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Pomembnejši poudarki

Uporaba priznanih merilcev s strani ICAR (www.icar.org)
Čiste in tehnično brezhibne merilne naprave
Zagotovljeni ustrezni pogoji dela
Sodelovanje rejec – kontrolor –žival
Poznavanje delovanja merilnih naprav in pravilno nameščanje
Doslednost pri odčitavanju količine mleka in identifikaciji živali
Pravilno vzorčenje in konzerviranje vzorcev
Pazljivost pri označevanju vzorčnih stekleničk s črtnimi kodami
Kadar vpisujemo podatke na formular – čitljivost zapisov!
• V prihodnosti bo vpis podatkov možen tudi preko telefona
• Čim prejšnja oddaja vzorcev v laboratorij za analizo mleka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…
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Prenosni merilec Waikato - opis

Prenosni merilec Waikato - rokovanje
Pred pričetkom kontrole preverite, da tesnila res tesnijo in da vsi deli
brezhibno nalegajo.
Pred molžo vsake krave ocenite, kateri valj boste uporabili (32 ali 42 kg)
Pravilna lega spustnega ventila

Odčitek količine mleka na 0,2 kg natančno

Pred vzorčenjem mešanje mleka v menzuri (0,5 sek/kg mleka)
Slabo/nič mešanja – nizke vsebnosti maščob
Veliko mleka v valju – mešanje vzorca!
Količina vzorčka – približno do ¾ stekleničke. Polna steklenička - v LAB ne morejo premešati.
Pozornost na odstopanja v delovanju merilca med molžo
Občasno preverjanje izmerjenih količin mleka z namolzeno količino v bazenu.
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Prenosni merilci Waikato – pogoste napake v
delovanju
Problem: Mehurčki potujejo od spodnjega dela proti gornjemu delu merilnega valja.
Vzrok: Ventil je suh, preperel ali ni dobro vstavljen.
Problem: Mleko med molžo ne teče v merilni valj.
Vzrok: Ventil ni pravilno obrnjen
Vzrok: V kletko kroglice ali v ležišče merilnega valja in ventila uhaja zrak.
Problem: Ne moremo dobiti vzorca mleka, ko pritisnemo na sprostilec valja.
Vzrok: Ventil je v napačni legi.
Vzrok: Kletka kroglice ni dobro vstavljena in se jeklena kroglica ne more dvigniti, kroglica
se je zataknila.
Vzrok: Premajhna količina mleka, kroglica ne preskoči pravočasno v gornjo pozicijo in
mleko iz valja uide v mlekovod
Problem: Količina mleka v merilnem valju je manjša kot je dejanska mlečnost krave.
Vzrok: Pri starejših merilcih je lahko počen nož
Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…

Prenosni merilnik – identifikacija, umerjanje,..
ICAR –> preverjanje prenosnih merilnih naprav
1x letno. Enako velja tudi za vgrajene
elektronske merilce.
Poleg tovarniške oznake imajo merilci dodatno
oznako – črtna koda
Letni pregledi so zavedeni v CPZ Govedo in dostopni preko spleta (GOVEDO.si).
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Mobilna aplikacija “mGOVEDO“ za vnos na
terenu

Mobilna aplikacija “mGOVEDO“ za vnos na
terenu
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Od prenosnih k elektronskim merilcem
Kontrolna služba zaenkrat še ne razpolaga s prenosnimi elektronskimi
merilci (visoka cena, zapletenost rokovanja in občutljivost)
Souporaba vgrajenih elektronskih merilcev je dovoljena:
• če so enote vzdrževane in redno servisirane,
• če omogočajo prenos podatkov količin mleka krav v kontroli (MK),
• če so zavedene v CPZ Govedo,
• če so na seznamu dovoljenih merilnih naprav ICAR.
Neizpolnjeni pogoji → kontrolor mora uporabi6 svoje merilce
K formularju MK priložimo izpis podatkov MK iz baze podatkov kmetije.
Namesto izpisa lahko v obliki datoteke (.TXT, .PDF,Excel), poslano po e-pošti.
Večja verodostojnost podatkov
Postopen prehod na elektronsko poslovanje
Razvoj sistema

Evidentiranje elektronskih merilnikov
Evidenca merilcev mora biti vzdrževana, kar zabeležimo preko GOVEDO.si
Namen
Vodenje stanja merilcev v souporabi - evidenca o statusu (pregledi)
Poleg merilnikov v souporabi zabeležimo tudi tiste, ki so instalirani v
molziščih, vendar jih ne uporabljamo za namen kontrole mlečnosti.
Razlog: Nekatere programske rešitve za pripravo podatkov iz CPZ
Govedo za potrebe rejcev so vezana na zabeležke o vrstah in številu
merilcev v molzišču!
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Vnos in posodobitev merilnih naprav
Novo!
Elektronski merilec, ki ga uporablja
samo rejec, se zavede v sistem enako
kot tisti, ki so v souporabi kontrolne
službe. Tak merilec posebej označimo.

Preverite stanje !
- posodobitev
- vrste merilcev
- število enot

Obojestranska korist pri izmenjavi podatkov

Za zagotavljanje
zanesljivosti analitike
potrebujejo referenčne
vrednosti

Zakaj ?

- Krmljenje na osnovi FCM
- Rejec dobi več podatkov o
gibanju M, B => večja
odzivnost pri prehrani
- Spremljanje zdravja živali

KALIBRACIJA

PODATKI (molže,…)

Novejši / obstoječi AMS
sistemi – lastna analitika
M, B, LA, EP

Laboratorij za …

CPZ Govedo
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Robotska molža

102 robotov

Priprava podatkov za UVOZ v AMS

Rejec vnese datum od katerega dalje
mu sistem pripravi podatke
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Priprava podatkov za UVOZ v AMS - rejec

Primer datoteke, ki jo bo kasneje shranil na točno določeno mesto v
programu – prenos se bo izvedel v sistem na kmetiji.
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UPORABA ANALITSKIH PODATKOV
VZORCEV MLEKA KONTROLE MLEČNOSTI

dr. Janez Jeretina
Peter Podgoršek

02.02.2020

Pomembnejše sestavine mleka

Maščobe
Beljakovine
Laktoza
ŠSC (število somatskih celic)
Sečnina
Zmrziščna točka
SŠMO (skupno število somatskih celic
BHB (beta hidroksi butirat)
Aceton
DŠSC (diferencirano ŠSC)
-------------------EP Elektroprevodnost

Tehnološke lastnosti
mleka

Zdravje
Prehrana

Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…
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β-hidroksi butirat (BHB), aceton (Ac)
Indikatorja presnovnih težav pri kravah (KETOZA)

IZGUBA MLEKA

Vzroki

•
•
•
•

OBOLENJA

Do 3 tedne po telitvi (tip II)
Prehrana pred telitvijo
Prehrana po telitvi
Genetika
Okolje

Enote v mmol/l mleka

Odstotek vzorcev (%)

Kdaj se pojavi

PLODNOST

IZLOČITVE

3 - 6 tednov po telitvi (tip I)

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

85.652 vzorcev (PT, sep 15 – sep 16)
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BHB in Ac na spletnem portalu GOVEDO.si

BHB pod 25 mmol/l
Ac pod 0,30 mmol/l

Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…
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Somatske celice (SC) v mleku
Indikator vnetnih procesov v mlečni žlezi(MASTITIS)

IZGUBA MLEKA

SLABA KAKOVOST

IZLOČITVE

Zdrava žleza

Kdaj se pojavi: V obdobju laktacije
Vzroki:

OBOLENJA

40 – 60 % makrofagi
do 20 % limfociti
10 – 20 % polimorfnuklearne celice
2-5 %
epitelne celice

• Okoliški dejavniki
• Genetika

Normalno število 50.000 do 150.000 SC/ml mleka

Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…

Shematiziran prikaz vdora bakterij v vime
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SC na spletnem portalu GOVEDO.si
Rejec ima težave z mastitisi in povečanimi SC.
Kdaj se je prvič pri kravah pojavil problem ŠSC in v katerem obdobju laktacije?
Kakšno je bilo/je zdravstveno stanje (SUBKLINIČNI MASTITISI) v določenih obdobjih leta?
Bolehnost krav in koliko je problematičnih?
Koliko SC posamezna krava prispeva v bazen?
Kako uspešni smo z ukrepi sanacije?
Koliko krav je potencialno obolelih in koliko
kronično bolnih?
Ali imamo kakšne zabeležke o kliničnih
mastitisih in zdravljenju?

