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Pet  pravic  živali 

• Odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti (dostop do krme in sveže vode, za 
vzdrževanje zdravja in vitalnosti) 

• Zagotovitev primernega okolja (bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben 
prostor za počitek) 

• Odsotnost bolečin, poškodb in bolezni (preventiva s hitro diagnozo in 
zdravljenjem) 

 

• Preprečevanje strahu in neugodja (oskrba, ki ne povzroča mentalnega 
trpljenja živali) 

• Možnost izvajanja živalski vrsti značilnega obnašanja (zagotovitev dovolj 
prostora, primerna hlevska oprema in družba sovrstnikov) 

      (Farm Animal Felfare Cooncil, 2009) 

 



Oskrba telet 

- INDIVIDUALNI  BOKSI 
Teleta v individualnih boksih lahko do 8. 
tedna starosti (če je v reji 6 ali več telet) 

- Teleta se med sabo vidijo in zaznavajo 

- Materiali, ki se dajo dobro čistit in 
razkuževat 

- Pred vsako vselitvijo novega teleta 
očistiti boks in ga razkužiti 

- Dimenzije: min. 100 x 150 cm 

-                     min. 120 cm x 80 cm – do    

                                           2. tedna starosti 

- Privez telet je prepovedan – razen 1 
uro med napajanjem 

                          



Privez telet ni dovoljen 



Oskrba telet 

• SKUPINSKI BOKSI: 
• vsaj 1,5 – 1,8 m2 prostora/teleta- predpis, bolje med 2,5- 3 m2 

• Nezdrsna tla, rešetke manj primerne (le delno) – priporočamo : najbolje 
globoki boks eventualno gumijasto oblogo  

• Reže v rešetkah do 25 mm (30 mm pri gumijasti oblogi) 

• Ležišče – čisto, suho 

• Nastilj – do starosti 14 dni je obvezen 

                  - pozimi damo več nastilja – 15 cm, poleti manj 

                  - nastiljamo vsaj toliko, da so teleta vseskozi suha – (npr. po stegnih)  

• Oskrba telet – vsaj 2 x dnevno, pri reji v hlevu 

                              - vsaj 1x dnevno pri reji zunaj - na pašniku,… 

 

 



Teleta v skupinskem boksu 



Oskrba  telet 
• KRMA: 
• Prvi obrok mleziva (kolostruma) naj dobi takoj po porodu (najkasneje 2 uri po telitvi) 

• Če teleta napajamo, morajo dobiti napoj vsaj 2 x dnevno, vse bolj se uveljavlja sitem 
napajanja po volji (zakisanje mleka) do 1 mesca starosti 

• Vsa teleta morajo imeti hkrati dostop do krme 

• Strukturno krmo (seno, seno), moramo pokladati vsaj od 2. tedna starosti dalje 

– Strukturna krma že v zelo mali količini običajno zadostuje med 15-20 % celotnega obroka) 

• Pred krmljenjem ostanke krme odstraniti iz jasli 

• VODA: 
• Mora biti čista – odstranjujemo ostanke krme iz napajalnika  

• Če krmimo močno krmo (starter), mora biti voda stalno dostopna 

• Teletom zagotoviti stalen dostop do pitne vode 

 

 

 



Oblikovanje skupin 

• Oblikujemo skupine (pitanci, telice) dovolj zgodaj (do 200 kg ŽT) in jih redimo 
do konca brez menjav v skupini. 

• Živali v skupini čimbolj izenačene po teži (starosti). 

• Ne dodajamo novih živali v skupino med rejo. 

 

• Na voljo naj bodo različne velikosti boksov, da s starostjo živali lahko 
prestavimo v večji boks. 

• Vse živali v skupini lahko hkrati jedo – dovolj prostora ob krmilni mizi. 

 75 cm na kravo ali odraslega pitanca 

• Vsaj 2 napajalnika na skupino in vsaj 10 cm širine na žival – lažje pijejo nižje 
rangirane živali  

• Bolne in slabotne živali prestavimo iz skupine 

 

 
 

 

 

 



Prosta reja rogatih živali 

• Na voljo cca. 40% več prostora (za umik živali).  

