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1.

OPERACIJA DOBROBIT ŽIVALI (DŽ) – DROBNICA

Vstopni pogoj
Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za operacijo
DŽ – drobnica rediti najmanj tako število drobnice, za
katero bo izvajal pašo, kot ustreza 2 GVŽ drobnice.
Zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve
Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – drobnica mora
upravičenec izvajati pašo drobnice. Paša drobnice
se lahko izvaja na kmetijskih površinah kmetijskega
gospodarstva upravičenca in na planini oziroma
skupnem pašniku drugega nosilca kmetijskega
gospodarstva.
Pri izvajanju zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti
za drobnico, za katero upravičenec uveljavlja operacijo
DŽ – drobnica, izpolnjeni naslednji pogoji:
-	drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210
dni ali najmanj 180 dni na kmetijskih gospodarstvih
razvrščenih v območje s krajšo vegetacijsko dobo v
času od 15. marca 2019 do 30. novembra 2019;
- drobnica lahko prenočuje v hlevu;
- zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na
podlagi predhodne koprološke analize;
- voditi je treba dnevnik paše;
-	ažurno je treba voditi register drobnice na
gospodarstvu v skladu s predpisom, ki ureja
identifikacijo in registracijo drobnice.

Koprološka analiza iz tretje alineje drugega odstavka
tega člena in tretiranje živali na podlagi rezultatov
koprološke analize morata biti opravljena pred
začetkom paše v letu 2019. Za koprološko analizo se
vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 100
živali. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se
izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke
analize in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti
razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Ovce in
koze, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se
lahko tretirajo v času presušitve. Upravičenec mora
imeti dokazila o opravljenih koproloških analizah.
Plačilo
Plačilo se dodeli za:
ovne, starejše od enega leta, in ovce, ki so
starejše od enega leta oziroma so že jagnjile,
kozle, starejše od enega leta, in koze, ki so
starejše od enega leta oziroma so že jarile.
Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ.
Višina plačila
Višina plačila za izvajanje zahteve za operacijo DŽ –
drobnica letno znaša 27,60 eura/GVŽ.

Začetka obdobja paše za drobnico ni mogoče
uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka.
Za vse živali, za katere upravičenec uveljavlja zahtevek
za operacijo DŽ – drobnica, mora biti znan podatek o
mesecu in letu rojstva. Za živali, ki so prišle na kmetijsko
gospodarstvo z drugega kmetijskega gospodarstva,
mora biti podatek o mesecu in letu njihovega rojstva
izkazan v pisni obliki (zapisan v RDG ali drugem
dokumentu, ki spremlja žival pri premiku).
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2.

INFORMIRANJE UPRAVIČENCEV O IZVAJANJU UKREPA
DOBROBIT ŽIVALI (DŽ)

2.1.

 REDSTAVITEV NAJPOGOSTEJŠIH NAPAK, KI SE ŠE VEDNO POJAVLJAJO
P
PRI IZVAJANJU OPERACIJE DŽ – DROBNICA OZIROMA PRI PRAVILIH ZA
IDENTIFIKACIJO IN REGISTRACIJO DROBNICE

Napake, ki so zaznane na vlogah so lahko ugotovljene tako z administrativno kontrolo kot s kontrolo na kraju samem. Administrativna kontrola predstavlja delež kontrol glede na vse kontrole (100 %) (Videčnik, 2019).
Administrativna kontrola
V letu 2018 je bilo z administrativno kontrolo na operaciji DŽ drobnica ugotovljenih šest kršitev. Pri petih vlagateljih
s kršitvijo je bilo ugotovljeno, da je bilo skupno število GVŽ, za katero je uveljavljal zahtevek DŽ, manjše od 2 GVŽ. En
vlagatelj pa je oddal obrazec za DŽ prepozno (Videčnik, 2019).
Kontrola na kraju samem
Za kontrolo pri operaciji DŽ drobnica je bilo v letu 2018 izbranih 59 kmetijskih gospodarstev (KMG MID), kar predstavlja 10,24 % vseh 576 kmetijskih gospodarstev, ki so bila vključena v ta ukrep. Z analizo tveganja je bilo izbranih
39 KMG MID-ov, z naključnim izborom 11 KMG MID-ov in 9 KMG MID-ov je bilo pregledanih na podlagi direktnega
izbora (Videčnik, 2019).

Skupno je bilo ugotovljeno 48 kršitev, od katerih je bilo 28 kršitev sankcijskih. Pet kršitev je bilo iz naslova identifikacije in registracije. Na 20 KMG MID-ih je bilo ugotovljeno, da se ena ali več ovc oziroma koz ni nahajala na paši, kar je
predstavljalo 42 % kršitev. Na 10 KMG MID-ih pa ni bilo izvedeno tretiranje proti zajedavcem pri drobnici. Podatki o
številu in deležu napak (kršitev) pri kontroli na kraju samem so prikazani na sliki 1 (Videčnik, 2019).

Slika 1: Število in delež napak (kršitev) pri kontroli na kraju samem (Videčnik, 2019)
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Primerjali smo število kršitev na operaciji DŽ drobnica, s kontrolo na kraju samem v letih 2017 in 2018. Ugotovili
smo, da je bila v letu 2017 oddana 601 vloga, izvedenih je bilo 40 kontrol in ugotovljenih 35 kršitev. V letu 2018 je
bilo oddanih nekoliko manj vlog (576), izvedenih je bilo več kontrol (59) pri katerih so ugotovili 48 kršitev (Videčnik,
2019; preglednica 1)
Preglednica 1: Število kršitev na operaciji DŽ drobnica v letih 2017 in 2018 (Videčnik, 2019)
Opis kršitve

Število kršitev
2017

2018

Ovce niso na paši

11

17

Tretiranje ni bilo izvedeno

3

10

Koprološka analiza ni bila izdelana

2

6

Koze niso na paši

7

3

Ovce niso označene

3

3

Tretiranje ni izvedeno v roku

2

2

Koze niso označene

/

2

Register drobnice se ne vodi ažurno

/

2

Register drobnice se ne vodi

3

1

Živali se pasejo na območju, kjer je paša prepovedana

3

1

Dnevnika paše se ne vodi

/

1

Koprološka analiza za drobnico ni izdelana v roku

1

/

2.2.

 REDSTAVITEV PRAVIL IZ PRAVILNIKA ZA IDENTIFIKACIJO IN REGISTRACIJO
P
DROBNICE

Identifikacijo in registracijo drobnice na območju Slovenije ureja Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
(Uradni list RS, št. 75/10, 26/14, 87/14, 15/16 in 36/19), ki določa način identifikacije in registracije ovc in koz (drobnica), način vodenja centralnega registra drobnice, spremljanje premikov drobnice, vodenje registra drobnice na
gospodarstvu in registracijo imetnikov drobnice v evidenci imetnikov rejnih živali (Pravilnik…, 2019).
Označitev drobnice
(1) Imetnik, ki je lahko lastnik oziroma se po pooblastilu lastnika ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe drobnice, je odgovoren za pravočasno in pravilno označitev
živali.
(2) Ž
 ivali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija.
(3) Rok za označitev živali je šest mesecev. Rok za označitev živali v ekstenzivnih pogojih reje je devet mesecev. Najpozneje pred premikom iz gospodarstva, kjer je bila žival rojena, na drugo gospodarstvo.
(4) Prvi identifikator je ušesna znamka, ki je nameščena v desno uho.
(5) Drugi

identifikator (v levem ušesu) je lahko:
- ušesna znamka, ki je po obliki in vsebini enaka prvemu identifikatorju (slika 2);
- ušesna znamka z elektronsko identifikacijo (EID), ki vsebuje mikročip;
- na gospodarstvih, ki so aktivno vključena v rejski program priznane rejske organizacije pri drobnici: tetoviranje
s številko, ki je enaka številki na prvem identifikatorju, pri čemer je mesto tetoviranja levo uho (slika 3), pri kozah
lahko tudi repna guba (slika 4).
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Slika 2: Označitev z dvema štirioglatima ušesnima znamkama v obe ušesi (Foto: Simčič M., Rezar V.)

Slika 3: Ušesna znamka samo v desnem ušesu, tetovaža v levem ušesu (Foto: Simčič M.)

Slika 4: Tetovaža v levem ušesu pri ovci in tetovaža v repno gubo pri kozi (Foto: Kancler K., Zajc P.)

(6) Za živali (jagnjeta in kozliče), ki so namenjene za zakol pred starostjo 12 mesecev in ki niso namenjene za trgovino
znotraj EU in niti za izvoz v tretje države se kot alternativa načina identifikacije dovoli način identifikacije z okroglo
ušesno znamko (SIŠ), nameščeno v enem ušesu (slika 5). Ušesna znamka mora vsebovati vsaj dvočrkovno kodo države in identifikacijsko kodo gospodarstva, kjer je bila žival rojena.
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Slika 5: Označitev jagnjeta z okroglo ušesno znamko (SIŠ)

Ušesna znamka
(1) Ušesna znamka mora biti rumene barve, sestavljena iz moškega in ženskega dela, ki se ob uporabi spojita, ter
široka najmanj 40 mm in visoka najmanj 20 mm (štirioglata). Na moškem delu ušesne znamke mora biti natisnjeno:
- UVHVVR ali MKGP, velikost črk najmanj 3 mm in
- identifikacijska številka živali: dvočrkovna oznaka Republike Slovenije »SI« in prve tri številke v velikosti najmanj 5
mm, zadnje tri številke pa najmanj v velikosti 12 mm (slika 6).

Slika 6: Štirioglata ušesna znamka za drobnico (UVHVVR, 2019)
(2) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga vsebina, vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske številke.
(3) Ušesna znamka za označevanje živali, ki so namenjene za zakol pred starostjo 12 mesecev in ki niso namenjene
za trgovino znotraj EU in niti za izvoz v tretje države mora biti rumene barve, okrogla, premera najmanj 27 mm (slika
7), ki je po vstavitvi v uho ni več mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi
odtisnjena skupinska identifikacijska številka (SIŠ), na ženskem delu pa je lahko tudi druga vsebina, vendar to ne sme
vplivati na čitljivost identifikacijske številke. Skupinska identifikacijska številka drobnice (SIŠ) je sestavljena iz oznake
države SI in zadnjih šest mest G-MID gospodarstva.