Pojavljivost povečanega ŠSC pri kravah
Prvih 100 dni 1. laktacije je bilo 1x preseženo ŠSC
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Indeks števila somatskih celic
1 = odlično … 5 = zelo slabo

Presežek števila somatskih celic (PSC)
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Delež somatskih celic (DSC) v bazenu

Prispevek krave v
Skupnem ŠSC
bazena

Razsevni diagram ŠSC, ki kaže na spremembe
stanja v čredi med dvema kontrolama
Želene
spremembe

Neželene
spremembe
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Diferencialno število somatskih celic (DŠSC)
SUBKLINIČNI
MASTITIS

DŠSC je delež vnetnih somatskih celic od skupnega števila SC v
mleku. Kadar ta predstavlja več kot 60 %, sum na mastitis (SKM).
Zdrava žleza
V redu

POVZROČI

POVEČANJE
ŠSC

40 – 60 % makrofagi
do 20 % limfociti
10 – 20 % polimorfnuklearne
celice
Obolela žleza
> 60 %

polimorfnuklearne
celice
do 20 % limfociti
10 – 20 % makrofagi
SKM

SKM

Evidentiranje dogodkov v povezavi z
zdravstvenim varstvom mlečne žleze
•
•
•

Vnos kliničnih in subkliničnih mastitisov
Vnos presušitev
Vnos oglušelih četrti

Datum + opomba + četrt + zabeležka o uporabi antibiotikov
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Elektroprevodnost mleka (EP)
Lastnost povezana z vnetnimi
procesi v mlečni žlezi.
Enota: (mS/cm)
4,5 – 5,2 mS/cm - zdrave krave

Vsebnosti mineralov (Na+, Cl-)
in hranil v mleku vplivajo na
fizikalno-kemijske lastnosti.

- Razlike med rejami
- Z zap. Lakt. Se EP povečuje
- Večje ŠSC => večja EP (r2=0,37)
- Večja EP, nižja laktoza (r2=-0,44)

Zaznavanje subkliničnih mastitisov z
merjenjem elektroprevodnosti mleka
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Primerjava elektroprevodnosti s somatskimi
celicami
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Kontrola, registriranje in vodenje
porekla ter
vpis živali v rodovniško knjigo
Usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji,
osnovni nivo

Betka Logar
Ljubljana/Ptuj, 10./11. februar, 2020

Vsebina
• Kontrola, registriranje in vodenje porekla pri ET
• Vpis živali v rodovniško knjigo
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Vodenje porekla pri ET
Domači zarodki (pridobljeni v Sloveniji)
• Osnovno preverjanje porekla
–Potrdilo o osemenitvi matere
–Potrdilo o pridobivanju zarodkov
–Potrdilo o vsaditvi zarodka
–Potrdilo o telitvi in označitvi, ki se veže na podatke v zgoraj
navedenih dokumentih

• Dodatno preverjanje porekla
–Genske karte/SNP podatke za starša in potomca

Vodenje porekla pri ET
Tuji zarodki
• Osnovno preverjanje porekla
– Poreklo za starša in embrio (ali drug dokument, ki to izkazuje)
– Potrdilo o vsaditvi zarodka
– Potrdilo o telitvi in označitvi, ki se veže na podatke v zgoraj navedenih
dokumentih

• Dodatno preverjanje porekla
– Genske karte/SNP podatke za starša in potomca
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Registriranje porekla pri ET
• Vsa potrebna dokumentacijo za ET žival se
zbere na zavodu
• Dokumentacijo za posamezno žival se
posreduje na KIS
• Registracija –ET živali se opravi na KIS
– Na KIS posredujte le popolno dokumentacijo!

Rodovniška knjiga

Del

Razred
A

GLAVNI DEL
Čistopasemsko
plemensko govedo

• Povezuje podatke o poreklu, kontroli prireje, plodnosti in
testiranju plemenskih živali
• RK za govedo za RO tehnično vodi KIS

B

Zahteve za moške živali ♂

Zahteve za ženske živali ♀

DODATNI DELI
Plemensko
govedo

C

D
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Minimalni pogoji za glavni del RK
Pogoji za RK LIM ~ B in RK CHA ~ B
Razr. Zahteve za

DEL

♂

Zahteve za krave in telice ♀

A+

DODATNI DEL
Plemensko
govedo

GLAVNI DEL Čistopasemsko
plemensko
govedo

A
- splošni pogoji
- starši in stari starši vpisani v glavni
del RK iste pasme
- vloga rejca za vpis

B

- splošni pogoji
- starši in stari starši vpisani v glavni del
RK iste pasme
- vloga rejca za vpis

C

D
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Rodovniška knjiga
Razred
A

GLAVNI DEL
Čistopasemsko
plemensko govedo

Del

B

Zahteve za moške živali ♂

Zahteve za ženske živali ♀

Le čistopasemsko plemensko govedo
se lahko izkazuje z zootehniškim dokumentom
(Zootehniško spričevalo v skladu z Uredbo (EU)
2016/1012 za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi
živalmi vrste govedo (Bos taurus))

DODATNI DELI
Plemensko
govedo

C

D
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Zootehniško spričevalo

2.

1.

Povzetek
• Kontrola, registriranje in vodenje porekla pri ET
– Za registracijo –ET živali je potrebna popolna
dokumentacija (-> zavod -> KIS)
• Vpis živali v rodovniško knjigo
–Uredba (EU) 2016/1012
–Enotno zootehniško spričevalo

Hvala
za
pozornost!
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Izvajanje in zajemanje podatkov
kontrole prireje mleka

Mija Sadar

10. in 11.02. 2020

Metoda testiranja
Na kmetijah s kravami molznicami
• AT4 (3.126 kmetij)
• A4 (105 kmetij; MS 11, PT 19, CE 19,
KR 21, LJ 7, NG 1, NM 27)

Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…
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Pogoji za vključitev v kontrolo
• Vse živali v čredi imajo iste pogoje reje
• Kontrolo opravljamo pri vseh živalih v čredi:
• molznice in dojilje na istem G-MID-u:
– Del živali oddvojimo v pod-čredo
– Nujno je redno sporočanje premikov v pod-čredo!

Izvedba kontrole

• Izvaja pooblaščena oseba
• Izvaja se izmenično, en mesec pri večerni molži (PM), drugi
mesec pri jutranji (AM).
• Kontrola poteka izmenično, le enkrat letno je lahko opravljena
izjemoma dvakrat zaporedoma pri jutranji oziroma pri večerni
molži.
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Izvedba kontrole
• Dovoljen razmak med dvema kontrolama v čredi
od 22 do 37 dni,
izjemoma 75 dni (velja za posamezno žival ali vso čredo pri
letnem dopustu ali veterinarski omejitvi
 Prva kontrola od vključno 5. dne do 51. dne po telitvi

Izvedba kontrole
1. Kontrolor izmeri količino namolzenega mleka na 0,2 kg natančno
(količine mleka ni dovoljeno oceniti)
2. odvzame zadostno količino reprezentativnega vzorca mleka (3/4 stekleničke).
*Robotska molža: v molzišču priključimo enoto za avtomatsko jemanje vzorcev

3. Vzorec označi s črtno kodo in ga v najkrajšem možnem času (priporočeno 24
ur) dostavi v območni laboratorij
Meje za dnevno kontrolo
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Odvzem vzorcev

• Vsak vzorec je potrebno dobro premešati (konzervans)
• Mešanje ima najpomembnejši vpliv na:
–
–
–
–

vsebnost maščob
sledijo meritve vsebnosti beljakovin
vsebnost laktoze
najmanj na število somatskih celic

Odvzem vzorcev
•
•
•
•

Preverite ali je vzorec enakomerno obarvan
Pred oddajo jih hranite na hladnem mestu
Vzorce dobro zaprite
Vzorce in zapisnik je potrebno oddajati tekoče

Posledice napačnega ravnanja z vzorcem:
– zakisanje vzorca
– razlitje vzorca

Zamenjava vzorca:
– napačno lepljenje črtnih kod
– nepravilna ID živali ob odvzemu vzorca
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Izpolnjevanje zapisnika

Priporočila:
• Na zapisnik vpisujte čitljivo
• Pazite na pravilnost vpisa
identifikacijskih številk in količin mleka
• Izpolnite vse zahtevane rubrike

Izpolnjevanje zapisnika
Predtiskan „formular“

Na zapisniku natančno zabeležimo:
• datum in čas začetka molže v urah
in minutah (zjutraj 06:30, zvečer
18:30)
• datum in čas začetka prejšnje molže
• izberemo ustrezno metodo
• označimo dodatne želene analize
(ŠSC, sečnina)
• pozicijo vzorcev v kartonu: od - do
• vse dogodke v času med dvema
kontrolama
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Izpolnjevanje zapisnika

