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Zadeva: Vnos podatkov o obrejitvah, telitvah in označitvah potomcev iz haremskega 
pripusta v CPZ Govedo 
  
 

Konec leta 2008 je bil izdan obrazec »Potrdilo o haremskem pripustu za govedo«. 

Aplikacija za vnos podatkov je v izdelavi. Ker se pojavljajo že telitve krav, ki so vpisane na 

teh obrazcih, pošiljamo navodila o beleženju obrejitev, telitev in označitev potomcev 

haremskega pripusta v CPZ Govedo.  

 

Poreklo potomca iz haremskega pripusta se prizna, če mati teleta 18 dni pred in 18 dni 
po predvidenem datumu obrejitve ni mogla priti v stik z drugim plemenjakom. Če ni 
tako, se poreklo prizna le na podlagi laboratorijske potrditve porekla.  
Predviden datum obrejitve se izračuna tako, da se od datuma telitve odšteje povprečna 

doba brejosti pasme očeta. Pri ČB (in RH) pasmi je to 280 dni, pri ostalih pasmah pa 287 

dni. Priporočamo, da za lažji izračun uporabite kalkulator: »Predviden datum 
obrejitve«. Najdete ga na prvi strani spletne strani Govedo in pri vnosu osemenitev (tudi v 

aplikaciji za dlančnike). 

 

Vnos podatkov o obrejitvi na osnovi potrdila o haremskem pripustu: 

Podatke vnesemo s pomočjo obrazca: Vnos osemenitev ali pri vpisu podatkov o označitvi z 

obrazcem: Vnos tetovirnih listkov (tudi v aplikaciji za dlančnike).  

Kot datum osemenitve vpišemo predviden datum obrejitve (glej tretji odstavek). 
Izberemo oznako dokumenta: GH 
Vrsta dokumenta: 3 Nenadzorovan pripust 

Številka dokumenta, ki jo vnesete, je sestavljena iz številke dokumenta na Potrdilu o 

haremskem pripustu za govedo (prepišemo jo brez vodilnih ničel) in zaporedne številke 
krave na dokumentu, kjer številke vpišemo sledeče: 01, 02, 03, 04….09, 10, 11, 12…20 
(glej naslednjo stran).  

 

Lep pozdrav! 
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