Slika 7: Okrogla ušesna znamka za drobnico (UVHVVR, 2019)
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(4) Ušesne znamke morajo izpolnjevati tudi naslednje
splošne pogoje:
- biti morajo plastične, brez ostrih robov in grobih površin, ki bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega
materiala, odpornega na staranje, vremenska nihanja
in hlevske pogoje, pri čemer morajo obstojnost barve,
prožnost materiala in trdnost spoja trajati celo življenjsko dobo živali;
- konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka
prebode uho, material ne sme biti koroziven in ne sme
povzročati vnetij na mestu vboda;
- tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv in
obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče
odstraniti;
- vstavitev znamke v uho mora biti enostavna, za spojitev obeh delov mora biti potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da sta oba dela spojena, po aplikaciji se mora
ušesna znamka tekoče sprostiti iz klešč;
- izpad ušesnih znamk ne sme presegati 5% letno v petih letih po vstavitvi, kar predstavlja pogoj za pozitivno
referenco znamke.
(5) Za živali z izrazito majhnimi uhlji, za pritlikave pasme
živali ali za živali s poškodovanim uhljem se kot identifikator lahko uporabi manjša ušesna znamka, na kateri
je možno iztiskati napis v velikosti najmanj 5 mm. Ušesna znamka mora biti rumene barve in mora izpolnjevati
splošne pogoje iz prejšnjega odstavka.
(6) Identifikacijska številka živali na ušesnih znamkah,
izdanih v Republiki Sloveniji, je osemmestna neponovljiva identifikacijska številka živali. Prvi dve mesti zavzema oznaka Republike Slovenije »SI«, preostala mesta pa
zaporedna številka. Identifikacijske številke izdaja SIRIS
(Pravilnik…, 2019).

Izguba ušesne znamke
(1) Če žival ušesno znamko izgubi ali ta postane nečitljiva, mora imetnik drobnice ušesno znamko čim prej,
najpozneje pa v štirih tednih od dneva, ko to opazi, nadomestiti z dvojnikom ušesne znamke. Imetnik mora
najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko to opazi, naročiti dvojnik ušesne znamke in ga vstaviti v uho takoj
oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva prejema
dvojnika ušesne znamke. Dobavitelj ušesnih znamk
mora dvojnik dostaviti naročniku najpozneje v štirinajstih dneh od dneva naročila.
(2) Izgubljena ušesna znamka se lahko, pod pogojem, da
sledljivost ni ogrožena, nadomesti tudi z novim parom
ušesnih znamk, na katerih je odtisnjena druga identifikacijska številka. Preostalo staro znamko mora v tem primeru imetnik odstraniti iz ušesa.
(3) Vsako nadomestitev izgubljene ušesne znamke na
način iz prejšnjega odstavka mora imetnik živali vpisati v register drobnice na gospodarstvu (RDG). Vpisati je
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treba datum nadomestitve in novo identifikacijsko številko, tako da je zagotovljena povezava s prejšnjo identifikacijsko številko. V vseh nadaljnjih postopkih se uporablja nova identifikacijska številka (Pravilnik…, 2019).

Elektronska identifikacija
(1) V Republiki Sloveniji elektronska identifikacija (EID)
za živali, ki niso namenjene trgovanju znotraj EU, ni obvezna. EID je obvezna pri trgovanju iz Slovenije v EU!
(2) Imetniki se lahko na posameznem gospodarstvu za
posamezne živali odločijo vzpostaviti prostovoljni sistem
EID drobnice. Imetnik, ki želi vzpostaviti prostovoljni sistem, mora namero priglasiti SIRIS tri mesece pred nameravano vzpostavitvijo.
(3) Uporabljajo se elektronski identifikatorji v obliki
elektronske ušesne znamke (slika 8). Elektronski identifikatorji morajo biti v celoti tehnično skladni s standardi,
predpisanimi za elektronsko identifikacijo drobnice v EU.

Slika 8: Ušesna znamka z elektronsko identifikacijo
(Foto: P. Zajc)
(4) Struktura oznake transponderja mora biti v skladu s
standardom ISO 11784.
(5) Za vsako žival, ki je označena z elektronskim identifikatorjem, mora biti v RDG to označeno tako, da je poleg
identifikacijske številke vpisana oznaka »EID«.
(6) Za vsako EID žival, ki se premika z gospodarstva, mora
biti na spremnem listu to označeno tako, da je poleg
identifikacijske številke vpisana oznaka »EID«.
(7) Imetnik, ki nima vzpostavljenega prostovoljnega sistema elektronske identifikacije, a je na svoje gospodarstvo premaknil EID žival, bodisi iz druge države članice,
bodisi z gospodarstva s prostovoljnim EID sistemom,
mora ravnati v skladu s prejšnjima dvema točkama (Pravilnik…, 2019).
Register drobnice na gospodarstvu (RDG)
(1) Vsak imetnik drobnice mora na gospodarstvu voditi
RDG, v katerega je dolžan vpisovati podatke najpozneje
v sedmih dneh po dogodku.
(2) Popis staleža mora imetnik vpisati v RDG najpozneje
v sedmih dneh po datumu, ko je podatke priglasil v Evidenco rejnih živali.
(3) RDG se vodi v pisni ali elektronski obliki, tako da je

zagotovljena preglednost podatkov. Če se RDG vodi v elektronski obliki, mora biti inšpektorju oziroma kontrolorju
ob izvajanju nadzora predstavljen izpis na papir v ustrezni obliki. RDG mora biti ob vsakem času dosegljiv na lokaciji
gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi.
(4) Za gospodarstva, ki vključijo drobnico v izvajanje potrjenih rejskih programov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za priznanje rejskih organizacij, in vodijo evidence, se šteje, da vodijo RDG v skladu s tem pravilnikom (Pravilnik…,
2019).
Ažurno in popolno vodenje RDG je za izvajanje operacije DŽ – drobnica zelo pomembno. V primeru pregleda na kraju
samem, bo žival, ki bo sicer izpolnjevala vse zahteve glede paše in bo ustrezno označena z ušesnimi številkami, veljala
za neugotovljeno, če ne bo vpisana v RDG. Taka žival ne bo upravičena do plačila, poleg tega pa se jo bo upoštevalo
pri izračunu znižanja
plačil (sankcijska žival).
Do plačila za operacijo DŽ – drobnica so upravičene le tiste živali, ki na dan vnosa zahtevka ustrezajo naslednjim
kategorijam:
- ovni, starejši od enega leta in ovce, starejše od enega leta oziroma so že jagnjile,
- kozli, starejši od enega leta in koze, starejše od enega leta oziroma so že jarile (Operacija dobrobit…, 2018).
Za določitev upravičenosti do plačil, je pomembno, da je znana starost za vse živali za katere se uveljavlja zahtevek za
operacijo DŽ – drobnica!
V skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10, 26/14, 87/14 in 15/16) in v skladu
z navodili, ki so navedena v RDG je potrebno v RDG v preglednico 3 »Živali na gospodarstvu«, vpisati mesec in leto

rojstva le za živali, ki so se rodile na gospodarstvu.
Za namene izvajanja operacije DŽ – drobnica pa mora biti, v skladu s petim odstavkom 27. člena uredbe DŽ, znan podatek o mesecu in letu rojstva za vse živali za katere nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja plačila za operacijo
DŽ – drobnica. Za živali, ki so prišle na kmetijsko gospodarstvo z drugega kmetijskega gospodarstva, mora prejemnik
(kupec) živali za te živali pridobiti podatek o mesecu in letu rojstva od oddajatelja (prodajalca) živali v pisni obliki.
Podatek o mesecu in letu rojstva nabavljene živali mora biti izkazan na enega izmed naslednjih načinov:
- nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je prejemnik živali, od nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je oddajatelj živali,
pridobi fotokopijo (v tiskani ali elektronski obliki na primer skenogram ali fotografija) strani iz RDG, kjer so navedeni
podatki o oddani živali, ali
- na spremnem listu se poleg identifikacijskih številk živali, ki se premikajo z enega na drugo kmetijsko gospodarstvo,
zapiše tudi podatek o mesecu in letu rojstva, ali
- nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je prejemnik živali, pridobi od oddajatelja podatek o mesecu in letu rojstva
nabavljene živali in ta podatek zapiše v svoj RDG.
Zaradi preglednosti in lažje izvedbe pregleda na kraju samem mora nosilec kmetijskega gospodarstva za vsako nabavljeno žival, za katero uveljavlja plačilo za DŽ – drobnica, pridobljeni podatek o mesecu in letu rojstva za nabavljene
živali vpisati v RDG, v tabelo 3 v polja označena na sliki 9 (Operacija dobrobit…, 2018).
Slika 9: RDG – predlog za vpis podatka o mesecu in letu rojstva za prejete živali (Operacija dobrobit…, 2018)
V izogib napakam pri vnosu zahtevka in težavam pri izvedbi pregledov na kraju samem, predlagamo, da rejec v RDG
v tabeli 3 označi (najbolje z navadnim svinčnikom) za katere živali bo uveljavljal operacijo DŽ – drobnica. Primer
označitve je na sliki 10 (zapis »DŽ« ob identifikacijski številki živali, za katero se uveljavlja zahtevek). Označeno je
lahko tudi drugače, na primer le kljukica ob identifikacijski številki. Predlagamo še, da tako izpolnjen RDG nosilec
kmetijskega gospodarstva prinese s seboj na vnos zahtevka na KSS. Pred vnosom skupaj s kmetijskim svetovalcem
preverita ali vse označene živali v RDG-ju ustrezajo zahtevam. Skupno število teh živali potem svetovalec vpiše na
zahtevek (Operacija dobrobit…, 2018).
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Slika 10: Primer izpolnjene tabele 3 v RDG z oznako »DŽ« (Operacija dobrobit…, 2018)

Spremni list
(1) Spremni list izda imetnik, ki živali odda, za skupino živali, ki se na določen dan premika na določeno namembno
gospodarstvo.
(2) Spremni list se izdaja na osnovnem, oštevilčenem obrazcu.
(3) Imetniki, ki imajo lastni informacijski sistem, s katerim lahko avtomatizirano izdajajo spremne liste, lahko uporabljajo prilagojeno obliko spremnega lista.
(4) Spremni list se hrani na namembnem gospodarstvu vsaj tri leta (Pravilnik…, 2019).
Spremni list je sestavljen iz štirih delov (slika 11):
 izvirnik (sive barve)
 kopija PRIHOD (rdeče barve)
 kopija ODHOD (zelene barve)
 kopija za oddajatelja (bele barve).

Slika 11: Spremni list za drobnico
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Prejemnik (kupec) živali prejme izvirnik spremnega lista
in kopijo »prihod«. Oddajatelj (prodajalec) živali obdrži
kopijo »odhod« in kopijo za oddajatelja. Spremni list izpolni imetnik, ki žival oddaja. Na spremni list vpiše imetnik naslednje podatke:
 število oddanih živali (število ovc oz. koz), od
1. 1. 2011 dalje tudi posamezne ID živali, ki se
premikajo,
 podatke o oddajatelju (G-MID, ime, priimek
in naslov gospodarstva, s katerega se živali
oddajajo. V primeru prejema/uvoza se napiše
državo iz katere žival prihaja),
 podatke o prejemniku (G-MID, ime, priimek in
naslov namembnega gospodarstva; v primeru
odpreme/izvoza imetnik vpiše namembno
državo v katero žival potuje),
 podatke o prevoznem sredstvu in prevozniku
(naziv prevoznika, registrska številka prevoznega sredstva, registracijska številka prevoznika),
 datum oddaje in datum prejema živali,
 podpis oddajatelja in prejemnika (prevoznika)
(UVHVVR, 2019).