Napake:
• datum in čas začetka molže ni vpisan
• datum in čas začetka prejšnje molže
ni vpisan
• manjkajo podatki o telitvi
• pomanjkljivi podatki o osemenitvi
• manjka presušitev
• manjka vzrok izločitve
• nečitljiva pisava

Tok podatkov
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Izpisani dokumenti

– rejcu na dom (pošta in/ali e-pošta), vključuje zadnji dve kontroli

Odsvetovani biki

- izpiše se enkrat letno
- vse ženske živali v čredi
- odsvetovani biki s stopnjo sorodstva nad 6,0%
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Osemenjevanje prvesnic z mladimi biki

- vse prvesnice v čredi, ki so v zadnjem obdobju telile
- aktualni seznam mladih bikov s stopnjo sorodstva pod 6,0%

Nadkontrola
• letno pri 10% kmetij v kontroli prireje mleka po metodi AT4
• Navodila za izvedbo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nenajavljena za kmeta in kontrolorja
molža poteka ob enakih urah kot sicer, pri dveh zaporednih molžah (v
12 urah)
takoj po redni kontroli (v 12 do 36 urah)
poseben formular, zabeležimo vse dogodke in posebnosti od zadnje
kontrole
poteka enako kot redna kontrola, le da za vsako kravo vzamemo 2
vzorca mleka (npr. večerna in jutranja molža)
analiza mleka se opravi za vse sestavine mleka (vsebnost maščobe,
beljakovin in laktoze, izbirno tudi uree in somatskih celic)
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Ocenjevanje kvalitete kontrole
Razpršenost

Pristranost

% meritev znotraj
1 SD razlik

Ocena

% meritev nad
povprečjem

Ocena

≥ 90

4

≥ 40 in ≤ 60

4

≥ 68 in < 90

3

≥ 30 in < 40
oz.
> 60 in ≤ 70

3

≥ 50 in < 68

2

≥ 20 in < 30
oz.
> 70 in ≤ 80

2

< 50

1

< 20
oz.
> 80

1

9

7.2.2020

10

7.2.2020

Ukrepi ob “sumljivih” razlikah
• Pregled zapisnika kontrole in nadkontrole in preveritev
morebitne napake pri vnosu rezultatov mlečne kontrole.
• V primeru, da napake ni bilo mogoče najti se naveže stik z
vodjo kontrolorjev na območnem zavodu, ki na podlagi
pogovora s kontrolorjem in nadkontrolorjem, pregledom
njune opreme in postopka dela skuša odkriti vzroke, ki so
povzročili razlike v rezultatih in jih odpraviti
• Če se pri pregledu ugotovi, da so rezultati kontrole in/ali
rezultati nadkontrole nepravilni, se nepravilne rezultate izbriše

Hvala za pozornost!
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Interpretacija rezultatov
klasično in genomsko
testiranih živali
Klemen Potočnik
Ljubljana, 10.2.2020
Ptuj, 11.2.2020

Teme
 Zakaj odbira na plemensko vrednost?
 Klasični vs. genomski obračun
 Nacionalni vs. mednarodni obračun
 Aktualno stanje obračunov PV v Sloveniji
 Nacionalno
 Mednarodno

 Zaključek
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Zakaj plemenska vrednost - uporaba
Dednostni delež = 0,25
Velikost populacije = 2000

Fenotipska
vrednost

Krave, ki imajo veliko
mleka, so visoke v
vihru, …

Napačno
ODBEREMO
NE
ODBEREMO

PRI SELEKCIJI NA
IZMERJENO - OPAŽENO
VREDNOST, zato …

Živali, katerih potomci imajo
veliko mleka,
so visoki v vihru, …
Plemenska vrednost

Kako do plemenske vrednosti – po ‚klasični‘ poti?
 Meritve
 Sorodstvo
 Statistični model, ki vključuje različne vplive
 Sodobne metode:
 Model živali
 Model naključne regresije RR

Praviloma so PV
zanesljive, ko
imajo meritve
potomci.
Takrat so biki
stari že 5-6 let,
krave pa drugič
breje!

 …
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Kako do plemenske vrednosti – po ‚klasični‘ poti?
Rodovniki
-žival z meritvijo in
- oče, mati, …

Meritve
-količina mleka ali
-višina vihra ali
-…

Statističn izračun
-najpogosteje BLUP

Plemenska vrednost

Do PV takoj po rojstvu ali že prej - GS
• Osnova Genomske Selekcije:
• klasični obračun PV in
• informacije genoma (SNP-čip) za živali z zanesljivimi ocenami PV

AB
AA
BB
O SNP –’snipu’ govorimo kadar se na isti lokaciji
kromosoma znotraj populacije razlikujejo zapisi!
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Kako do Genomske Plemenske Vrednosti?
Rodovniki
-žival z meritvijo in
- oče, mati, …

Meritve
-količina mleka ali
-višina vihra ali
-…

Statističn izračun
-najpogosteje gBLUP ali ssBLUP

Genomska PV

Genomski selekcija
vs. ‚klasika‘
• Prednosti:
•
•
•
•

Krajši generacijski interval
Hayes in Goddard (2008)
http://jas.fass.org/cgi/content/full/86/9/2089
Uporaba živali ob spolni zrelosti
Večja učinkovitost selekcije pri lastnostih z manjšim h2
Orodje za preprečevanje parjenja v sorodstvu – funkcionalni inbriding

 Omejitve:
 Veliko število živali v bazni populaciji (PV+SNP)
 Velika investicija?!?
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obračun
nacionalni
vs. mednarodni
• Surovi podatki kontrole
• Rodovnik vezan na meritve
• Interpretacija:

• Preračunani – pseudo Phe
• Izjema Interbeef

• Interpretacija:
• Odbira ‚bikov‘ SVN lestvica
• Primerjava nacionalnih bikov s
tujimi
• Nekoliko pristranska slika,
odvisna od genetskih povezav
med populacijami

• Odbira znotraj črede
• Odbira bikov iz nacionalne
sheme
• Realna primerjava med
plemenskimi vrednostmi

• Intergenomics, bolje od (g)MACE
• Interbeef bolje od Intergenomics

klasični

obračun
vs.
genomski

• Biki testirani
• starost 5-6 let
• Točnost > 95 %

• Krave testirane
• Tekom prve laktacije, ko so že
drugič breje

• Testirana žival
• tele ali celo zarodek
• nekaj tednov ali mesec po
genotipizaciji
• Točnost ~ 60 %

• Mlade živali
• Imajo le PA
• Točnost ~ 30 %
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Aktualno stanje obračunov - RJ
• Nacionalni obračun
• Klasični vse živali, ki so povezane z meritvami – kontrolo v Sloveniji
• Bikov 816 (2 047)
• Krav 58 803 (73 406)

• Genomski razširjeni ssGBLUP – v razvoju, referenčna populacija?

• Mednarodni obračun
• Klasični - MACE 381 (11 233)
• Genomski - InterGenomics 592 (34 474) + 1 606 ženskih živali DGV

Aktualno stanje obračunov - ČB
• Nacionalni obračun
• Klasični vse živali, ki so povezane z meritvami – kontrolo v Sloveniji
• Bikov 1 227 (4 455)
• Krav 199 969 (239 615)

• Genomski razširjeni ssGBLUP – v razvoju, referenčna populacija?

• Mednarodni obračun
• MACE 575 (157 070)
• IG – HOL – testni obračun v testu

6

7.2.2020

Aktualno stanje obračunov - LS
• Nacionalni obračun
• Klasični vse živali, ki so povezane z meritvami – kontrolo v Sloveniji
• Bikov 1 415 (3 887)
• Krav 174 700 (208 454)

• Mednarodni obračun
• MACE 645 (33 543)
• Genomski na populaciji DEA ~ 500 (90 % biki)

Kaj pomeni uvedba GS za RP
• Sheme mladi – čakajoči – testirani bik NI več  le še TESTIRANI biki
• Potencialna bikovska mati - BM NI
• Sprememba RP
Kaj
Odbira za genotipizacijo

več

Biki

Krave

Vsi ali najboljši po PA (min 3×
glede na potrebe)

Vse ali najboljše po PA (min 3×
glede na št. BM)

Kdaj genotipizacija

čimprej po rojstvu

Zaupnost podatkov

Brez ali do spolne zrelosti?

Kriteriji odbire
Uporaba plemenjaka/ice
Organizacija dela

SSI + pragovi ? (bolezni, kazeini, …)
Ob spolni zrelosti

Kot BM ali donorko - ET?