• Čim manj prestavljamo živali – tudi presušene 
krave naj bodo v istem hlevu, ločene le s 
pregrado. 

• Več prostora ob krmilni mizi za 10 – 15 cm (na 
kravo 85 – 90 cm) 

• Ostre konice rogov nekoliko zbrusimo (glej sliko) 

 

• Krave – ležalni boksi: 

• Širši hodniki za 100 – 150 cm glede na brezrožne 
živali 

• Na voljo več ležalnih boksov (do 20%), kot je 
število krav. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Prostor za ležanje 

• Prosta reja: 
• Površina za ležanje mora biti dovolj 

velika, suha, primerne oblike, 
dostopna 
 

• Glede na sistem reje naj bo primerno 
nastlana ali obložena z (mehko) 
oblogo. 

• Površina za ležanje za krave: 

• - ležalni boksi (280 x 120 cm) 2     3,4 m2 

• - tlačen gnoj                     5,0 m2 

• - globoki nastilj        6,0 m2 

• - kompostni hlev              10,0 m2 

 

 

 



Širina hodnikov – krave molznice 

 

• Ob jaslih dovolj prostora – tudi nižje rangirane 
živali pridejo do krme in lahko gredo mimo  

– Širina pri dvovrstnem hlevu najmanj 3,2 m 

– Širina pri trivrstnem hlevu najmanj   4 m. 

 

• Potrebna širina pri prehodih: 

• Če je na prehodu korito  4,2 m. 

• Brez korita 3 m. 

• Ob molznem robotu najmanj 5 m. 

• Hodnik med ležalnimi boksi vsaj 2,5 m širok. 



Kompostni hlev 

 

 

• V kompostnem hlevu je 
ležalna površina na kravo 
največja med vsemi sistemi 
reje – biti mora vsaj 10 m2 
na kravo. 



Prostor ob jaslih 
• Ob jaslih dovolj prostora – tudi nižje rangirane 

živali pridejo do krme. 

• Krmljenje 2x dnevno – vse živali morajo imeti 
dovolj prostora, da lahko hkrati jedo. 

• Krma vseskozi na razpolago in premešana 
(enolončnica) – tudi možnost istočasnega 
žretja. 

• Potrebna širina ob krmilni mizi: 

• - krave – ČB pasma       75 cm 

• - krave – SL pasma        80 cm 

• Pitanci – 600 kg ŽT        70 cm 

• Pitanci – 400 kg ŽT        60 cm 

• Pitanci  - 200 kg ŽT        45 cm 
 

• Posamične krmne pregrade – manj možnosti za 
prerivanje. 



 

Manj krmnih mest - nižja konzumacija krme 
(primer presušene krave) 
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Nezdrsna površina tal 

• Pomembna zlasti na: hodnikih, 
prehodih, v boksih, molziščih,… 

• Mokra tla so bolj zdrsna kot suha. 

• Sčasoma se površina tal zgladi zaradi: 
hoje, čiščenja, mehanizacije (strgala),… 

• Pomembna izbira materiala:  

• beton – profiliran, rešetke 

• Liti asfalt 

• Keramika – namenska, profilirana 

• Debelejša plast nastilja 

• Gumijaste obloge – lahko uporabimo 
tudi za sanacijo zdrsnih površin 

 

 

 



Vezana reja 

• Stojišče je hkrati krmišče in ležišče 

• Nastilj ali obloga (gumijasta) na stojišču obvezna. 

• Nagib stojišča 1,5 – 2,0 % proti kanalu za stojišči 

• Krmna pregrada 30 – 35 cm visoka, da ne ovira 
vstajanja in vleganja. 

• Dno jasli je 10 – 15 cm nad nivojem stojišča – lažje 
zauživanje krme. 

• Privez mora omogočati delno gibanje živali po stojišču: 

       +-  30 cm vzdolžno 

       +-  20 cm vzporedno z jaslimi 

 

• Dimenzija stojišč za krave – kratko stojišče: 

• - dolžina stojišča    175 – 190 cm 

• - širina stojišča       120 – 125 cm  

 



Izpust za govedo 

• Utrjen vsaj ob hlevu – asfalt, beton, 
pesek, „satje“, ki ga položimo na 
utrjeno podlago.  

