijskih zemljiščih ter tako pozitivno prispevajo k ublažitvi podnebnih sprememb.

Ovce (volna) so del naravnega ogljikovega cikla.

CO2 – fotosinteza –organski ogljik v rastlinah na pašniku.

Organski ogljik iz paše se vgrajuje v volno.

50% teže volne je čisti organski ogljik

shranjen v trajnih, dolgoživih volnenih izdelkih.

Link:http://lanatura.eu/sl/projekt/%C5%A1tudije-publikacije



Volna primešana zemlji oz. prekrita z zemljo

Zastirka iz ovčje volne Lanolončki iz ovčje volne

Foto: Elena ValentFoto: Elena Valent

Foto: Klavdija Kancler

Foto: Rosana Vrh MakarovičFoto: Klavdija Kancler



Dobra praksa Irska; Enzootski abortusi pri ovcah 

Pogostost v letu 2017 povečana za 3%. 

Obvezno prijavljiva bolezen, povzroča lahko veliko gospodarsko škodo. 

Link: http://www.agriland.ie/farming-news/frequency-of-enzootic-abortion-in-ewes-on-the-increase/

Abortusi ali rojstva mrtvorojenih, oslabelih mladičev (zadnje tri tedne brejosti). Zoonoza,
ogrožene nosečnice, pri odraslih in otrocih lahko povzroči gripi podobne simptome.

Biovarnostni ukrepi na kmetiji;

- izločati obolele in potencialno okužene živali, abortiran material, kontaminiran nastilj;

- vzdrževati primerne higienske razmere v objektih (obleka, obutev, DDD), zaščitne rokavice;

- omejitev gibanja in prometa z živalmi, pasterizacija mleka;

- serološki pregledi, zdravljenje z oksitetraciklini, učinkovita vakcinacija.



Uporaba in ravnanje s stranskimi živalskimi proizvodi

Pri zakolu drobnice za lastno domačo porabo na kmetiji nastanejo živalski stranski proizvodi, ki
niso namenjeni prehrani ljudi.

Rejec mora ŽSP 1. in 2. kat. oddati izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja (podjetje KOTO

d.o.o. in Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) – koncesionar).

ŽSP kategorije 1 so tkiva s specifičnim tveganjem (SRM), ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi,
jih je v vsakem primeru potrebno odstraniti, zbrati in oddati v KOTO ali NVI.

Kategorija, starost Kategorija ŽSP Vrsta ŽSP (tkivo, organ) Prevzemnik ŽSP

Jagnjeta, kozlički mlajši od 12 

mesecev

K1 (SRM) Vito črevo in vranica KOTO oz. NVI

Ovce, koze stare 12 mesecev in več K1 (SRM) Lobanja z možgani in očmi, mandlji 

(ali cela glava), hrbtenjača, vito 

črevo, vranica

KOTO oz. NVI

Tabela: kategorizacija ŽSP, ki nastanejo pri zakolu doma

Ob oddaji ŽSP rejec prejme potrdilo o oddaji ŽSP K1 in K2 (komercialni dokument) s katerim dokazuje pravilno rokovanje z 
ŽSP-ji.
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Viri: 



HVALA ZA POZORNOST