OC – alternativna vzreja

TP – genomski center - rejci
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Kaj si bomo zapomnili
• Klasični vs. Genomski obračun
• Pri genomskem obračunu dobimo rezultate prej kot pri
klasičnem
• Točnosti napovedi so manjše pri genomskih kot pri klasičnih
• Nacionalni vs. Mednarodni obračun
• Nacionalni je bolj zanesljiv, ker temelji na domačih meritvah
• Mednarodni omogoča primerjavo
• Primerjava je tako dobra, kot je dobra povezava z meritvami

HVALA ZA POZORNOST!
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

Zakonodaja
(zootehnika / živinoreja)
(Andrej Šalika)

KIS – Ljubljana, KGZavod – Ptuj
februar 2020

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

Dostop do informacij
• Spletna stran EU:
• seznam rejskih društev in rejskih podjetij EU
• seznam rejskih organov (rejske organizacije) v tretjih državah
• evropska zakonodaja

• Spletna stran MKGP:
• spremembe v lanskem letu
• razdelitev vsebin po vrstah živali oziroma panogah
• povezave na splet EU in na rejska društva

podatki SURS za leto 2010
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

Uporaba zakonodaje po 1. nov. 2018
•

Uredba o reji živali - URŽ (Uredba EU 2016/1012):
•
•
•
•
•

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/716 – vzorči obrazec za objavo RD in RP
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717 – vzorči obrazci za ZS (PŽ in ZM)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1422 – imenovanje referenčnega središča (govedo)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 – vzorči obrazci za ZS (enoprsti kopitarji)
Nekatere direktive in odločbe ostajajo (Direktiva 90/425/EEC) – tekmovanje kopitarjev

•

Uredba o izvajanju uredbe EU o reji živali - nacionalni predpis.

•

Vse obstoječe PRO in potrjeni RP so bili avtomatično priznani oziroma
potrjeni tudi z URŽ – zdaj potekajo prilagoditve na novo zakonodajo.

•

Vloga Zakona o živinoreji – ta pri potrjevanju RP in statusa RD in RP
nima več pomena (razen za čebele):
•
•
•
•

razveljavili smo 36 pravilnikov
veterinarske vsebine se bodo izločile – imamo novo EU zakonodajo
javne službe: prenos v ZKmet – predvidena razveljavitev pravilnikov glede DPO, TP, PP, OS
nov ZŽiv bo bistveno krajši
3
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IN PREHRANO

Izvajalci RP
• nosilci RP so rejska društva (RD) ali rejska podjetja (RP)
• pri izvajanju RP sodelujejo zunanji izvajalci (strokovne institucije),
ki za RD izvajajo tehnične naloge:
•
•
•
•

vzpostavitev rodovniške knjige in tehnična podpora pri upravljanju
izvajanje lastne preizkušnje (kontrola proizvodnosti)
ocenjevanje genetske vrednosti in
druge strokovne naloge (analize, raziskave in druga tehnična opravila)

• zunanje izvajalce imenujejo RD ali RP – URŽ dopušča, da
pristojni organ zunanje izvajalce potrdi (RS tega ni uzakonila)
• za izvedbo RP je v celoti odgovorno RD ali RP

4
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

Pravice rejcev
• imajo pravico sodelovati v RP:
• redijo plemenske živali na geografskem območju
• njihove plemenske živali pripadajo pasmi, liniji ali križani pasmi, vključeni v ta RP

• rejci, ki sodelujejo v RP imajo pravico:
•
•
•
•
•
•
•

da se njihove čistopasemske plemenske živali vpišejo v GD RK
da se njihove živali vpišejo v DD RK – če ga je RD vzpostavilo
da se njihovi hibridni plemenski prašiči (za pasmo, linijo ali križance), vpišejo v register
da sodelujejo pri lastni preizkušnji (LP) in ocenjevanju genetske vrednosti (OGV)
da se jim zagotovi ZS
da se jim na zahtevo zagotovijo najnovejši rezultati LP in OGV, kadar so na voljo
da imajo dostop do vseh drugih storitev glede na ta RP

• ko je predvideno članstvo, imajo pravico:
• postati člani
• sodelovati pri opredeljevanju in razvijanju RP
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

Pravice rejskih društev in rejskih podjetij
• imajo pravico:
• samostojno opredeliti in izvajati RP pod pogojem, da so skladni z URŽ
• imajo pravico rejce izključiti iz udeležbe v RP, kadar rejci ne spoštujejo pravil iz RP ali ne
izpolnjujejo obveznosti določenih v poslovnikih
• v primeru članstva, imajo pravico izključiti iz članstva rejce, če ti rejci ne izpolnjujejo
obveznosti, določenih v poslovnikih

• brez poseganja v vlogo sodišč, so RD in RP odgovorna za reševaje
sporov, do katerih lahko pride:
• med rejci
• med rejci in rejskimi društvi ali rejskimi podjetji

• združenje rejcev, rejske organizacije in javni organi sprejmejo poslovnike:
•
•
•
•

za urejanje reševanja sporov
za zagotavljanje enake obravnave rejcev
določajo pravice in obveznosti rejcev, vključenih v RP
določajo pravice in obveznosti članov

• poslovnik ne preprečuje:
• proste izbire pri selekciji in reji svojih živali
• vpisa potomcev v RK in rodovniške registre
• da so lastniki svojih plemenskih živali

podatki SURS za leto 2010
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Vpis živali v rodovniško knjigo (RK)
•

RD na zahtevo rejca vpišejo ali registrirajo za vpis v GD RK vse čistopasemske
plemenske živali (ČPŽ) – živali izpolnjujejo pogoje iz Poglavja I, Del 1, Priloga II
• RD ne smejo zavrniti vpisa ČPŽ v GD RK z utemeljitvijo, da ta žival za isto pasmo , v
primeru programa križanja za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje pa za drugo
pasmo, že vpisana v GD RK, ki jo je vzpostavilo drugo RD, ki je priznano v skladu z
URŽ ali rejskim organom tretje države

•

v primeru, da je GD RK razdeljen na razrede, vpiše RD ČPŽ, ki izpolnjuje merila
za GD, v razred, ki ustreza genetski vrednosti te ČPŽ

•

odstopanja
• obnova pasme ali oblikovanje nove pasme (19. člen)
• ogrožena pasma (Priloga II, Del 1, Poglavje III, točka 2)
• za vpis čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev (Priloga I, Del 3, točka 1)

•

RD (če je vzpostavilo DD RK) na zahtevo rejca vpišejo v DD RK živali iste vrste,
ki niso primerne za vpis v GD – živali izpolnjujejo pogoje iz Poglavja II, Del 1,
Priloga II
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HVALA
ZA POZORNOST
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Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji

Rejski program za mesne pasme
viš. pred. mag. Marko Čepon, strokovni vodja

Ljubljana, 10.02.2020 in Ptuj 11.02.2020

Kje se vidite kot izvajalci nalog iz RP-ja?
1

UVOD

2

IME PASME IN NAMEN REJSKEGA PROGRAMA

3

ZNAČILNOSTI PASME

4

REJSKI IN SELEKCIJSKI CILJI

5

VELIKOST POPULACIJE

6

IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA

7

REJSKE METODE ZA LIMUZIN PASMO

8

LASTNA PREIZKUŠJA

9

SISTEM OCENJEVANJA GENETSKIH VREDNOSTI IN GENOMSKIH OCEN

10

MERILA IN POSTOPKI ZA VPIS ŽIVALI V RODOVNIŠKO KNJIGO ZA LIMUZIN PASMO GOVEDI

11

RAZVRŠČANJE ČISTOPASEMSKIH PLEMENSKIH ŽIVALI

12

IZDAJANJE ZOOTEHNIŠKIH SPRIČEVAL

1
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Lastna preizkušnja – aktivnosti:
- ob telitvi
- vezana na reprodukcijske lastnosti
- v čredah krav dojilj (tudi „SH“ kontrola)
- na testni postaji
- na liniji klanja
- ocenjevanje lastnosti zunanjosti

Aktivnosti ob TELITVI
1. Zbiranje informacij OB TELITVI:
- Masa ob rojstvu
- Potek telitve
- Stanje teleta
- V primeru napake - opis napake
NIČ DRUGEGA, nobenih OCEN teleta ali krave, itn!
Velja za REJCE in KONTROLORJE!
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torej: korektno izpolnjen TETOVIRNI listek

2.