• Lahko je delno nadkrit – senca 

• Velikost: 

• - vsaj 4,5 m2/ kravo 

• Izpust s krmiščem – vsaj 7,0 m2/kravo 

• V izpustu je lahko manjše krmišče, 
napajalnik za vodo, ležišča, krtača,… 

 

• Pri večji čredi vsaj dva izhoda iz hleva 
v izpust – manjše socialne napetosti 

  

 



Izpust za govedo 

• Izpust z urejenimi ležišči 
  

 

             Izpust s krmiščem 

 



Prostor za bolne živali 

• Za vsako čredo mora biti predviden 
prostor za ločevanje bolnih živali. 

• Velikost prostora: - vsaj 12 m2;   

• Če je ob prostoru hodnik (možna 
razširitev), potem min. 9 m2. 

• Vsaj 6 m2/kravo prostora pri 
skupinskih prostorih  

                 

• Ureditev prostora:  

• lahko je izven hleva 

• bogato nastlan  

• nezdrsna tla – guma, zemlja, asfalt 

• Lahko se uporablja tudi za porode.  

 



• 2 - 3 X na leto  korekcija (obrezovanje) parkljev 

 

• Ustrezen krmni obrok:  
– dovolj fizikalno učinkovite vlaknine, 

–  primeren delež škroba in sladkorjev 

– Koncentracija ureje ne več kot 26 mg/100 
L 

– Minerali v obroku kot so kalcij, fosfor, 
žveplo, cink, baker, jod, selen in vitamin 
biotin 

 

 Oskrba parkljev in vpliv prehrane na 
parklje 



 Vpliv krme na zdravje parkljev 

• Plesniva krma (mikotoksini v krmi) 

• Preveč silaž metuljnic v obroku ali 

slaba travna silaža (tvorba biogenih 

aminov) 

• Preveč na histidinu bogate krme (rž, 

pšenica, soja..) 

 



 

Pomen prehrane pri znižanju  toplogrednih 
plinov 

-   Metan se ustvarja v prebavilih prežvekovalcev in na gnojiščih 

• Usklajen krmni obrok - manj izpustov  toplogrednih plinov (t. p.) in amonijaka 

– metan nastaja zlasti pri razgradnji vlakninskega dela krme 

– Ekstenzivna proizvodnja pospešuje nastajanje toplogrednega plina na enoto 
proizvoda (pri enaki obremenitvi na ha) 

Vključevanje krme in hranil v obrok, kjer nastaja relativno manj toplogrednih plinov 

– več žit  in koncentratov v obrok (nižji PH neugoden za nastanek metana; vendar 
ne preveč, da se žival ne zakisa) 

– bolj prebavljiva voluminozna krma (mlada silaža) - se ustvarja manj t.p. 

– vključevanje  maščob v obrok (negativno vpliva na bakterije, ki tvorijo metan, 
vendar pazljivost, preveč lahko škoduje živalim, max 4 % v obroku) 

– dodatki v obroku (bioogelj, ..monensin ????,  znižujejo nastanek metana) 



Pomen prehrane pri znižanju  toplogrednih 
plinov 

 

• Povečanje prireje mlečnosti in mesa  (intenzivnost reje) 

– Kombinirana pasma naj bi relativno zmanjševala količine toplogrednih 
plinov -  

 

• Podaljšanje življenjske dobe krav (manj potrebnih telic za obnovo črede) 

 

• Izboljšanje reprodukcijskih parametrov (krajša doba med telitvami) zato je 
manjši delež krme za vzdrževanje 

 



Skladiščenje in gnojenje za zmanjšanje količine 
toplogrednih plinov  -  didušikovega oksida ima 

pomemben vpliv na podnebje in okolje 
 

• Didušikov oksid nastaja pri skladiščenju gnoja in gnojevke ter pri gnojenju z 
mineralnimi gnojili 

– Količino gnojil za gnojenje je potrebno uskladiti z potrebami rastlin 
(gnojilni načrt) 

