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Dejavnost
Vzreja in testiranje 
plemenskih bikov LS pasme v 
modernem kombiniranem tipu 
za prirejo mleka in mesa

Dosežki in posebnosti
Postaja za direktni 
(performance) test je v MS 
od leta 1963. Do sedaj smo 
testirali 5418 potomcev 
načrtnih  parjenj LS pasme. 
Iz med njih prihajajo 
pozitivno testirani, elitni in 
genomsko testirani slovenski 
biki lisaste pasme. 





Plemenski biki LS pasme iz 
vzrejališča Murska Sobota

usmeritev MLEKO

Od dobrega plemenjaka

do odličnega izdelka…….





HARMOND 121938
( hutera x manitoba ) 

• količina mleka, okvir živali, vime, iztok

• fundament, normalne do lahke telitve 

• fitness, postavitev seskov, mleko A2A2

• dobri prirasti potomcev in kakovost mesa





Elitna BM lisaste pasme s 
poudarkom na prireji mleka

• pripetost vimena, centralna vez in pravilna 

• postavitev seskov, okvir, globina, dolžina,

• odličen fundament moderni tip LS pasme 

• genetska linija prenaša lahke telitve





Skupina elitnih živali LS pasme, iz 
načrtne osemenitve s poudarkom na 

linijah za:
• količino mleka, okvir, vime, fundament, 

• dolgoživost, perzistenca, dobra plodnost 

• vitalna teleta, nizko število SC, iztok 

• dobri prirasti telet in izplen mesa 





Čreda krav molznic LS pasme na 
pašniku s poudarkom na prireji 

mleka za predelavo:
• visoke vsebnosti beljakovin tipa AB ali BB

• beta kazein A2A2, mleko živali LS ima 30 %

• več nenasičene izomere CLA kisline kot HF 

• ima 14 % več omega 6 maščobnih kislin….





Elitna breja telica LS pasme iz 
načrtne osemenitve

• moderni kombinirani tip za prirejo mleka

• z veliko konzumacijsko sposobnostjo 

krme kakovostne krme

• z velikim potecialom za visoke priraste in 
kakovost mesa pri potomcih

• prodaja plemenskih telic – dodana vrednost
na kmetiji 



Vir: sirarna Bogataj



Izdelki iz namolzenega mleka krav 
LS pasme z oznako IK

• Proizvedeno mleko odlikuje:

• najvišja kakovost, 

• sestava 

• izvor – sledljivost od njive do mize

• potrošniku zagotavlja

• varen

• zdrav vir beljakovin živalskega izvora….



Plemenski biki LS pasme iz 
vzrejališča Murska Sobota

usmeritev MESO

Od dobrega plemenjaka

do živila najvišje 
kakovosti….





VITARES 122173
( vitamin x remmel ), 

• fitness, omišičenost, 

• dnevni prirasti, izplen

• kakovost mesa, okvir

• normalne telitve 

• fundament, plodnost, 

• dolgoživost, 

• nizko število SC 





WORNADIN 122165
(worldcup x vanadin ) 

• PV meso 132

• omišičenost, visok dnevni prirast

• izplen in kakovost mesa 

• okvir 

• zdravo vime 

• dobra plodnost 

• fitness 





• velik okvir

• obsežne živali 

• velika sposobnost za konzumacijo

kakovostne voluminozne krme

• pocenitev prireje 

• vitalne živali

• dober fundament

• dolgoživost





• vitalna

• zdrava teleta iz načrtne osemenitve 

• so rezultat dolgoletne selekcije 

• združevanja linij za okvir 

• omišičenost, 

• visoke dnevne priraste

• kapaciteta rasti 

• v optimalnih pogojih vzreje…..





odlični biki  pitanci LS pasme

obdobju 22 do 24 mesecev

500 in več kg hladne polovice

E in U klasifikaciji 

želeni izplen 58 do 61 %.....



Vir: Kodila



Plemenski biki LS pasme iz 
vzrejališča Murska Sobota
usmeritev krave DOJILJE

Od dobrega plemenjaka

do zdravega teleta….





• plemenski bik  v naravnem
pripustu 

• obsežnost , okvir živali

• odlična omišičenost

• dober fundament, zdravo vime

• dobri prirasti, izplen mesa

• kakovost mesa

• vitalnost telet





• krave dojilje LS pasme 

• planinska paša

• neokrnjena narava

• dober materinski čut 

• lisasta pasma spada med

najbolj prilagodljive pasme na 
okolje



krave dojilje skupaj z teleti ohranjajo in vzdržujejo
kulturno krajino, naravo, na strmih 
pobočjih popasejo travo in s tem preprečujejo zaraščanje. 
Tako okolje, je prijetno za obiskovalce planin, turiste, 
ki lahko uživajo v lepotah neokrnjene narave, 
ki je seveda z živalmi na paši še lepša, 

hkrati pa dobimo ob koncu paše v jeseni živali najvišje kakovosti

Vir: TNP





• Krave dojilje LS pasme kot rejnice

• dober potencial izbranih linij za 
dovolj proizvedenega mleka 
bogatega na hranilnih snoveh s 
poudarkom beljakovin

• teleta hitreje priraščajo

• v ekstenzivnih pogojih reje 

• prehrani - vzdržuje dve teleti……



Na planinskih pašnikih dobimo vitalna, zdrava teleta  EKO reje,
ki jih lahko dopitamo in dobimo najkvalitetnejšo meso 