Aktivnosti vezane na reprodukcijske lastnosti

Za spremljanje in genetsko vrednotenje reprodukcijskih lastnosti
je potrebno voditi zootehniško dokumentacijo o:

• osemenitvi in/ali
• naravnemu pripustu in/ali
• haremskemu pripustu

Odgovornost za izpolnitev:
REJEC

VNOS? - Območni zavod KGZS
- v elektronski obliki REJEC
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Čemu služijo te informacije:
Oceni gospodarsko pomembnih lastnosti, kot so:
•
•
•

potek telitve
starost ob prvi telitvi
doba med telitvama

Ter nenazadnje zanesljivejšemu poreklu živali, preprečevanju
parjenja v sorodstvu, …

Kdaj se opravljajo tehtanja?
3. Zbiranje informacij ob tehtanjih PO TELITVI:
- Osnovni podatki o identifikaciji teleta (najmanj ID, datum
rojstva, spol, pasma)
- Telesne mase telet (med 90. in 500. dnem, vsaj 70 % telet)
NIČ DRUGEGA, nobenih OCEN teleta ali krave, itn!
Velja za REJCE in KONTROLORJE!
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Čemu služijo tehtanja telet?
Izračunu telesnih mas telet na:
- 90. dan starosti
- 210. dan starosti
- na 365. dan starosti
Izračunu različnih dnevnih prirastov telet

Čemu služijo izračuni telesnih mas in dnevnih prirastov?
Izračunu plemenskih vrednosti (PV) za:
- tele (lastna meritev)
- mater (lastna meritev in meritve potomcev)
- očetov (lastna meritev in meritve potomcev)
Izračunu skupnega selekcijskega indeksa
Načine izračunov preverja ICAR, natančnejše InterBull
center (za vse države članice, primerljivost!)

5

7.2.2020

Plemenski biki - 1
1. Zaključen lastni test (vzrejališče)
- potomec BM in ELITNEGA bika
- Priporočen s stran Komisije, možnosti:
- PP, PPE, OC, OCE in ocena tipa: V (vzrejni) ali P (pitovni)

Plemenski biki - 2
Bik je v reji, vključeni v RP
- je čistopasemska plemenska žival (4 generacije)
- ima znano rojstno maso, ter mase med 90. in 280. dnem ter
med 281. in 500. dnem
- presega določene ocene zunanjosti po dopolnjenem 12
mesecu starosti
- zahteva rejca
- priporočen s stran strokovnega vodje, možnosti:
- PP in ocena tipa: V (vzrejni) ali P (pitovni)
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Plemenski biki - 3
Čistopasemska plemenska žival:
je vsaka žival, ki je vpisana ali izpolnjuje pogoje za vpis v glavni del
Rodovniške knjige
Čistopasemske plemenske živali moškega spola se lahko uporablja
za razmnoževanje (Uredba EU 2016/1012).
Zootehniški dokument se izda na zahtevo rejca, člana rejskega
programa.
Priporočilo DRGMS ni izdano!

Rezultati dosedanjega dela…
in v prihodnje uporaba živali s priporočili DRGMS
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Izvajanje uredbe o reji živali pri
lisasti pasmi

Strokovni vodja za lisasto pasmo
Jože Smolinger

Uredba o reji živali
UREDBA (EU) 2016/1012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8.
junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s
čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim
zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št.
652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS)

69. člen določa – Uredba se začne uporabljati 1. nov. 2018 – do takrat se morajo
nacionalni sistemi prilagoditi tej uredbi glede:
• priprave in objave zakonskih in podzakonskih aktov ter
• izvajanja rejskih programov (pravila rejskih društev in pravila rejskih
programov: Priloga I)
Postopki po 1. nov. 2018:
• se izvajajo po EU uredbi (potrditev rejskih organizacij in rejskih
programov, nadzor)
• izjema za: perutnino, kunce in čebele (vse izvajamo po Zakonu o
živinoreji)
Vse obstoječe PRO in potrjeni RP so priznane oziroma potrjeni tudi z novo
uredbo
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Uredbe o reji živali
Poenostaviti, racionalizirati in narediti pregledna pravila Unije, ki so bila do sedaj zajeta v
številnih direktivah.
Države članice so EU pravila zelo različno prenašala v svoj pravni red in ga tudi različno
razlagale.
Spodbujanje konkurenčnosti.
Splošni namen izvajanja RP je na trajnosten način izboljšati proizvodne in neproizvodne
lastnosti plemenskih živali ali ohranitev pasme. Ti RP bi morali zajemati zadostno število
čistopasemskih plemenskih živali v lasti rejcev, ki z rejo in selekcijo spodbujajo in razvijajo
želene lastnosti teh živali ali zagotavljajo ohranitev pasme v skladu s cilji, ki so skupni
sodelujočim rejcem.
Rejci bi morali imeti pravico RP oblikovati in ga izvajati za lastno uporabo, ne da bi
ta program moral odobriti pristojni organ.

PRAVILA
ZVEZE DRUŠTEV REJCEV GOVEDI
LISASTE PASME
(temeljni akt – pravila – statut – poslovnik)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
Polno ime društva:
ZVEZA DRUŠTEV REJCEV GOVEDI
LISASTE PASME SLOVENIJE
Skrajšano ime združenja:
ZDRGLPS
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Načela javnosti združenje uresničuje na naslednje načine:

• objavljanjem strokovnih vsebin in obvestil preko elektronskih medijev
(spletna stran, družbena omrežja…)
• članom in drugi zainteresirani javnosti omogoča sodelovanje na občnih
zborih,
• predstavnikom javnega obveščanja omogoča udeležbo na sejah organov,
• zapisniki sej organov so dostopni članom nadzornega odbora, članom
združenja in drugim pristojnim organom,
• člane o dogodkih seznanjajo posamezne delovne skupine s posebnimi
pisnimi in ustnimi obvestili,
• tri krat letno izdaja strokovno revijo Lisasto govedo
• vsako leto pomladi in jeseni organizira strokovni posvet iz področja
selekcije, vzreje in prehrane goveda

Društvo uresničuje svoje cilje in programe z naslednjimi dejavnostmi:
• izvajanje rejskega programa v skladu z uredbo,
• povezovanje svojih članov pri strokovnih nalogah društva, poglabljanje in širjenje
znanja, razvijanje in dvig strokovne ravni, zvišanje kakovosti vseh oblik in
načinov reje in razvoja lisaste pasme,
• s sodelovanjem in spodbujanjem članov, da aktivno sodelujejo s strokovnimi
službami in vključevanje v interesna združenja na področju govedoreje
• z organiziranjem in izvedbo razstav, strokovnih delavnic in drugih prireditev s
plemenskimi živalmi in vseh ostalih proizvodov, ki se priredijo z rejo živali
• podpora in svetovanje članom na vseh področjih vzreje in reje živali.
• nakup in zakup nepremičnin.
• izvajanje rejskega programa.
• organizacija in izvedba prireditev na temo vzrejnih-, delovnih- in klavnih živali in
vseh ostalih proizvodov, ki nastanejo pri vzreji živali.
• trgovanje z živalmi in izdelki vseh vrst.
• z varovanjem moralnih in materialnih koristi ter pravic članov, pa tudi celotnega
področja dejavnosti ter dvig ugleda članov,
• s sodelovanjem s podjetji, združenji, sponzorji in drugimi dejavniki ter jih seznanja
z dejavnostjo in njegovimi člani,
• s sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.
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Spletna stran ZDRGLPS

http://www.liska.si
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Redni član
Člani društva lahko postanejo:
(1) Fizične in pravne osebe in osebne družbe gospodarskega prava, ki imajo, na
območju dejavnosti zadruge, v lasti nepremičnine ali imajo na tem območju kmetijsko
gospodarstvo.
(2) Druge fizične in pravne osebe, katerih sprejem je v interesu društva.
(3) Člani društva so lahko Slovenci, ki živijo v tujini in tuji državljani, ki redijo plemenske
živali izven območja Republike Slovenije, za svoje živali izpolnjujejo pogoje za vpis v
izvorno rodovniško knjigo (IRK LS) in ki s pisno izjavo potrdijo vključitev svojih živali v
rejski program in vstop v članstvo
Pravice rednih članov so:
• da niso omejeni pri selekciji svojih živali znotraj standardov in ciljev RP
• da zahtevajo vpis potomcev plemenskih živali v RK v skladu s pravili Uredbe
• da lahko zahtevajo ohranitev lastništva izbrane plemenske živali
• da volijo in so izvoljeni v organe Društva ZDRGLPS,
• da dajejo predloge in pobude glede delovanja Društva ZDRGLPS,
• da sodelujejo pri delu organov Društva ZDRGLPS,
• da opravljajo posamezne rejske naloge v skladu z RP,
• da sodelujejo pri prodaji in nabavi plemenskih živali ter semena bikov,
• da sodelujejo pri opredeljevanju in razvijanju RP in statuta Društva ZDRGLPS

Dolžnosti rednih članov so:
• da spoštujejo pravila RP in statuta Društva ZDRGLPS
• da spoštujejo pravila in sklepe organov Društva ZDRGLPS,
• da sodelujejo pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju,
• da pomagajo uresničevati namen in izpolnjevanje nalog Društva
ZDRGLPS,
• da varujejo ugled Društva,
• da plačujejo letno članarino
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Uredbe o reji živali:
 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717 z dne 10. aprila 2017 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi z vzorčnimi obrazci zootehniških spričeval za plemenske živali in
njihov zarodni material;
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Strokovni svet
Strokovni svet daje mnenja in predloge o strokovnih
vprašanjih pri izvajanju rejskega programa za lisasto pasmo
goveda.
Strokovni svet opravlja še naslednje naloge:
• obravnava predlog strokovnih nalog rejskega programa,
• obravnava poročila o izvajanju strokovnih nalog rejskega
programa,
• razpravlja o predlogih za dopolnitev rejskega programa,
• spremlja novosti na področju zakonodaje v govedoreji,
• spremlja novosti na področju stroke v govedoreji.