– Vsaj šest mesečna kapaciteta skladišč za gnoj in gnojevko 

– Neizravnan krmni obrok – presežek beljakovin v obroku 

• Več amonijaka in didušikovega oksida v blatu in urinu 

– Tekoča organska gnojila - gnojenje s pomočjo vlečenih cevi  

– Takojšnja vdelava ali zaoravanje gnoja in gnojevke v tla po gnojenju njiv 

 



 

Če povzamemo:  
 Zmanjšanje sproščanja toplogrednih plinov in vpliv le-teh na okolje in podnebje je možno doseči z: 

• Povečano učinkovitostjo reje; 

• S pravilno prehrano;  

• Z zmanjšanjem števila živali; 

• Uvajanjem paše; 

• Upravljanjem z živinskimi gnojili in ustreznim gnojenjem,  

• Prav tako je potrebno poskrbeti za optimalno izkoriščanje lokalno pridelane krme ter kjer je 
mogoče povečati število živali na paši in podaljšati pašno sezono; 

• Prireja mleka in mesa naj temelji na izkoriščanju travnatega sveta;  

• Zanemariti ne gre tudi poudarek izbire ustrezne pasme. Pri izbiri pasem in meril vzreje je 
potrebno upoštevati selekcijo na učinkovitost in primernost za pašo ter tudi vpliv pasme na 
varstvo okolja in podnebja (npr. izbira kombinirane pasme), ohranjanje avtohtonih in 
tradicionalnih pasem; 

• Dodaten argument za to v povezavi s podnebnimi vprašanji je, da govedo izkorišča biomaso 
bogato z vlakninami, ki je za prehrano ljudi neuporabna. Krma s travinja ima še druge pozitivne 
vplive na okolje, na primer manjšo odvisnost od kemičnih sredstev (herbicidi, pesticidi), manjše 
izpiranje dušika ter večjo biotsko raznovrstnost; 

• Ohranjena raznolikost živalskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo lahko omogoči 
kmetovalcem, da bodo kos sedanjim in bodočim izzivom zaradi spremenjenih pogojev 
kmetovanja ter sprememb okolja vključno s klimatskimi spremembami. 

 

 



 

 

Osvetlitev hlevov za govedo 

 

• Najpogosteje z naravno svetlobo. 

• Naravna svetloba – okna, zunanja vrata 
predstavljajo vsaj 5% talne površine hleva.  

• Primer: Hlev 300 m2 površine – odprtine v 
steni – vsaj 15 m2. 

 

• Če je odprtin (svetlobe) premalo, mora 
goreti luč vsaj 16 ur dnevno  (npr. od 6. do 
22. ure)  

• Na voljo mora biti ustrezen sistem 
osvetlitve, ki omogoča vedno pregled 
živali.  



 

 

Zračenje hlevov za govedo 

 

• Najpogosteje naravno zračenje, preko 
odprtin v steni ali strehi hleva (okna, 
vrata, slemenska reža, zračniki,…) 

 

• Zahteva po (naravnem) zračenju: 

• - vsaj 6,7% talne površine predstavljajo 
odprtine v steni hleva 

 

• Umetno zračenje – ventilacija: 

      (stenski, stropni,…. ventilatorji)   



 

 

Biovarnostni  ukrepi 
 • Biovarnost – izvajanje različnih ukrepov in postopkov, za 

preprečitev vnosa različnih povzročiteljev kužnih bolezni v 
hlev oziroma v čredo: 

• Kupujemo zdrave živali iz čim manj različnih rej– damo jih 
(po možnosti) v ločen prostor – karantena. 

• Prenos bolezni je možen –  

        - direktno – z živali na žival ali  

•    - posredno - transportna sredstva, obiskovalci (obutev), 
insekti, ptice glodalci,… 

• Pomembna je splošna odpornost živali – kvalitena prehrana, 
dobre rejske razmere,… 

• Dobra hlevska higiena – čiščenje in (občasno) razkuževanje 
prostorov, boksov,… 

• Sistematična kontrola stanja – vzorčenje in diagnostične 
preiskave – živali, mleka,…    
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  Hvala za pozornost  
   

   