Način priglašanja podatkov v CRD

Centralni register drobnice (CRD)

2.3.	
PREDSTAVITEV DOLOČITVE
KRAJŠEGA OBDOBJA PAŠE NA
OBMOČJU S KRAJŠO
VEGETACIJSKO DOBO

(1) SIRIS vodi CRD v elektronski obliki. V CRD se vodijo
naslednji podatki:
- o premikih živali med gospodarstvi, ki jih sporočajo
imetniki drobnice;
- operativni podatki o označevanju živali;
- o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
- o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije drobnice;
- o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRD.
(2) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in podatki v CRD usklajuje SIRIS po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke.
(3) SIRIS za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno imetniku izda izpis iz CRD (Pravilnik…, 2019).

Priglašanje premikov živali
Vsak imetnik drobnice mora priglasiti premik živali v
CRD najkasneje v sedmih dneh po premiku. Priglasiti je
treba podatke o odhodih z gospodarstva in prihodih na
gospodarstvo (Pravilnik…, 2019).

(1) Imetnik drobnice priglaša podatke v CRD na enega
od naslednjih načinov:
- neposredno v CRD v elektronski obliki,
- prek pooblaščenih organizacij, ki podatke najkasneje v
treh dneh po prejemu vpišejo v CRD.
(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora
SIRIS imetniku na podlagi njegovega zahtevka omogočiti elektronski dostop do CRD. Ob dodelitvi elektronskega dostopa se imetnika vpiše v seznam elektronskega poslovanja.
(3) Pooblaščena organizacija iz prvega odstavka tega
člena mora voditi podatke o prejemu obrazcev oziroma
podatkov, potrebnih za priglasitev v CRD s strani imetnika, in na zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu.
Taka zahteva se lahko izpolni s potrditvijo v RDG ali na
imetnikovem izvodu obrazca.
(4) Podatke o premikih priglasi imetnik drobnice neposredno v CRD v elektronski obliki ali prek veterinarskih
pooblaščenih organizacij (Pravilnik…, 2019).

Kaj je vegetacijska doba in kateri dejavniki
vplivajo nanjo?
Vegetacijska doba (tudi rastna doba) je trajanje letne
rastne dobe rastlin v času med dnem, ko povprečna
dnevna temperatura zraka v spomladanskem času preide nad temperaturni prag 5 °C in dnem, ko v jesenskem
času spet pade pod to vrednost. Nadmorska višina ima
velik vpliv na dolžino vegetacijske dobe, ki je na višjih legah je praviloma krajša. Relief Slovenije je zelo razgiban.
Povprečna nadmorska višina v Sloveniji znaša 556,8 m.
Najnižja območja so ob obali in na območju Panonske
nižine, kjer so tudi najobsežnejša. Najvišja območja pa
so na severu države v Alpah.
Povprečno dolžino vegetacijske dobe v posameznih
krajih v Sloveniji je prikazana na sliki 12 za referenčna
obdobja v letih 1961-1990 in 1991-2015 (ARSO, 2016).
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Slika 12: Povprečna dolžina vegetacijske dobe v posameznih krajih po Sloveniji (prirejeno po ARSO, 2016)
Pri izvajanju paše, za katero upravičenec uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica se mora drobnica pasti
neprekinjeno najmanj 210 dni ali najmanj 180 dni na kmetijskih gospodarstvih razvrščenih v območje s krajšo vegetacijsko dobo, v času od 15. marca 2019 do 30. novembra 2019 (Operacija dobrobit…, 2018).
Kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v območje s krajšo vegetacijsko dobo (slika 13), če ima na dan 21. februarja
2019 v registru kmetijskih gospodarstev več kot 50 % grafične površine GERK-ov z vrsto rabe 1300, 1320 in 1222 znotraj območja s krajšo vegetacijsko dobo. Pri GERK-ih z vrsto rabe 1222 se upoštevajo le GERK-i, ki so trajno zatravljeni
na celotni površini nasada in imajo dvonamensko rabo. Podatki o razvrščenosti kmetijskih gospodarstev so razvidni
v javnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva dostopnem na spletni strani ministrstva (Operacija dobrobit…, 2018).

Slika 13: Območja v Sloveniji s krajšo vegetacijsko dobo
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3.

PAŠNIŠTVO

3.1.	
PAŠA KOT TEHNOLOGIJA REJE, KI UGODNO VPLIVA NA PREPREČEVANJE
ZARAŠČANJA IN OHRANJANJA KULTURNE KRAJINE
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki ima v prostorskem načrtu lokalne skupnosti status kmetijskega zemljišča z oznako dejanske rabe 1410 (kmetijsko zemljišče v zaraščanju), in zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Zaraščanje lahko odpravljamo z agrotehničnimi ukrepi in s pašo domačih živali. Danes je poudarjeno predvsem strojno
krčenje grmovne ter drevesne vegetacije in strojno odpravljanje zaraščanja zemljišč, za kar se dobi tudi finančna pomoč s strani države, premalo pa je poudarjena uporaba dela živali v ta namen. Slednje je ključno za trajno in uspešno
ter okolju prijazno rekultivacijo kmetijskih zemljišč, ki lahko predstavljajo vir dobre krme za te živali. Pri tem delu
smo lahko uspešni s pašo domačih živali, in sicer samo takrat, ko imamo nadzor nad njihovim delom. Ta temelji
na gaženju, paši zelinja in blatenju oziroma gnojenju zemlje V ta namen lahko uporabimo presušene krave, krave
dojilje, koze (slika 14), konje in osle ter prašiče. Najučinkovitejši živalski vrsti za pašo na takih zemljiščih sta govedo
in koze (Zupančič B., 2017).
Koze so najbolj primerne na rekultiviranem zemljišču, je pa res, da je potrebno posebno pozornost nameniti pri
ograjevanju zemljišča. Masivne ograje koz ne zadržijo na pašniku. Koze so najbolj uspešne pri odpravljanju zaraščanja predvsem na zemljiščih, kjer so že izvedli agrotehnični ukrep krčenja lesnatih rastlin. Živali je potrebno pravočasno
prestavljati po čredinkah, sicer so zelo hitro zunaj pašnika (Vidrih, 2005).

Slika 14: Koze preferirajo vegetacijske dele grmovnic (Foto: P. Klančnik)
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3.2.	
IZVAJANJE PAŠE NA POVRŠINAH V SKLADU S KMETIJSKO-OKOLJSKIMIPODNEBNIMI PLAČILI (KOPOP)
Leto 2019 je četrto leto izvajanja reforme Skupne kmetijske politike 2014–2020, ki je bila sprejeta v letu 2013. Na
sliki 15 je predstavljen 2. steber ukrepov Skupne kmetijske politike pod katerega spadajo tudi Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in Dobrobit živali (DŽ) (Navodila…, 2019).

Slika 15: Shematska predstavitev 2. stebra ukrepov Skupne kmetijske politike

Namen ukrepa KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je namenjena
tistim KMG, ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine,
varovanju vodnih virov ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo tudi k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja
nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se upravičencu plačata delo in trud, ki ga opravlja kot skrbnik
okolja, ko s kmetovanjem ohranja in varuje naravo, vode in tla ter vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin (Navodila…, 2019).
Paša na ekološko pomembnih območjih
Pri izvajanju paše je treba tudi upoštevati, da je paša na določenih ekološko pomembnih območjih, ki so navedena v
prilogi uredbe o ukrepu DŽ (Uredba…, 2019), datumsko omejena ali prepovedana. Na GERK-u ali delu GERK-a, ki leži
znotraj določenega območja je treba izvajati pašo v skladu z naravovarstvenim režimom glede izvajanja paše na tem
območju. O tem, kateri upravičenčevi GERK-i oziroma deli GERK-ov ležijo znotraj določenega ekološko pomembnega območja, bo upravičenec obveščen na vnosu zahtevka (Operacija…, 2018).
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Na zahtevku se bo izpisal seznam GERK-ov ali delov GERK-ov, ki ležijo v ekološko pomembnem območju, in sicer:
 kjer je paša prepovedana,
 kjer paša ni dovoljena do 30. maja ali do 10. junija ali do 20. junija,
 kjer paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom (slika 16).

Slika 16: Območja, kjer je paša prepovedana ali datumsko omejena (Operacija…, 2018).
Paša na določenih ekološko pomembnih območjih je lahko omejena ali prepovedana zaradi naslednjih operacij
znotraj ukrepov KOPOP (Navodila…, 2019; Uredba…, 2019):
 Trajno travinje I in II,
 Posebni traviščni habitati (HAB),
 Traviščni habitati metuljev (MET),
 Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR),
 Steljniki,
 Ohranjanje habitatov strmih travnikov,
 Grbinasti travniki.

Operacija Trajno travinje I in II - Nepokošen pas kot
obvezna ali izbirna zahteva
Na površini GERK-a, katerega površina je večja ali enaka
enemu ha, se v tekočem letu pušča nepokošeni pas, ki
ne sme biti na istem mestu dve leti zaporedoma. V naslednjem letu, od meseca marca dalje, je treba ta pas pokositi, prav tako se na tem pasu ne sme izvajati paša.
Operacija Posebni traviščni habitati (HAB)
V okviru obvezne zahteve HAB_KOS košnja in paša ni
dovoljena do 30. junija oziroma v odvisnosti od območja glede na 5 datumov v razponu od 20. maja do 30. junija 2019.

Paša ni dovoljena do 30. maja na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja naslednjih
posebnih traviščnih habitatov: Nanoščica, dolina Vipave, Ličenca, Boletina – velikonočnica, Kožbana, Goriška
Brda, Vrhoveljska planina, Vrbina, Maridol.
Paša ni dovoljena do 10. junija na GERK-u ali delu
GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnega traviščnega habitata ljubljansko Barje.
Paša ni dovoljena do 20. junija na GERK-u ali delu
GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnega traviščnega habitata Cerkniško jezero.
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Operacija Traviščni habitati metuljev (MET)
V okviru obvezne zahteve MET_KOS paša ni dovoljena od 15. junija do 15. septembra na GERK-u ali
delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev. Če se izvaja košnja,
je obvezno spravilo travinja. Gnojenje in mulčenje sta
prepovedana čez vse leto. Traviščni habitati metuljev se
nahajajo na naslednjih območjih: Goričko, Cerovec, Haloze – vinorodne, Libanja, Volčeke, Ličenca pri Poljčanah,
Mura, dolina Vipave, Javorniki – Snežnik, Trnovski gozd
– Nanos, osrednje Slovenske Gorice, Dravinja, Bloščica in
ljubljansko Barje.
Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR)
V okviru obvezne zahteve VTR_KOS košnja ni dovoljena
pred 1. avgustom. Gnojenje, mulčenje in paša so prepovedani čez vse leto.
Operacija Steljniki (STE_KOS)
Pri operaciji STE_KOS se košnja izvaja mozaično, in sicer
se vsako leto lahko pokosi del (od 40 do 60 %) površine
GERK-a, pri čemer se GERK ne sme razdeliti na robni in
osrednji del (krožna košnja travnika ni dovoljena). Gnojenje, mulčenje in paša so prepovedani celo leto.
Ohranjanje habitatov strmih travnikov
Operacija KRA_S50 se lahko izvaja na delu GERK-a. Jeseni, po 15. avgustu 2019, je dovoljena paša živali,
pri čemer je treba zagotoviti, da ne pride do pregaženosti in prepašenosti pretežnega dela površine.
Povprečna letna obtežba s travojedimi živalmi mora
znašati do 1,2 GVŽ na ha kmetijskih površin.
Grbinasti travniki
Operacija KRA_GRB se izvaja na celem GERK-u, ki leži na
območju grbinastih travnikov. Obvezna je najmanj ena
ročna košnja in spravilo letno, pri čemer uporaba mineralnih gnojil in FFS ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena
paša živali.