Model selekcije govedi lisaste pasme
POPULACIJA KRAV

Ostala populacija

KONTROLIRANE KRAVE
Poreklo
Kontrola proizvodnih lastnosti
Ocena lastnosti zunanjosti
−Napoved plemenskih vrednosti: laktacijski zaključki, dnevne kontrole, meso,
genotipizacija

BIKOVSKE MATERE

BIKCI – genomsko testiranje: - ocena lastnosti zunanjosti

OSEMENJEVANJE

PRIPUST

ZAKOL

OSEMENJEVALNI CENTER:
»GENOMSKO TESTIRANI BIKI«
BIOLOŠKI PREIZKUS (na vseh teletih)
PREIZKUS NA PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI (na sinovih)
OCENJEVANJE IZRAŽENOSTI LASTNOSTI ZUNANJOSTI (na hčerah)
PREIZKUS NA LASTNOSTI MLEČNOSTI, REPRODUKCIJA (na hčerah)
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ČE SO REZULTATI VSEH PREIZKUSOV SKLADNI Z REJSKIM CILJEM

TESTIRANI
BIKI
OSEMENJEVANJE

ZA

RUTINSKO

ELITNI BIKI

Z izračunom genomskih plemenskih vrednosti dobimo tudi izračune za
lastnosti:
- persistenca (mlečna vztrajnost)
- zdravje vimena
- vitalnost
- informacije devetih genetskih napakah
- betakazeini
- brezrožnost

Ocenjevanje prvesnic

• Lastnosti eksterierja ocenjujemo po evropskem sistemu ocenjevanja
Flecscore (http://wsff.info/home-2/type). Zraven vseh
lastnosti okvirja, omišičenosti, nog in vimena so v ta sistem
ocenjevanja zajete vse napake pri živalih (ozke prsi, ohlapno pleče,
uleknjen hrbet, vdolbina v predelu ledvic, strehast križ, ozka sedna
širina, kravja stoja, nepravilna prednja stoja, razprti in zviti parklji,
stopničasto vime, lijakasti seski, neizenačeno vime, edem vimena,
slaba žleznatost vimena, nagib prednjih seskov, ozek stranski
razmak seskov in zvončasti seski).
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Flexscore Startseite

Za izvajanje posameznih tehničnih opravil za uresničevanje rejskega programa za lisasto
pasmo goveda, se je rejsko društvo pogodbeno zavezalo z naslednjimi zunanjimi izvajalci
v živinoreji:
KGZS – Zavod Ptuj, MS, Celje, LJ, NM, NG in Kranj: koordinacija in zastopanje pri
izvajanju rejskega programa za lisasto pasmo, strokovno vodenje rejskega programa,
zbiranje in posredovanje
podatkov, spremljanje mlečnosti, reprodukcijskih in
pitovnih lastnosti, preprečevanje parjenja v sorodu, ocenjevanje lastnosti zunanjosti,
priprava letnega programa alternativne vzreje plemenskih bikov za pleme, odbira
živali, sodelovanje pri poskusnih razvojnih nalogah, mednarodno sodelovanje, drugo
(strokovni vodja in strokovni tajnik za lisasto pasmo);
-

OC Ptuj: laboratorijski pregledi semena plemenskim bikom lisaste pasme, spremljanje
in priprava poročila števila osemenitev, odvzem in hramba semena plemenskim bikom
lisaste pasme v sodelovanju z rejskim društvom in gensko banko.

-

Lfl Inštitut (Institut für Tierzucht): izračunavanje genomskih plemenskih vrednosti,
izračunavanje klasičnih plemenskih vrednosti in drugo.

-

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS): sodelovanje pri zastopanju, mednarodno
sodelovanje, zbiranje in obdelava podatkov, tehnična vzpostavitev rodovniške knjige
(podatkovne zbirke) in skrb za ustrezno delovanje ter nadgradnjo te podatkovne
zbirke, s strani rejskega društva je KIS pooblaščenec, ki za potrebe društva izpisuje in
podpisuje zootehnično spričevalo (Priloga 7), skrb za informacijski sistem, analize
dodatnega in naključnega preverjanja porekel pri lisastem govedu, molekularno
biološke analize, sodelovanje pri razvojnih nalogah, priprava poročil o rezultatih,
drugo.
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-

KGZS: mednarodno sodelovanje, sodelovanje pri zastopanju, koordinacija z
vsemi KGZS – Zavodi (kontrolno selekcijske službe: izvajanje kontrole mlečnosti,
zbiranje vzorcev za potrebe genetskih analiz, identifikacija in registracija govedi,
preverjanje in potrjevanje porekla, biološki test, vnos podatkov v informacijski
sistem, možnost lastne preizkušnje plemenskih bikov lisaste pasme za pleme na
testni postaji …), koordinacija z drugimi institucijami oz. z drugimi zunanjimi
izvajalci v živinoreji, drugo.

-

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko:
mednarodno sodelovanje, sodelovanje pri zastopanju … v okviru Javne službe
nalog genske banke v živinoreji, ki delo vodi na področju ohranjanja biotske
raznovrstnosti v živinoreji, ohranjanje genetske pestrosti pri plemenskih bikih in
kravah.

-

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za živinorejo:
izvajanje progenega testa, vodenje tajništva rejskega društva, drugo

-

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta: sodelovanje pri razvojnih nalogah,
drugo.

Evropska uredba vsepovsod uporablja izraze ¨rejska društva, ki vodijo
rodovno knjigo¨
Rejska društva ali rejska podjetja lahko določene tehnične dejavnosti v zvezi z
upravljanjem njihovih RP, vključno z lastno preizkušnjo, vodenjem rodovnih knjig in
ocenjevanjem genetske vrednosti, oddajo zunanjim izvajalcem, pod pogojem, da:
• so rejska društva in rejska podjetja še naprej odgovorna
pristojnemu organu za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz
uredbe;
• ni navzkrižja interesov med tem zunanjim izvajalcem in
gospodarskimi dejavnostmi rejcev, ki sodelujejo v RP;
• ta zunanji izvajalec izpolnjuje vse potrebne zahteve za izvajanje
teh dejavnosti;
• so ta rejska društva in rejska podjetja v svojih prošnjah natančno
navedla dejavnosti, ki jih nameravajo oddati zunanjim izvajalcem,
in kontaktne podatke teh izvajalcev.
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HVALA ZA POZORNOST
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ZVEZA REJCEV GOVEDI RJAVE PASME SLOVENIJE

Hacquetova 17 · SI - 1000 Ljubljana

Rjava pasma – rejski program
Matija Rigler – KGZS Zavod LJ

Ljubljana, 10.02.2020

Osnovne značilnosti pasme
•
•
•
•
•
•
•
•

Barva – sivo rjava (svetli in temnejši odtenki, tudi odtenki brez pigmenta
na glavi pod trebuhom ali na posameznih delih trupa )
Temne barve roževine (parklji, rogovi),
Temne barve sluznic
Miren temperament – enostavna za rejo
Dobra prilagodljivost različnim klimatskim pogojem
Noge
Dolgoživa
Visoka kvaliteta mleka
beljakovine
nizko število somatskih celic
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KOMBINIRANA pasma - DVA tipa

•

Poudarek na prireji MLEKA

•

Visoka prireja mleka, razmerje med težo in
količino prirejenega mleka ≥ 1: 15
Visoke vsebnosti BELJAKOVIN in maščob
Visok delež BB tipa kapa kazeina ≥ 80%, SIR
Nizko ŠSC
Hiter iztok mleka
Kvalitetno vime (izenačeno, žleznato, visoko
pripeto, pravilni seski- dolžina, debelina,
izenačenost seskov, namestitev in položaj
seskov, hiter iztok mleka)
Kvalitetne noge (kot in izraženost skočnega
sklepa, visoki parklji , čvrsti biclji)
Velik okvir – sposobnost velike konzumacije
krme
Dobra plodnost
Dober izkoristek krme

