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Krava (samica), telica (mlada samica, ki še ni telila = povrgla mladiča), 
bik (samec), vol (kastriran samec), junec (mlad samec), 
tele / teliček (mladič)

Življenjska doba: do 20 let; spolna zrelost: 1,5 let; 
čas brejosti: 9 mesecev; 1 mladič ob kotitvi

V Sloveniji redimo do 500.000 govedi.

UVRSTITEV (govedo, koze, ovce…):
- sesalci
-sodoprsti kopitarji ali parkljarji (hodi po dveh prstih, po tretjem in  četrtem = 
parklji)
- prežvekovalci (imajo značilen štiridelen želodec. Rastlinje, ki ga popasejo spravijo 
najprej v vrečast vamp. Ko po paši počivajo, potuje hrana najprej v kapico, kjer se 
sprime v kepe, te pa potujejo po požiralniku nazaj v usta. Žival hrano zdaj dobro 
prežveči in prepoji s slino. Redka kašasta masa potuje nazaj in to v deveterogub od tam 
pa v siriščnik in naprej po prebavilih. V zgornji čeljusti nimajo sekalcev.)
- votlorogi (imajo stalne rogove. To so koščeni izrastli čelnice (kost lobanje) pokriti z 
roževinastim tulcem.)
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REJA GOVEDI:
- za mleko: 
Kmetje, ki redijo krave za prirejo mleka imajo v hlevu običajno mlečne pasme govedi (črnobelo) ali kombinirane 

pasme. Dobra mlekarica da dnevno do 30 litrov mleka oz. letno do 9000 litrov mleka. Mleko se molze običajno dvakrat 
dnevno. Prvo mleko po telitvi se imenuje mlezivo ali kolostrum in vsebuje veliko beljakovin, maščob ter zaščitnih snovi 
in je bistveno gostejše in bolj rumeno od običajnega mleka. Za kakovost mleka je zelo pomembna kvalitetna in 
neoporečna krma, pri sami molži in shranjevanju mleka pa izredna higiena. V nasprotnem primeru lahko krava tudi 
zboli ali pa se mleko okuži z bakterijami iz okolja. Tako mleko ni uporabno za prehrano ljudi.
Zelo pogosta bolezen molznic je mastitis. To je vnetje mlečnih žlez z različnimi mikrobi. Zdravi se z antibiotiki. Tako 

mleko ni uporabno za prehrano, bolezen pa lahko povzroča velike težave pri reji.

- za meso:

V Sloveniji redimo (vsaj) 15 pasem goveda:
- Cikasto govedo
- Lisasto govedo (simentalsko)
- Rjavo govedo
- Črnobelo (frizijsko) 
- Šarole
- Limunzin
- Škotsko govedo
- Angus
- …

Mesno – mlečni pasmi

Avtohtona slovenska pasma

Mlečna pasma

Mesni pasmi

Specialne pasme
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ČRNOBELO (FRIZIJSKO) GOVEDO
RJAVO GOVEDO

LISASTO (SIMENTALSKO) GOVEDO
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ŠKOTSKO GOVEDO

ANGUS GOVEDO

Nima rogov, daje zelo cenjeno  
meso.
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