3.3.

 OŽNOSTI UPORABE PASTIRSKIH
M
IN OVČARSKIH PSOV PRI PAŠI
DROBNICE V SLOVENIJI

Operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja
velikih zveri predvideva tri ukrepe, in sicer: KRA_OGRM
- Varovanje črede z uporabo elektroograj, KRA_VAPRA
- Varovanje črede ob prisotnosti pastirja in KRA_VARPP
- Varovanje črede s pastirskimi psi. Povprečna letna obtežba s travojedimi živali mora znašati od 0,2 do 1,8 GVŽ
na ha kmetijskih površin (Navodila …, 2019).
Opis ukrepa KRA_VARPP - Varovanje črede s pastirskimi psi
Živali na paši se varuje s prisotnostjo najmanj treh pastirskih psov. Le ti morajo biti stalno prisotni v bližini črede/
tropa, omogočeno jim mora biti prosto gibanje, brez priveza. Ključna elementa sta elektroograja in pastirski psi.
Varovanje s pastirskimi psi izvajamo na pašni površini, ki
je ograjena z ograjo, znotraj katere se pes prosto giblje.
Pastirski pes je delovni pes, ki se mora ves čas nahajati
ob čredi in pašnika ne sme zapuščati. Že mladega psa
moramo navajati na mejo pašnika. To najlažje zagotovimo s pomočjo elektroograje, pred katero bo imel pes
strah in je ne bo poskušal prečkati. V elektroograji mora
zato biti ves čas prisoten električni tok z napetostjo vsaj
5 kV (Navodila …, 2019; Berce in Černe, 2016).

3.4.

 AZLIKA MED PASTIRSKIMI IN
R
OVČARSKIMI PSI OZIROMA NAMEN NJIHOVE UPORABE

Delovni psi že od nekdaj pastirjem pomagajo zganjati in
varovati črede in trope. Delimo jih na ovčarske in pastirske pse. Prvi usmerjajo in vodijo čredo/trop v smer, ki jo
določi pastir, drugi pa čredo varujejo pred plenilci (Berce
in Černe, 2016).
Ovčarski pes
Ovčarski psi ženejo ovce iz kraja v kraj s ščipanjem živali, gonjenjem in lajanjem. Ovčarski psi delajo po ukazih
(žvižgi, glasovni ukazi ali govorica telesa) vodnika. Zganjanje ovc je delo, pri katerem sodelujejo človek, pes in
ovce. Pes na ukaze vodnika, ponavadi so to žvižgi s posebno piščalko, pripelje ovce (ali druge živali, kot so krave, koze, gosi ...) na želeno mesto. Ovce se odzivajo tako
na gibanje psa kot človeka. Pes pa se odziva na pritisk, ki
ga izvaja človek nanj, in na gibanje ovc. Takšni psi niso
nikoli sami z ovcami. Ti psi so stalno s človekom, zelo do-
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jemljivi za učenje, hitri, majhni in imajo plenilski nagon,
zaradi katerega so tako uspešni pri svojem delu. Tipični
predstavnik ovčarskih psov je borderski ovčar (border
collie, slika 17), ki je najbolj poznan (Bric N., 2011, Bric
N., 2017).

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) so že
v letu 2006 podprli projekt o ponovni uporabi kraškega ovčarja kot pastirskega psa, na podlagi katerega so
nastale »Strokovne osnove za izvajanje ukrepa odvračanja zveri s pastirskimi psi« (Žgavec R. in sod., 2006).
V Društvu ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev
Slovenije (DLVKOS) so na podlagi znanj, ki so jih pridobili skozi pripravo strokovnih osnov pričeli načrtno
spremljati uspešnost uvedbe mladičev kraških ovčarjev
v funkcijo pastirskega psa. Po do sedaj znanih podatkih je že kar nekaj kraških ovčarjev vključenih v čredo
kot pastirski psi – varuhi črede (Kraševci na delu, 2019).

Slika 17: Borderski ovčar ali border collie
(Borderski ovčar, 2019)
Pastirski pes
Pastirski psi so preizkušeni varuhi rejnih živali, ki so imeli
v zgodovini pašništva pomembno vlogo, njihova uporaba pa se je precej zmanjšala predvsem zaradi manjšega
števila velikih zveri. Pastirski psi imajo močan krdelni
nagon, pri čemer njihovo krdelo predstavlja čreda/trop
rejnih živali, zato jih srčno branijo pred plenilci. K temu
pripomorejo prirojene lastnosti, navezanost na čredo/
trop, ki je posledica odraščanja v čredi/tropu, in dosledna vzgoja.
Pastirski psi so veliki, močni in samozavestni psi z izrazito
izraženim obrambnim in krdelnim nagonom. Do svojega
krdela in teritorija so zaščitniški, zato so primerni za varovanje drobnice na paši. V tem primeru psi čredo/trop dojemajo kot svoje krdelo in so z njo v stalnem stiku. Redno
označevanje teritorija z lajanjem, urinom in iztrebki odvrača plenilce, še posebej kanide, ki se izogibajo neposrednemu konfliktu s tropom psov.

Predstavitev pasem pastirskih psov
Pastirske pasme psov so kraševec (kraški ovčar, slika
18), šarplaninec, tornjak, romunski pastirski pes, kuvaš,
pomorjanski čuvaj, podhalanski ovčar, maremansko-abruški ovčar, pirenejski mastif, pirenejski pastirski pes,
tibetanski mastif, portugalski ovčarski pes – da estrella,
portugalski ovčarski pes – rafeiro do alentejo, portugalski ovčarski pes – castro laboreiro, kavkaški ovčar, srednjeazijski ovčar, severnokavkaški ovčar, karabaš, komondor, slovaški čuvač, bergamski pastirski pes, anatolski
ovčar, akbaš, aidi, kangal itd.

Slika 18: Kraševec ali kraški ovčar (Foto: Golob U.)

Prednosti varovanja s pastirskimi psi





Uspešni pastirski psi so zelo učinkoviti pri varovanju drobnice.
Pastirski psi označujejo teritorij z urinom, iztrebki,
glasnim lajanjem in pogumnim vedenjem, kar
odvrača plenilce z območja pašnika.
Z odraslim pastirskim psom imamo malo dela.

Omejitve varovanja s pastirskimi psi
V prvih dveh letih je treba psa redno nadzirati in popravljati nezaželena vedenja.
 Uspešnost psa pri varovanju črede je odvisna tudi
od osebnosti posameznega psa, zato vsi pastirski
psi niso primerni za vlogo delovnega psa.
 Pastirske pse moramo uporabljati znotraj ograjenega območja, sicer lahko pobegnejo ali so nevarni za mimoidoče.
 Stroškom nakupa psa je treba prišteti stroške hranjenja in veterinarske oskrbe (cepljenje).
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Koraki do učinkovitega pastirskega psa
Pastirskega psa kupimo iz delovne linije. Izberemo
mladiča, kjer starši opravljajo delo pastirskega psa in so
stalno prisotni ob čredi/tropu.
1.
Pri izbiri pastirskega psa izbiramo med pasmami,
ki imajo prirojene lastnosti za varovanje črede/
tropa pred plenilci.
2.
Pastirski pes mora biti ves čas prisoten v čredi/
tropu. Funkcija pastirskega psa je varovanje
črede/tropa, zato se mora navezati nanjo in jo
dojemati kot svoje krdelo. Pes mora biti ob čredi/
tropu prisoten ves čas.
3.
V bližini črede/tropa morajo biti prisotni vsaj trije
pastirski psi. Pes, ki sam varuje čredo/trop, se bo
pred tropom volkov umaknil, saj bo ocenil, da pri
morebitnem spopadu nima možnosti.
4.
Rodovnik dokazuje pasemsko čistost, ki je predpogoj za razvoj telesnih in karakternih lastnosti
značilnih za pasmo. Da bi ohranili izoblikovane
dedne lastnosti pastirskih psov, raje izberemo
čistokrvne, rodovniške pse pastirskih pasem.
5.
V času vzgoje moramo ustvariti primerne pogoje
in okolje, da bo pes lahko razvil in uporabljal
prirojene lastnosti. Uspešnost psa je močno odvisna od dosledne vzgoje.
6.
Pomembno je, da mladiča pri osmih tednih
postavimo v čredo/trop, da njene pripadnike in
morebitne odrasle pastirske pse čimprej sprejme
kot del družine. V hlevu mladiča redno opazujemo in korigiramo morebitno neželeno obnašanje. To nadaljujemo tudi spomladi, ko ga skupaj s
čredo/tropom preselimo na pašnik. Samostojno
lahko začne pastirski pes učinkovito braniti čredo/trop šele med prvim in tretjim letom starosti.
7.
Pastirskega psa socializiramo z družinskimi člani,
veterinarjem in domačimi živalmi. Stikov z ljudmi naj bo malo.
8.
Pri vzgoji psa je ključno hitro zaznavanje neželenih vedenj in njihove korekcije. Odrasli delovni
pastirski psi dajejo odraščajočemu mladiču
zgled za delo in ga hkrati tudi vzgajajo.
9.
Uspešnega pastirskega psa prepoznamo po tem,
da mu živali zaupajo, in da je do njih pozoren
in zaščitniški. Čreda/trop je ob prisotnosti psa
mirna, pes se ves čas zadržuje med živalmi ali na
obrobju črede/tropa. Čredi/tropu tudi ves čas
sledi in med njo oziroma v njeni bližini spi. Ko zazna neobičajnost, postane pozoren in se odzove
z lajanjem in ustrahovanjem vsiljivcev. Takoj ko
nevarnost mine, se znova vrne k čredi/tropu.
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10.

11.

Pašnik, ki ga varujejo pastirski psi, označimo z
opozorilnimi tablami. Table namestimo predvsem na vhod v pašnik in na vse predele, kjer
bi lahko mimoidoči prišli v neposredno bližino
pašnika in pastirskih psov. Zakon o zaščiti živali
(Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno
besedilo), v 9. točki 5. člena določa, da je nevaren pes tisti pes, ki je ugriznil človeka oziroma
žival. Za nevarne pse pa se ne štejejo psi, katerih
ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe
na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označen z
opozorilnim znakom.
Kastracija ali sterilizacija pastirskih psov je zaželena, saj ne vpliva na njihovo delovno učinkovitost, preprečuje pa pobege s pašnika v času
gonitve in neželeno brejost.