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Kombinirana prireja- MESO – MLEKO
Srednje velikega okvirja
Dobro izražene mesne lastnosti –
omišičenost, večji delež mesa 1. kategorije
Visoka kvaliteta mesa – tanka, fina mišična
vlakna
Miren temperament – enostavna in
prilagodljiva za rejo
Dobra plodnost
Dober materinski nagon

•

Zelo primerna za ekološko prirejo

•
•

Primerjava Selekcijskih indeksov med državami Evr.zveze
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Primerjava življenske prireje mleka rodovniških krav v Nemčiji med leti 2007-2018

Genomska selekcija - statistika opravljenih genotipizacij – vir BF
Leto

M

Ž

Skupaj

2009

191

2013

91

6

191
97

2014

64

56

120

2015

111

45

156

2016

63

187

250

2017

50

685

735

2018

70

311

381

2019

78

344

422

Skupaj

718

1634

2352
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Genomska selekcija - statistika KK kaz in Beta kaz-A2 ml – vir BF
Tip kaz

m

Ž

Skupaj

Delež v%

AA

6

6

12

2,45

AB

69

94

163

33,33
64,22
100,00

BB

110

204

314

Skupaj

185

304

489

A1A1

11

11

22

3,20
30,28

A1A2

94

114

208

A2A2

146

311

457

66,52

Skupaj

251

436

687

100,00

Genomska selekcija statistika

DRŽAVA
AT

CH

DEU

FR

IT

SVN

USA

Skupaj

MC

IG

MC

IG

MC

IG

MC

IG

MC

IG

MC

IG

MC

IG

MC

IG

2,559

2,436

2,398

8,944

3,574

13,182

239

1,338

1,508

4,317

267

592

1,155

2,336

11,700

33,145
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HVALA ZA POZORNOST!

Matija Rigler – KGZS Zavod LJ
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Afriška prašičja kuga
Povzeto po:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/afriska_prasicja_
kuga
Andrej Kastelic, KGZS-Zavod NM, 10. in 11.2.2020

Klasična prašičja kuga na Hrvaškem 2006/2007
• do 20. julija pogin 15 prašičev, 40 usmrtitev na petih kmetijah v Borovem in Lipovači
(Vukovarsko-srijemska županija)
PAŠA NA PROSTEM
• 25. julija usmrčenih 768 prašičih na 48 kmetijah v Borovu, Lipovači, Trpinji in Bršadinu,
Ministrstvo za poljedelstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Hrvaške pričakovalo zaključek
epidemije
PRENOS
• 1. september pogin 17 prašičev, 155 usmrtitev v Belem Brdu (Osječko-baranska županija), ena
kmetija
PREMIK ŽIVALI
• 23. september v Borovu je bilo usmrčenih 346 prašičev, v Belem Brdu 124
PRENOS
• 21. oktober kuga na farmi Prkos med Daljem in Erdutom v Osječko-barans. županija 3600
prašičev ena farma, usmrtitev 7 dni
ELEKTRIČARJI
• 28. oktober usmrtitev 4 prašiči v kraju Selo ob Sisku

OSTANKI HRANE

• 16. november evtanazija 5700 prašičev v Lipovači, drugem delu farme Prkos – Lipovača,
skupno v petih mesecih 11.000 prašičev
PRENOS
• 23. novembra je bila potrjena klasična prašičja kuga tudi na kmetiji s 34 prašiči v Turanj pri
Karlovcu.
OSTANKI HRANE
• 1.3.2007 je bila kuga potrjena ponovno v Vukovarju, Međimurju in Varaždinu

• 8.3.2007 je bila potrjena svinjska kuga na Hrvaškem v Volčičevem, dobrih 500 m od
Slovenske meje. V okuženo trikilometrsko območje spadajo tudi kraji v Sloveniji
severno od Župelevca s 112 kmetijami (2000 prašičev), v rizičnem območju 10 km
pasu okoli žarišča pa je 550 slovenskih kmetij.
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SLIKE HR TV

Afriška prašičja kuga (APK) v primerjavi z KPK
Cepiva ni!
Razkužilo Ecocid S
3% koncentracija 15 minut (30 g / l)
Inaktiviramo ga z:
-vročino:
pri 56 ̊ C / 70minut,
pri 60 ̊ C / 20 minut,
-virus je občutljiv na eter in kloroform,
-na natrijev hidroksid v razredčitvi 8:1000 (30 minut),
-hipoklorid - 2,3 % klorid (30 minut),
-formalin v razredčitvi 3:1000 (30 minut),
-3 % ortofenilfenol (30 minut) in
-na jodove spojine.
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Bolezen je navedena v Pravilniku o bolezni živali UL RS 81/2007
in 24/2010.
Spada med OBVEZNO prijavljive bolezni,

OB POJAVU ZNAKOV NAJ LASTNIK PRAŠIČEV TAKOJ POKLIČE SVOJEGA VETERINARJA!
Zaposleni v javni službi naj takoj pokliče svojega nadrejenega,
nadrejeni obvesti UVHVVR ali Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(IVHVVR)!
Ob odhodu s kmetije naj izvede vse potrebne ukrepe, da ne prenese bolezni
- na druge kmetije
- domov

Poti okužbe z APK
• Vir so lahko divje svinje in prašiči
• Prašiči se okužijo tudi s termično neobdelanim
mesom okuženih prašičev
• Možnost prenosa tudi preko glodalcev, klopov
• Vozila, škornji, oprema (pomembno razkuževanje pred
vstopom v prašičje reje – dezbariere)
• Ni učinkovitega zdravljenja ali vakcinacije
• Arbovirus, družina Asfarviridae
• DNA virus, z ovojnico

– v manj kot dnevu od
okužbe že poteče replikacija virusa
v gostitelju

• visoko nalezljiv
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O APK

Povzročitelj
Bolezen povzroča virus Afriške prašičje kuge, ki spada med DNA viruse, v rod Asfivirus.
Inkubacijska doba
Od časa okužbe, do pojava kliničnih znakov ponavadi preteče 3 – 15 dni, v akutni obliki le 3 – 4 dni.
Značilnosti bolezni
Gre za zelo nalezljivo bolezen (VIRUS PA MORA PRITI V GOBEC PRAŠIČU), ki lahko prizadene prašiče (domače
in divje) vseh kategorij in starosti. Klinični znaki niso specifični, vendar pa lahko na podlagi neobičajne visoke
stopnje pogina med prašiči vseh kategorij posumimo na APK. Bolezen je podobna Klasični prašičji kugi (KPK).

Oblike APK
Pri HITRI (perakutni, akutni) obliki se lahko pojavijo naslednji klinični znaki:
• nenaden pogin, brez očitnih znakov,
• povišana telesna temperatura (40,5 - 42°C),
• rdečina po koži – vršički ušes, repa, spodnjih delov okončin, deli prsi in
trebuha,
• zmanjšan apetit, apatičnost, cianoza, motnje v koordinaciji, ki se pojavijo v
24 – 48 urah pred poginom,
• bruhanje, driska (včasih krvava) in izcedek iz oči
• pogin v 6 – 13 dneh, včasih v 20 dneh,
• abortusi in
• smrtnost včasih 100%.
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Oblike APK
• Za POČASNO (subakutno) obliko je značilen milejši potek kot pri
akutni obliki. Poginjajo predvsem mlajše živali. Do pogina ali
ozdravitve pride v 3 – 4 tednih.
• Za KRONIČNO obliko so značilne respiratorne težave in abortusi,
smrtnost je nizka.