Najpogostejše napake pri varovanju s
pastirskimi psi






Pes se naveže na ljudi in se vrača s pašnika v
bližino lastnika.
Pred ograjo, v kateri ni električnega toka, pes
nima strahu in jo zato preskakuje.
Pes živali v čredi/tropu preganja, jih grize ali drugače poškoduje.
Pes je na pašniku privezan.
Pašnik, na katerem se nahaja pastirski pes, ni
označen z opozorilnimi tablami.

3.5.	
OBVEZNOSTI POVEZANE Z
LASTNIŠTVOM PSOV
Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) predpisuje naslednje
obveznosti za lastnike psov, ki veljajo tudi za lastnike
pastirskih psov na paši.

Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen.
Najsodobnejši in v zadnjem času najpogostejši
način označevanja psov je elektronski identifikacijski sistem ali mikročip. Pod kožo na plečetu
se vstavi čip velikosti nekaj milimetrov, ki ima
svojo edinstveno številko in ga je moč zaznati s
posebnimi čitalci, ki jih majo v vsaki veterinarski
ambulanti s koncesijo.

Lastnik psa mora v sedmih dneh od pridobitve
prijaviti psa pristojni veterinarski organizaciji.
Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnje-


–

–






nega tretjega meseca njegove starosti. Pristojna
veterinarska organizacija mora ob prijavi v Centralni register psov, vnesti naslednje podatke: o
psu, o izvoru psa, če je ta skoten po 1. januarju
2015, osebno ime, naslov prebivališča, EMŠO
lastnika psa. Potni list se izda ob označitvi in
vpisu psa v Centralni register psov. Vsi psi morajo
imeti Potni list za hišne živali. Potni list za hišne
živali edini dokument, ki ga potrebuje lastnik psa
in je obvezen za vsakega psa.
Lastnik psa mora javiti:
pristojni veterinarski organizaciji pogin in spremembo lastništva psa ter evtanazijo psa, če ni
izvedena v pristojni veterinarski organizaciji;
pristojni veterinarski organizaciji ali zavetišču
pobeg in odtujitev psa.
Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v centralni register psov kot lastnik vpiše le oseba, ki
je dopolnila 18 let, pri čemer se starost lastnika
ugotavlja z vpogledom v osebni dokument.
Izvor psa se za pse, skotene v Republiki Sloveniji,
izkazuje s številko mikročipa ali druge označitve
matere psa.
Pri trgovanju, uvozu ali nekomercialnem premiku psa se izvor psa izkazuje s predpisanim dokumentom, ki spremlja žival.

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
širjenja in zatiranje stekline
(Ur. l. RS, št. 98/13 in 81/16) predpisuje lastniku psa še
dodatne obveznosti.

Lastniki psov morajo zagotoviti, da so psi prvič
cepljeni proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov.

Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi
označeni in vpisani v centralni register psov.

Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v
razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti
opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost
več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva.

Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje
po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.

Cepljenje opravljajo veterinarske organizacije
in podatke o opravljenih cepljenjih vnesejo v
register psov v sedmih delovnih dneh po opravljenem cepljenju.





Veterinarska organizacija vpiše podatke o opravljenem cepljenju proti steklini v register psov
in v veterinarski dokument, ki mora spremljati
psa. Podatki o opravljenem cepljenju zajemajo:
datum cepljenja, podatke o uporabljenem cepivu, ime veterinarja, ki je cepljenje opravil, datum
naslednjega cepljenja.
Ob vsakem cepljenju psov proti steklini je treba
psom odpraviti notranje zajedavce.

Nega psa
Psa je treba redno negovati. Pod nego živali razumemo
izvajanje higienskih ukrepov, kot je npr. krtačenje dlake,
redno odpravljanje notranjih in zunanjih zajedavcev, kot
so klopi, bolhe, gliste in trakulje, kot tudi omogočanje
rednega izvajanja preventivnih veterinarskih posegov,
kot na primer cepljenje proti nalezljivim boleznim itd.
(Šedlbauer, M., 2010).

4.

RUTINSKE PREISKAVE
KOT POKAZATELJI REJSKEGA STANJA IN DOBREGA POČUTJA ŽIVALI

Zagotavljanje dobrega počutja živali je predpogoj za uspešno rejo živali. Ovce in koze se bodo dobro počutile,
če jim bomo zagotovili ustrezno prehrano in okolje (urejenost hleva, velikost boksov, izpust, itd.) in če z njimi
lepo ravnamo, tako, da jim ne povzročamo poškodb (zaradi neustreznega okolja), bolezni, strahu in neugodja.
Za ugotavljanje rejskega stanja in dobrega počutja živali so nam lahko v pomoč kazalniki dobrega počutja,
ki jih ocenjujemo preko opazovanja obnašanja živali.
Pokazatelji dobrega počutja živali izhajajo iz štirih principov: (1) ustrezna prehrana, (2) ustrezna uhlevitev, (3)
dobro zdravstveno stanje in (4) ustrezno obnašanje. Za
ocenjevanje ustreznosti prehrane, uhlevitve (okolja),
zdravstvenega stanja in obnašanja so za koze v okviru
evropskega projekta AWIN (Animal welfare indicators)
razvili prosto dostopen protokol (http://www.animal-welfare-indicators.net/site/flash/pdf/AWINProtocolGoats.
pdf). Znotraj teh principov je več kriterijev, ki pokrivajo
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vse vidike dobrega počutja koz. Ta protokol lahko služi
rejcem kot pomoč pri izboljšanju vodenja reje in dobrega počutja živali. V prvem nivoju protokola lahko skoraj
brez rokovanja z živalmi na hitro ocenimo stanje tropa.
V kolikor že v prvem nivoju ugotovimo slabe rezultate je
priporočljivo izvesti naslednji nivo protokola. Drugi nivo
protokola zahteva poglobljeno ocenjevanje, pri čemer je
potrebno fiksiranje in pregled živali.
V primeru, da se naše živali ne počutijo dobro, nam to
tudi pokažejo v svojem nenormalnem za vrsto značilnem obnašanju. Kadar opazimo, da nekatere živali čakajo ob jaslih, medtem, ko druge zauživajo voluminozno
krmo ali krmila, lahko pomislimo najprej na pomanjkanje prostora ob jaslih. Čakajoče živali ob jaslih, medtem
ko druge zauživajo krmo so lahko znak premajhnega
krmilnega prostora, lahko pa so tudi odraz slabših socialnih interakcij med živalmi. Opazovanje živali je ena
od pomembnejših rejskih opravil vsakega rejca. Z opazovanjem obnašanja živali lahko mnogokrat hitro in
učinkovito rešimo težavo, zgodaj odkrijemo morebitno
bolezen ali zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni ter
tako zmanjšamo posledice slabe prireje ali zmanjšamo
delež pogina.
Kriteriji dobrega počutja živali po tem protokolu so:
- Primerna prehrana
- Odsotnost dolgotrajne žeje
- Udoben počitek
- Termično ugodje
- Gibanje
- Odsotnost poškodb
- Odsotnost bolezni
- Odsotnost bolečine in bolečih postopkov
- Izražanje socialnega obnašanja
- Izražanje drugih oblik obnašanja
Za ocenjevanje posameznih kriterijev si pomagamo s
posameznimi kazalniki. Tako za ocenjevanje kriterija primerne prehrane preverimo stanje dlake in morebitno
čakanje ob jaslih. Dlaka, ki je groba, brez leska je lahko
znak prehranskih ali zdravstvenih težav. Če opazimo, da
nekatere živali čakajo ob jaslih verjetno ni dovolj krmilnega prostora, kar se pokaže v zmanjšanju prireje pri nižje rangiranih živalih. Kriterij ‚odsotnost dolgotrajne žeje‘
preverimo s kazalnikom ‚čakanje ob napajalnikih‘. V kolikor opazimo, da živali čakajo ob napajalnikih, lahko podvomimo v zadostnost števila napajalnikov v prostoru.
Kriterij udobnosti počitka ocenimo glede na to, kako čist
je nastil in če ga je količinsko dovolj. Za ugotavljanje termičnega ugodja živali smo pozorni na morebitno prisotnost temperaturnega stresa pri živali. Živali drgetajo (jih
zebe) ali sopejo v primeru zelo visokih temperatur zraka.
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Prisotnost oziroma odsotnost poškodb najenostavneje preverimo med gibanjem živali. Če opazimo izrazito
šepavost je to lahko znak bolečine, vzrok pa skušamo
čimprej odkriti. Lahko gre za poškodbo morda bolezen,
vzrok za šepanje pa so lahko tudi samo predolgi parklji.
Poškodbe, ki povzročajo bolečine imajo negativen vpliv
na proizvodnjo (prirejo mleka ali mesa) in plodnost. Prisotnost bolezni ugotavljamo preko stanja dlake, prisotnosti ognojkov, živali, ki so bolne se pogosto izolirajo od
ostalih, zaostajajo v tropu, težko dihajo, kašljajo, šepajo
itd. Čakanje ob jaslih, čakanje ob napajalnikih in izoliranost od skupine so lahko tudi znaki socialnega obnašanja. Še posebej to velja za koze, kjer so lahko nekatere
koze popolnoma izločene iz tropa, ker so nižje rangirane
in so izpodrinjene iz skupine.
Za ocenjevanje ustreznosti prehrane lahko uporabimo
tudi nekatere rutinske preiskave, kot so rezultati kemijske analize mleka (delni laktacijski izračuni), ocenjevanje
telesne kondicije živali in stanje krme v obliki analiz, ki
nam povedo hranilno vrednost krme. Izmed rutinskih
preiskav, ki so dostopne rejcem so tudi koprološke analize blata, kot pokazatelj zdravja živali.

Kemijska analiza mleka – rezultati delnih laktacijskih
izračunov
V tropih, ki so vključeni v rejske programe za posamezne
pasme ovc in koz v Sloveniji se izvaja kontrola porekla
in proizvodnje. Čistopasemske živali iz tropov v rejskem
programu so vpisane v rodovniško knjigo za posamezno
pasmo v kolikor izpolnjujejo zahtevane pogoje za vpis v
rodovniško knjigo. Za živali v rejskih programih se spremljajo plodnostni parametri kot tudi njihova prireja ter
se na podlagi zbranih podatkov in izračunov genetskih
vrednosti izvaja ustrezna selekcija. Pri mlečnih pasmah
ovc in koz se za spremljanje mlečnosti izvaja kontrola
mlečnosti, ki jo opravljajo kontrolorji kmetijsko gozdarskih zavodov. Na podlagi zbranih podatkov iz kontrole
mlečnosti se za vsako žival, vsak mesec izračuna delni
laktacijski izračun. Delni laktacijski izračun (slika 19) rejcu lahko služi kot odličen pripomoček za preverjanje
ustreznosti prehrane v tropu in posledično počutja ter
zdravja živali.
Na podlagi rezultatov mesečnih delnih laktacijskih izračunov lahko razberemo morebitne napake v prehrani
živali ali spremljamo zdravstveno stanje živali. Med pomembnejša pokazatelja zdravstvenega stanja živali, ki ju
najdemo na delnih laktacijskih izračunih sta število somatskih celic v mleku in vsebnost sečnine v mleku.

Slika 19: Primer delnega laktacijskega izračuna z opozorilnimi oznakami * ali ♯, ki opozarjajo rejca na nepravilnosti.
Oznaka ♯ opozarja rejca na previsoke vsebnosti somatskih celic v mleku dveh koz s pripisom, naj bo pozoren na
zdravstveno stanje živali. Pri eni živali opazimo tudi izjemno nizko vsebnost sečnine v mleku.
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Število somatskih celic v mleku
Kazalnik zdravstvenega stanja živali je število somatskih
celic v mleku, ki ga lahko razberemo iz delnega laktacijskega izračuna za vsako žival. V mleku sesalcev so prisotne različne vrste celic. Nekatere izvirajo iz krvi (makrofagi, levkociti, limfociti, nevtrofilci) druge pa iz epitelija
mlečne žleze. Somatske celice so kombinacija limfocitov, nevtrofilcev in epitelnih celic. Njihovo število niha
glede na zdravstveno stanje, starost in stadij laktacije.
Kozje mleko zdravega vimena ima v primerjavi s kravjim mlekom zdravega vimena precej večjo koncentracijo somatskih celic. V kozjem mleku se normalno število
somatskih celic (ŠSC) giblje od 360.000 do 1.000.000. Pri
kravjem mleku vrednost 400.000 predstavlja subklinični
mastitis. Pri kozah večje število somatskih celic ni nujno
posledica vnetja, ampak je njihova prisotnost posledica
normalnega fiziološkega procesa sekrecije mleka. Sekrecija mleka v mlečni žlezi koz poteka apokrino, kar pomeni, da se ob sekreciji izloči tudi apikalni deli celic, ki
jih štejemo pod ŠSC. Pri ovčjem in kravjem mleku gre
za merokrino izločanje mleka (sekrecija poteka eksocitozno), kjer celica ostane intaktna. Normalno prisotno
ŠSC je pri kravah manjše v primerjavi z ovčjim in kozjim
mlekom.
Na ŠSC v mleku vplivajo infektivni (povzročitelji vnetja
vimena) ter ne-infektivni dejavniki. Staphylococci so najpogostejši povzročitelji mastitisa pri kozah, saj se pojavljajo v 90 % glede na vse ostale povzročitelje mastitisa. Med Staphylococci je najpomembnejši povzročitelj
mastitisa S. aureus, ki se pojavlja v 4 % do 40 % glede
na ostale mikroorganizme. Je povzročitelj kliničnega,
subkliničnega in kroničnega mastitisa, pogosto karakteriziran z izrazitim povečanjem ŠSC. Ker je potencialno
patogen mikroorganizem, lahko dolgoročna okužba
vodi tudi do gangrenoznega mastitisa in na koncu celo
do pogina živali. Streptococci so drugi najpogostejši sev,
ki se pojavi v mastitičnem kozjem mleku, in sicer v 1 %
do 9 %.
Na ŠSC vplivajo tudi drugi okoljski dejavniki, kot so prehrana, stadij laktacije, zaporedna laktacija (starost), stres,
sezona, postopki pri molži, poškodbe vimena. Napake v
prehrani vplivajo na ŠSC. Nepravilno razmerje med hranili lahko poveča ŠSC. V tropih s popolnim krmnih obrokom so namreč ugotovili manjše ŠSC v mleku, kot v
tropih, kjer so bili krmni obroki neizravnani. Ob pojavu
acidoze se ŠSC poveča. Pomanjkanje vit. A, betakarotena, vit. E in selena v obroku vpliva na imunsko sposobnost celic mlečne žleze, zaradi česar se lahko ŠSC v mleku poveča. Prehod iz zimskega obroka na mlado pašo
pogosto poveča ŠSC v mleku.
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Število somatskih celic se spreminja tudi tekom laktacije, bolj se laktacija bliža koncu, večje je ŠSC. ŠSC je
obratno sorazmerno z mlečnostjo živali, manjša je količina namolzenega mleka, večje je ŠSC. Prav tako se s
starostjo živali oz. z zaporedno laktacijo povečuje ŠSC.
Starejše živali so lahko bile že večkrat izpostavljene
okužbam, kronične infekcije iz predhodnih laktacij, ki
niso bile popolnoma pozdravljene v času presušitve, pa
se rade ponovijo v naslednji laktaciji. Na splošno je vpliv
zaporedne laktacije na ŠSC odvisen od zdravja vimena
in povzročitelja okužbe. Ugotavljajo, da tudi stres vpliva
na ŠSC. V času po rejskih opravilih, ki povzročajo stres,
so ugotovili povečanje ŠSC. Vendar ugotavljajo, da bolj
kot stres na povečanje ŠSC v mleku vpliva učinek zmanjšane mlečnosti, saj je ŠSC obratno sorazmerno s količino
mleka, zmanjšanje količine mleka pa je posledica vsakega večjega stresa. Zato je priporočljivo, da z živalmi ob
takih rejskih opravilih (označevanje, tehtanje, striženje,
cepljenje, zdravljenje, obrezovanje parkljev) ravnamo
čim bolj umirjeno. Podobno kot stres tudi sezona (letni
čas) in dolžina dneva vpliva na količino mleka in s tem
na ŠSC v mleku. V spomladanskem času, ko se dan prične daljšati in so značilne povprečne temperature zraka
in pogosto tudi krma boljša, se poveča količina mleka in
obratno sorazmerno zmanjša ŠSC v mleku. V jesenskem
času opazimo ravno obratno, zaradi dejavnikov, ki vplivajo na količino mleka, ki se zmanjša, je ŠSC v mleku povečano. V poletnem času, še posebej, če so temperature
zraka visoke (vročinski stres) in je paša slabša, je rezultat
na delnem laktacijskem izračunu viden v povečanem
ŠSC.

Sečnina v mleku
Vsebnost sečnine v mleku je predvsem kazalnik oskrbljenosti živali z beljakovinami, zaradi prepletenosti prebave/presnove beljakovin in energije pa večja odstopanja od priporočenih vrednosti kažejo tudi na morebitne
težave pri oskrbi živali z energijo. Uporaba podatkov o
vsebnosti sečnine v mleku je splošno razširjena na kmetijah, kjer redijo krave molznice. Za približno 80 % vseh
slovenskih krav molznic, so na voljo mesečni podatki na
ravni posameznih živali (Verbič in sod., 2019). Pri drobnici uporaba podatkov o vsebnosti sečnine ni tako razširjena. Za komercialne vzorce ovčjega in kozjega mleka so
na voljo določitve sečnine od leta 2010 (Kancler in sod.,
2010).
Sečnina je sestavni del telesnih tekočin, tudi mleka.
Predstavlja nebeljakovinski vir dušika Koncentracija sečnine v mleku je odvisna od koncentracije sečnine v krvi,

ta pa od presežka/primanjkljaja amonijaka v vampu.
Koncentracija sečnine v mleku je pokazatelj energijskega in beljakovinskega ravnotežja v prehrani živali. Povečana koncentracija sečnine v mleku kaže na preveliko
koncentracijo beljakovin v krmnem obroku.
Oskrbljenost prežvekovalcev z beljakovinami je odvisna
predvsem od dogajanj v vampu, kjer poteka mikrobna
razgradnja beljakovin, ki jih živali zaužijejo s krmo. Ob
razgradnji beljakovin v vampu nastane amonijak, ki ga
vampovi mikroorganizmi ob ugodnih razmerah ponovno vgradijo v mikrobne beljakovine. Če se pri razgradnji
beljakovin sprosti več amonijaka, kot ga lahko vampovi mikroorganizmi vgradijo v svoje beljakovine, se presežek resorbira skozi steno vampa. V jetrih se presežek
pretvori v sečnino, ki se pretežno s sečem izloči iz telesa.
Če pa se pri razgradnji beljakovin v vampu sprosti premalo amonijaka potrebnega za rast mikroorganizmov,
se zmanjša prebavljivost obroka, posledično pa tudi oskrbljenost živali z energijo. S krmnim obrokom moramo
zagotoviti ravno toliko beljakovin, kot jih potrebujejo
vampovi mikroorganizmi. Če nam to uspe je bilanca dušika v vampu izravnana. Vendar pa se v vamp vrača tudi
dušik iz presnove, ki je nebeljakovinski dušik mikrobnih
beljakovin, ki ga živali ne morejo v celoti vgraditi v telesne beljakovine in beljakovine mleka. Zaradi vračanja dušika iz presnove v vamp je lahko bilanca dušika v
vampu tudi rahlo negativna, brez negativnih posledic za
delovanje vampovih mikroorganizmov (Verbič, 2019).
Količina nastalega amonijaka v vampu je odvisna predvsem od razmerja med beljakovinami in energijo v krmnem obroku ter od razgradljivosti beljakovin v vampu.
Poleg tega je količina amonijaka v vampu odvisna tudi
od učinkovitosti sinteze mikrobnih beljakovin in od količine dušika, ki se v vamp vrača iz presnove.
Velike vsebnosti sečnine v mleku so najpogosteje povezane s presežki prebavljivih surovih beljakovin v krmnih
obrokih. Ob prehodu na mlado pašo, še posebej če je v
travni ruši veliko metuljnic, se hitro poveča tudi vsebnost
sečnine v mleku, saj mlada paša vsebuje veliko beljakovin. Problematične so tudi travne silaže iz preveč vlažne
krme, pri katerih se beljakovine v večjem obsegu razgradijo do amonijaka kot pri silažah iz ovele krme ali pri
senu. Vsebnosti sečnine v mleku se povečajo tudi, če ovcam ali kozam krmimo preveč dopolnilne krme bogate z