Zatiranje APK
Cepljenje proti APK
• Zaenkrat cepivo ne obstaja. Najboljša ukrepa sta preventiva in v primeru izbruha bolezni
predpisani ukrepi (prijavljanje, poročanje, izolacija in takojšnje pobijanje prašičev na okuženih
gospodarstvih).
• Zdravljenja ni.
Postopek ob sumu
• V primeru kliničnih znakov, značilnih za APK, je imetnik živali dolžan nemudoma obvestiti svojega
veterinarja, ki bo ukrepal v skladu s predpisi.
• Poročanje o sumu je obvezno!
Nadzor nad APK v Sloveniji
• Aktivni in pasivni nadzor UVHVVR v populaciji domačih in divjih prašičev.
• APK spada med obvezno prijavljive bolezni.
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Virus zelo odporen
Odpornost virusa na zunanje razmere je precejšnja:
-ni posebno občutljiv na pH, saj prenese od pH 4 do pH 13.
-preživi 11 dni v blatu (sobna temperatura),
-1 mesec v umazanih prašičjih boksih,
-70 dni v krvi na lesenih deskah (ko živali krvavijo),
-15 tednov v razpadajoči krvi,
-18 mesecev v krvi, ki je shranjena na 4ºC.
Še bolj grozljiva je preživitvena sposobnost virusa v mesnih proizvodih in ostane
kužen za prašiče:
-15 tednov v ohlajenem mesu,
-300 dni v zorjenih pršutih,
-15 let v zamrznjenih trupih.
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Ukrepi v Sloveniji
• Pregled in posodobitev načrta
ukrepov
• Priprava navodil za
•
•
•
•

Rejce
Lovce
Prevoznike
Obiskovalce….
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Situacija APK v EU v obdobju
2014 - 2016

• APK pri domačih prašičih
Država

Prijavljenih izbruhov
(2014 – 2016)

ESTONIJA

24

ITALIJA

79

LATVIJA

45

LITVA

38

POLJSKA

23

Skupna vsota

209

Pojavi APK pri domačih prašičih (1. 1. 2014 – 31. 12. 2016)
Države EU
Regije s prijavljenimi primeri/izbruhi

Situacija APK v EU v obdobju
2014 - 2016
• APK pri divjih prašičih
Država

Prijavljenih primerov
(2014 – 2016)

ESTONIJA

1.816

ITALIJA
LATVIJA

312
1.765

LITVA

459

POLJSKA
Skupna vsota

163
4.515

Pojavi APK pri divjih prašičih (1. 1. 2014 – 31. 12. 2016)
Države EU
Regije s prijavljenimi primeri/izbruhi
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Primeri APK v letu 2017
(do 31. 12. 2017)
• Primeri APK v letu 2017
• 265 pri domačih
• 3.988 pri divjih
• Izbruhi, najbližji Sloveniji
•

•

Češka
•

Divji prašiči

•

Oddaljenost 295
km

Romunija
•

Domači prašiči

•

Oddaljenost 500
km

Pojavi APK v letu 2017 (do 31. 12. 2017)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči

Primeri APK v letu 2018
(do 23. 4. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 35 pri domačih
• 2.386 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 23. 4. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči
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Primeri APK v letu 2018
(do 24. 5. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 40 pri domačih
• 2.750 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 24. 5. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči

Primeri APK v letu 2018
(do 19. 6. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 109 pri domačih
• 2.989 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 19. 6. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči
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Primeri APK v letu 2018
(do 30. 7. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 674 pri domačih
• 3.570 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 30. 7. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči

Primeri APK v letu 2018
(do 26. 8. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 987 pri domačih
• 3.843 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 26. 8. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči
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Ecocid S je razkužilo za APK
Ecocid S ima poseben način učinkovanja, ki uniči virus APK:
• Kalijev peroksimonosulfat učinkuje tako na ovojnico, kot tudi na jedro
• Optimalna učinkovitost v kislem okolju
• Surfaktant zagotovi kontakt s površino virusa in uniči lipidni sloj virusa
• Organske kisline povečajo antivirusno aktivnost
• Puferski sistem omogoči učinkovitost v terenskih pogojih

Ecocid S
3% koncentracija, delovanje 15 minut (30 g / l)
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Predlog preventive za javne uslužbence v
živinoreji – dokler ni potrjenega primera
• Hlev z govedom, kontrola prireje mleka*

• Ob vstopu: čista obutev, razkužiti z Ecocidom
• Ob izstopu: očistiti obutev in jo razkužiti z Ecocidom

• Hlev z govedom, označevanje, ocenjevanje prvesnic,…*
• Ob vstopu: čista obutev, razkužiti z Ecocidom ali škornje za enkratno uporabo
• Ob izstopu: očistiti obutev in jo razkužiti z Ecocidom, če niso uporabljene škornje za enkratno uporabo

• Hlev s prašiči,…*

• Ob vstopu: čista obutev in oblačila**, obutev razkužiti z Ecocidom, namestiti škornje za enkratno uporabo
• Ob izstopu: očistiti obutev in jo razkužiti z Ecocidom
• Upoštevati morebitne dodatne zahteve kmeta

* Uporaba škorenj za enkratno uporabo je na spolzki površini smrtno nevarna. Zato uporaba ni
zahtevana v hlevih z govedom. Namestitev in uporaba le na suhi površini, nikakor na snegu in
ledu ter strmem in vlažnem pobočju!
** zaščitna oblačila je potrebno prati pri temperaturi najmanj pri 56 ̊ C / 70minut, pri 60 ̊ C / 20
minut, transport čistih in umazanih oblačil v vrečkah, ki se zavržejo

Preventiva javnih uslužbencev v živinoreji –
ko je potrjen primer

• PRAVLA DOLOČI UVHVVR
• Območje omejenega gibanja – nadzor vojske
• Nadzorovano območje – ravnati po navodilih UVRVVH
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Zaključki

• Ali je virus afriške prašičje kuge v Sloveniji?
• Virusa ni nikjer v Evropi
• Virus je v Evropi, lahko je tudi že v Sloveniji, ravnati moramo preventivno
• Virus ni nevaren za človeka, zato se me ne tiče

• Kaj moramo storiti, da APK ne prinesemo k domačim prašičem?

ZATO NE KUPUJTE mesa iz kombijev, kjer ni jasnega izvora
mesa, da ne raztrosite bolezni po naši državi!

Tipična→
rdeča ušesa
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Janez Prešern, Peter Kozmus

POSEBNOSTI OCENJEVANJA IN TESTIRANJA PRI
ČEBELAH

Razlike med čebelami in vretenčarji
• So čebele udomačene?
• Biologija čebel
– Poliandrija pri matici
– Matica je vir ženskih spolnih celic in
nosilec moških spolnih celic
– Ocenjevanje matice preko lastnosti
družine
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Organizacija vzreje
LINIJA 1
Matica – generacija P

Matica – generacija F0

Matica – generacija F1

Matica – generacija F2

Troti matice
generacije P

Troti matice
generacije F0

Troti matice
generacije F1

Matica – generacija F0

Matica – generacija F1

Matica – generacija F2

LINIJA 2
Matica – generacija P

Organizacija testiranja
LINIJA 1
Matica – generacija P

LINIJA 2
Matica – generacija F0

Matica – generacija F0

Matica – generacija F0

Matica – generacija F0

Matica – generacija F0

Matica – generacija F0

Matica – generacija P

TESTNO ČEBELARSTVO
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Kaj ocenjujemo pri čebeljih družinah?
• Morfološke lastnosti
• Etološke lastnosti
• Gospodarske lastnosti

Morfološke lastnosti
• Kubitalni indeks (2.4 – 3.2)
• Obarvanost členov zadka (4 - 1)

4

3

2

1
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Etologija: mirnost
4:

Za delo z družino nista potrebna niti dim niti zaščitna
oblačila.

3:

Za delo z družino niso potrebna zaščitna oblačila, če se
uporablja dim

2:

Posamezne čebele napadejo in pičijo, kljub uporabi
dima

1:

Čebele napadajo kljub uporabi dima

Etologija: rojivost
4: V družini ni opaziti rojilne aktivnosti. Matični nastavki
niso zaleženi, niti ni opaznih matičnikov.
3: Občasno se v družini opazi zaležen matičnik oz. matični
nastavek, vendar ni opaznih drugih znakov rojenja. Rojenje
se z lahkoto prepreči z dodajanjem praznih satov v panj.

Foto: Čebelarstvo Avguštin

2: Družina aktivno gradi matičnike, opazno je zmanjšanje
obsega nepokrite zalege, gradnje satja in zadka matice
1: Družina je rojila, oz. je bilo rojenje preprečeno z
največjim naporom
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Etologija: odpornost na čebelje bolezni
Čistilna sposobnost

Gospodarska lastnost: donos medu
2013
2014
2015
2016
2017

Med
26.1
9.6
23.4
12.9
15.4

Mirnost
3.7
3.6
3.4
3.5
3.2

Rojivost
3.6
3.5
3.4
3.1
3.4

Obarvanost
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6

Živalnost
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

Čistilni nagon
96.5
96.2
95.9
90.4
87.2
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Zaupamo meritvam?
2013
2014
2015
2016
2017

Med
26.1
9.6
23.4
12.9
15.4

Mirnost
3.7
3.6
3.4
3.5
3.2

Rojivost
3.6
3.5
3.4
3.1
3.4

Obarvanost
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6

Živalnost
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

Čistilni nagon
96.5
96.2
95.9
90.4
87.2

Izpitni vprašanji
1. Naštejte lastnosti, ki jih ocenjujemo pri čebelah
2. Ali so čebele udomačene?
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