beljakovinami. Pri teh obrokih je izkoriščanje beljakovin
slabo. V teh primerih se v jetrih ob presnovi amonijaka v
sečnino porabi veliko energije, jetra so bolj obremenjena. Povečane vsebnosti sečnine, ki jih opazimo na delnih
laktacijskih izračunih, so pogoste pri živalih z velikimi
dnevnimi mlečnostmi, ko so jetra že tako obremenjena,
živali so v negativni energijski bilanci, dodatno pa jetra teh visoko produktivnih živali obremeni še presnova
presežkov amonijaka. Povečana vsebnost sečnine v krvi
privede tudi do sprememb kislosti v maternici in s tem
vpliva na razvoj jajčec in na delovanje hormonov, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju brejosti.
Če je v obroku premalo prebavljivih surovih beljakovin,
se to kaže v majhnih vsebnostih sečnine v mleku. Posledica obrokov, kjer primanjkuje beljakovin (koruzna silaža, ostarelo seno) je pomanjkanje v vampu razgradljivih
beljakovin. V tem primeru se prebava krme v vampu
upočasni in zmanjša, slabše se prebavlja tudi vlaknina.
Posledično se zmanjša zauživanje krme in oskrbljenost
živali z energijo. Zaradi vseh teh pomanjkanj in slabše
prebave se zmanjša mlečnost živali, hkrati pa se poveča
tveganje za bolezni, ki so povezane z negativno energijsko bilanco. Premajhna vsebnost beljakovin v obroku se
kaže v majhnih vsebnostih sečnine v mleku, kar ni zanemarljiv podatek in je potrebno hitro ukrepati.
Najpogostejša strokovna priporočila za normalne vsebnosti sečnine v mleku ovc so v intervalu od 40 do 50
mg/100 ml mleka in v mleku koz od 20 do 40 mg/100
ml mleka. Ta priporočila so stara več kot 20 let (Verbič,
2019). Pripravljena so bila na podlagi razmeroma majhnega števila podatkov. Z novejšimi raziskavami so se
ta priporočila nekoliko spremenila. Rezultati raziskav,
v katerih so bile ocenjene bilance dušika v vampu kažejo, da je pri izravnani bilanci dušika vsebnost sečnine
v mleku krav, podobna kot v mleku koz. Mlečne pasme
ovc potrebujejo v obroku nekoliko več beljakovin kot
koze ali krave zato bi moralo po teh izračunih v mleku ovc od 31 do 44 mg sečnine na 100 ml mleka, kar
je manj od standardnih priporočil (40 do 50 mg/100 ml
mleka). Priporočila za vsebnosti sečnine v mleku ovc so
torej glede na novejše raziskave nekoliko prevelike. Na
podlagi novejših raziskav, ki bazirajo na bilančnih poskusih, so nova predlagana priporočila za ovce od 30
do 45 mg na 100 ml, pri kozah pa lahko upoštevamo
priporočilo od 20 do 40 mg na 100 ml (Verbič, 2019).

25

Slika 20: Povprečne vsebnosti sečnine v mleku ovc v tropih v kontroli mlečnosti v Sloveniji v letih od 2010 do 2019

Slika 21: Povprečne vsebnosti sečnine v mleku koz v tropih v kontroli mlečnosti v Sloveniji v letih od 2010 do 2019
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Povprečne vsebnosti sečnine v mleku ovc in koz izračunane na podlagi podatkov iz kontrole mlečnosti so
prikazane na slikah 20 in 21. Povprečna vsebnost sečnine v mleku ovc je v obdobju od 2010 do 2019 za vse pasme skupaj znašala 37,07 mg/100 ml mleka, za vse pasme
koz pa 37,43 mg/100 ml mleka. V letu 2010 je povprečna
vsebnost sečnine v mleku ovc za vse pasme skupaj znašala 44,06 mg/100 ml mleka. Do leta 2019 se je povprečna vsebnost sečnine v mleku ovc zmanjšala na 30,23
mg/100 ml mleka. Če povprečno vsebnost sečnine v
mleku ovc iz leta 2010 primerjamo s starimi priporočili
(40-50 mg/100 ml mleka) ugotovimo, da so bile v mleku
ovc v letu 2010 vsebnosti sečnine znotraj priporočil, v
letu 2019 pa pod spodnjo mejo priporočil. V kolikor pa
primerjamo vsebnost sečnine v mleku ovc iz leta 2010 z
novejšimi priporočili (30-45 mg/100 ml mleka) pa ugotovimo, da je bila vsebnost sečnine v mleku ovc v letu
2010 (44,06 mg/100 ml mleka) tik pod zgornjo mejo v
letu 2019 pa tik ob spodnji meji priporočil. Predvidevamo torej lahko, da je bila v letu 2010 prehrana pri vseh
pasmah ovc najverjetneje slabše uravnotežena ali pa so
obroki za ovce vsebovali velike vsebnosti beljakovin.
Povprečna vsebnost sečnine v mleku koz se je v letih od
2010 do 2019 ravno tako zmanjševala. Zmanjšala se je
iz 44,23 mg/100 ml mleka v letu 2010 na 36,33 mg/100
ml mleka v letu 2019. Priporočila za vsebnost sečnine v
mleku koz so širša (20-40 mg/100 ml mleka) v primerjavi
s priporočili za ovce. Obe povprečni vsebnosti sečnine v
mleku koz, tako iz leta 2010 kot tudi iz leta 2019 sta visoki in kažeta na neuravnoteženost obrokov ali prevelike
vsebnosti beljakovin v obrokih za koze.
V letih od 2010 do 2019 se pri mlečnih pasmah ovc in
koz v Sloveniji kaže trend zmanjševanja vsebnosti sečnine v mleku, ki ostajajo v okviru priporočil, kar pomeni,
da se prehrana v tropih ovc in koz vendarle izboljšuje.

Telesna kondicija živali
Prepoznavanje telesne kondicije pri ovcah in kozah
je zelo koristno, saj lahko tako ugotovimo prehranski
status živali in njeno splošno ter zdravstveno počutje. Pri ocenjevanju telesne kondicije gre pravzaprav za
ocenjevanje količine telesnih maščob (telesnih rezerv).
V času pozitivne energijske bilance (prehranske potrebe so majhne, količina zaužite energije pa je velika) so
koze in ovce sposobne višek energije nalagati v obliki
telesnih maščob (telesne rezerve). V času, ko so prehranske potrebe povečane in količina zaužite energije
ni dovolj velika, da bi pokrila potrebe, živali izkoriščajo
zalogo telesnih maščob (hujšajo). Telesna kondicija živali je, torej, zelo odvisna od proizvodne faze. Tekom
proizvodnje prehrano uravnavamo tako, da živali maksi-

malno izkoristijo zmožnost nalaganja in izkoriščanja telesnih rezerv. V ta namen je dobrodošlo prepoznavanje
telesne kondicije živali v vsaki proizvodni fazi. Za vsako
proizvodno fazo je določena optimalna kondicija, ki jo
lahko dosežemo s pravilno prehrano. Pomembno pa je,
da lahko z uravnavanjem prehrane in posledično telesne kondicije vplivamo tudi na nekatere reprodukcijske
lastnosti. S primerno telesno kondicijo v času pripusta
lahko dosežemo večja gnezda ter na ta način uravnavamo plodnost.
Ocenjevanje telesne kondicije
Za ocenjevanje telesne kondicije pri mlečnih kozah v
Sloveniji smo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta
(CRP) ‚‘Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo
mleka‘‘ (V4-1416) testirali metodo ocenjevanja telesne
kondicije po Villaquiran in sod. (2005), ki se je izkazala,
kot praktična in zelo enostavna. Po tej metodi kondicijo pri kozah ocenjujemo z ocenami od 1 do 5. Na enak
način lahko to metodo uporabimo tudi za ocenjevanje
kondicije pri ovcah. Ocenjujemo ledveni predel živali in
prsni del ob kosti prsnici. Na ledvenem predelu opazujemo trnaste in prečne podaljške ledvenih vretenc. Kondicijo ocenjujemo vizualno od strani oz. z vrha ter s palpacijo ledvenega predela (ocenjujemo polnost mišice in
pokritost z lojem). Koze z oceno 1 so ekstremno koščene
brez rezervnih telesnih maščob, koze z oceno 5 pa so ekstremno debele z debelim slojem telesnih maščob. Pri
oceni 1 so trnasti podaljški dobro vidni, močno izstopajo
tudi prečni podaljški. Ob dotiku so vretenčni podaljški
hrapavi, štrleči, mednje z lahkoto padejo prsti, prehod
s prsti je oglat, stopničast, mišice pod kožo ne otipamo.
Pri oceni 2 lahko ob pokončnih trnastih podaljških že tipamo mišico, ki je konkavna. Pri oceni 3 med prehodom
s prsti od pokončnih trnastih do prečnih podaljškov čutimo manjšo izboklino mišice, ki je tudi tanko pokrita
s maščobo. Pri oceni 4 prehod po trnastih in tudi prečnih podaljških otipamo kot polno linijo in konveksno
(izbočeno) dolgo hrbtno mišico na predelu ledij, ki je
polno prekrita s podkožno maščobo. V kolikor trnastih
in prečnih podaljškov ne tipamo in zaznamo močno povečano mišico in debelo pokritost z maščobo, dobi koza
oceno 5 (slika 22).
Kondicijo ocenjujemo tudi s palpacijo ob prsnici. Če
sloj podkožne maščobe ob prsnici z lahkoto zgrabimo
s prsti in jo premikamo sem ter tja ocenimo kondicijo z
1. Hrustanec in deli, ki se stikajo z rebri so lahko otipljivi.
Pri oceni 5 je sloj podkožne maščobe zelo debel, tako
debel, da ga komaj zagrabimo, sloja ne moremo premikati, hrustanec in deli, ki se stikajo z rebri so popolnoma
prekriti s podkožno maščobo (slika 23).
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Slika 22: Ocenjevanje telesne kondicije pri kozah vizualno in s palpacijo na ledvenem delu z ocenami od 1 do 5 (Villaquiran in sod., 2005)

Slika 23: Ocenjevanje telesne kondicije s palpacijo ob prsnici (Villaquiran in sod., 2005)

Kemijska analiza krme
Za doseganje uravnotežene prehrane ovc in koz moramo poleg prehranskih potreb živali poznati tudi hranilno vrednost voluminozne in dopolnilne krme. Hranilno vrednost voluminozne in dopolnilne krme lahko
določimo z Weendsko analizo, analizo mikro in makro
elementov ter analizo vitaminov. Kakovost voluminozne krme je odvisna od gnojenja, rabe tal, časa in
načina spravila krme. Na podlagi rezultatov vsebnosti
hranilnih snovi v voluminozni (osnovni krmi obroka) se
odločimo za vrsto in količino dopolnilne krme.
Z Weendsko analizo krme določimo vsebnost suhe
snovi, ki jo vsebuje kg določene krme. Vsebnost vode
nato izračunamo iz razlike. V nadaljevanju analize v
suhi snovi nato določimo vsebnost surovega pepela
(SP), razlika pa je vsebnost organske snovi (OS). Iz organske snovi določimo vsebnosti surovih beljakovin
(SB), surove maščobe (SM), surove vlaknine (SV) in
brezdušičnega izvlečka (BDI). Hranilno vrednost krme
lahko določimo tudi organoleptično s pomočjo raz-
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ličnih ključev. Če je ocenjevalec dovolj izkušen, lahko
precej dobro oceni dejansko hranilno vsebnost krme.
S pomočjo dobljenih rezultatov weendske analize
ter koeficientov prebavljivosti in drugih faktorejev (iz
tabel) ocenimo energijsko vrednost krme; vsebnost
presnovne (metabolne) energije (ME) ali vsebnost
neto energije za laktacijo (NEL).
Za natančnejše določanje hranilne vrednosti krme lahko koristimo še druge analize krme, kot je določanje
aminokislinske sestave beljakovin, določanje maščobnokislinske sestave maščobe, določanje kakovosti beljakovin, določanje hlapnih maščobnih kislin v silaži, idr.
Hranilne vrednosti nekaterih voluminoznih vrst krme
prikazujemo v preglednici 2, hranilno vrednost nekaterih dopolnilnih krmil pa v preglednici 3.

Preglednica 2: Hranilna vrednost zelene krme in sena (naravni travniki z mešanim sestojem trav, detelj in zeli)
Zelena krma

SS (g)

SV (g)

SB (g)

ME (M)J

NEL
(MJ)

-pred latenjem

165

215

180

11,5

6,8

-v latenju

190

245

160

10,7

6,4

-v cvetenju

210

280

145

10,0

6,0

-krma mlajša od 4 tednov

180

200

180

10,5

6,3

-krma stara od 4-6 tednov

200

250

165

10,0

6,0

-krma starejša od 6 tednov

220

290

145

9,9

5,8

-pred latenjem

860

235

185

10,7

6,4

-v latenju

860

260

160

9,9

5,9

-v cvetenju

860

305

140

9,0

5,4

-krma mlajša od 4 tednov

860

225

190

10,0

6,0

-krma stara od 4-6 tednov

860

270

165

9,0

5,4

-krma starejša od 6 tednov

860

315

140

8,0

4,8

1.košnja

2.in naslednje košnje

Seno
1.košnja

2.in naslednje košnje

SS = suha snov v g; SV = surova vlaknina v g; SB = surove beljakovine v g; ME = presnovna energija v MJ, NEL = neto energija
laktacije v MJ. Povzeto po Orešnik in Kompan, 2015

Preglednica 3: Hranilna vrednost nekaterih žit, ki jih pogosto dodajamo, kot dopolnilna krmila v prehrani ovc in koz
krmilo

SS
(g/kg)

SB
(g/kg)

PSB
(g/kg)

ME
(MJ/kg)

NEL
(MJ/kg)

Ca
(g/kg)

P
(g/kg)

Na
(g/kg)

Ječmen

880

106

81

11,38

7,18

0,5

3,9

0,3

Koruza

880

93

62

11,7

7,38

0,2

3,6

0,2

Pšenica

880

121

95

11,77

7,49

0,5

3,4

0,4

Oves

880

106

79

10,10

6,13

0,6

3,6

1,3

Rž

880

99

68

11,71

7,47

0,4

3,7

0,4

Tritikala

880

128

91

11,55

7,32

0,5

3,6

0,4

Sojine tropine

880

484

440

12,10

7,59

3,0

6,9

1,0

Sončnične tropine

880

388

330

9,01

5,30

3,6

11,8

0,8

Pesni rezanci

900

89

54

10,74

6,69

8,3

1,0

1,2

Podatki so navedeni za vsebnosti hranilnih snovi in energije v g na kg vzorca. SS = suha snov; SB = surove beljakovine; PSB =
prebavljive surove beljakovine; ME = presnovna energija, NEL = neto energija laktacije; Ca = kalcij; P = fosfor; Na = natrij. Povzeto
po Orešnik in Kompan, 2015
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Koprološke preiskave blata
V tropih ovc in koz se najpogosteje srečamo z zajedavskimi boleznimi. Zdravstveno stanje v tropu je predvsem odvisno od rejca samega oziroma njegove uporabe biovarnostnih ukrepov. Biovarnost izvajamo z ukrepi
s katerimi zmanjšamo verjetnost vnosa povzročiteljev
bolezni v rejo, v primeru vnosa povzročiteljev bolezni v
trop pa preprečevanje širjenja znotraj reje in izven nje.
Eden izmed pomembnejših ukrepov za preprečevanje
vnosa bolezni v trop je pregled blata na zajedavce. Pred
zdravljenjem torej izvedemo prvo vzorčenje blata. Na
podlagi rezultatov analize blata lahko ugotovimo katere
vrste zajedavcev so prisotne v našem tropu, kako močno so razširjene in kakšno naj bo zdravljenje. Zdravljenje
je zaradi predhodnega pregleda blata mnogokrat bolj
učinkovito, saj zdravimo s pravilno izbranim zdravilom.
Priporočljivo je, da po zdravljenju (7-14 dni po zdravljenju) ponovno odvzamemo blato za analizo in tako preverimo zdravstveno stanje v tropu ter po potrebi zdravljenje ponovimo.
Živali se okužijo predvsem na pašniku, še posebej če isto
vrsto živali pasemo na istih površinah več let zapored.
Najprimernejši čas za jemanje vzorcev je spomladi
(marec, april), preden gredo živali na pašo. Za pravilno
diagnozo moramo odvzeti iztrebke vsaj dveh ali treh
živali. Odraslim živalim vzamemo vzorec blata od vsake
posebej, pri mladih živalih pa vzamemo skupni vzorec
treh ali štirih živali. Iztrebke za analizo živalim vzamemo
iz danke (v velikosti ping - pong žogice) ali pa vzorčimo
s tal, tako, da vzamemo vsaj 8-10 še toplih bobkov.
Najprimernejši čas za odvzem vzorcev blata je zjutraj, po
počitku. Bobke damo v plastično vrečko in v najkrajšem
možnem času odnesemo na preiskavo v laboratorij.

Znaki okužbe
Znaki okužbe z notranjimi zajedavci so različni, različni
pa so zaradi različnih vrst zajedavcev, le-ti pa so gostitelji različnih notranjih organov. Znaki okužbe s paraziti
so lahko anemija, driska, izčrpanost, hujšanje, dlaka brez
leska, slabši prirast, edem (oteklina) pod brado, pogin. Z
dobrim in rednim opazovanjem živali lahko prve znake
hitro odkrijemo. Pri opazovanju si pomagamo s kontrolo
(opazovanjem) petih kritičnih točk na živali. Opazujemo
nos oziroma dihala, očesne veznice, glavo, hrbet in rep.
Pri izcedku iz nosu lahko pomislimo na nosne zolje. Kašelj in oteženo dihanje lahko povzročijo pljuči zajedavci. Bledost očesnih veznic lahko povzročijo krvosesni
zajedavci. Oteklina na področju spodnje čeljusti je znak
pomanjkanja beljakovin v krvi, kar lahko povzročijo krvosesni zajedavci ali močna invazija sesačev. Shujšana žival
z dlako brez leska nas opozarja na prisotnost bolezni. Če
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opazimo z blatom umazano okolico repa pomislimo na
drisko in prisotnost zajedavcev v prebavilih.

Test očesne veznice
Pri kozah in ovcah lahko opravimo tudi enostavni test
okuženosti s pregledom očesne veznice. Po obarvanosti
očesne veznice lahko ugotovimo kako močno so živali okužene oziroma anemične. Predvsem se pri mladih
živalih priporoča tedenski pregled obarvanosti očesne
veznice oziroma sluznice. Enostaven in hiter pregled lahko opravimo s pomočjo FAMACHA kartice. Na kartici je
barvni test, ki opozarja na stopnjo anemičnosti pri živali.
Če je očesna veznica rdeča ali rdeče rožnata, zdravljenje
ni potrebno. V kolikor ugotovimo rožnato barvo veznice
se zdravljenje že priporoča, predvsem če gre za mlado
žival. V kolikor opazimo rožnato belo ali popolnoma belo
barvo očesne veznice je zdravljenje nujno!

Zdravljenje
Pred zdravljenjem z zdravili proti notranjim zajedavcem
je živali priporočljivo stehtati. V primeru, da zdravimo s
prenizko dozo zdravil, zdravljenje ni uspešno in tudi paraziti lahko postanejo odporni na to zdravilo. Prav tako
lahko postanejo odporni na vsa zdravila, ki vsebujejo
enako ali podobno učinkovino. Odsvetuje se tudi zdravljenje »na pamet« in z zdravili, ki ne učinkujejo. Živali
lahko postanejo odporne tudi na druga zdravila z drugo
učinkovino. Priporoča se le zdravljenje bolnih oziroma
okuženih živali. V primeru, da se zdravi cel trop, povečamo možnost, da postanejo vse živali odporne na zdravila, ki smo jih uporabili v procesu zdravljenja. V ekoloških
rejah je dovoljeno zdravljenje z zdravili (antiparazitiki),
vendar obvezno le na podlagi analiz v parazitoloških laboratorijih. V teh rejah je zdravljenje obvezno po navodilih veterinarja. Pri zdravljenju je potrebno upoštevati 2x
čas predpisane karence za uporabljena zdravila. Zdravljenje je potrebno prilagoditi tudi usmeritvi reje (mlečna
ali mesna reja) teko, da zdravljenje izvajamo v času, ko se
proizvodi ne tržijo. Pri zdravljenju je potrebno obvezno
dodajati minerale (lizalni kamen), priporoča se tudi dodajanje vitaminov ali pa izvedemo kar »vitaminizacijo«,
ki jo izvede veterinar. Kozla ali ovna spustimo v trop šele
po končanem zdravljenju, tako izključimo možnost slabše oploditve ali zgodnjega odmiranja plodov. Zdravila v
obliki tablet je priporočljivo dajati v levi del ustne votline,
glavo živalim držimo pod pravim kotom in ne privzdignjeno.

Posebnosti pri zdravljenju koz

Koze imajo zelo hiter metabolizem, zato je učinek zdravljenja lahko slabši. Koze vedno zdravimo z dovolj velikim oziroma dvojnim predpisanim odmerkom zdravil.
Vsaj 24 ur pred načrtovanim zdravljenjem, koz ne kr-

mimo. Zdravilo damo živalim zjutraj, nato jih naslednjič
krmimo šele popoldan istega dne. Pomembno je, da se
prebava pri kozi upočasni in zdravilo dalj časa ostane v
prebavilih in se zato bolje izkoristi. Zdravilo lahko damo
tudi v dveh odmerkih, polovico zjutraj in drugo polovico čez 12 ur. Po zdravljenju živali pustimo v hlevu še 4-5
dni, nato jih spustimo na pašo. Hlev nato počistimo in
razkužimo.

5.

OPTIMIRANJE KRMNIH
OBROKOV

Ko imamo poznane vsebnosti posameznih hranilnih
snovi v krmi, moramo upoštevati še prehranske potrebe
živali glede na proizvodno fazo v kateri je žival, za katero
bomo izračunali krmni obrok.
Prehranske potrebe ovc in koz po hranilnih snoveh se
delijo na potrebe po vzdrževanju in na potrebe po hranilnih snoveh za prirejo (mleka, mesa). Prehranske potrebe so odvisne od starosti živali, telesne mase živali,
proizvodne faze, intenzivnosti proizvodnje, klimatskih
razmer, sezone. Del energije se porabi za vzdrževanje,
gibanje in proizvodnjo, nekaj se je izloči s sečem, blatom, plini in toploto. Vzdrževalne potrebe odraslih ovc
in koz so skromnejše, zagotovimo jih lahko že z osnovno
krmo, vendar le, če je ta kakovostna. Velikokrat slovensko seno ne vsebuje hranilnih snovi niti za vzdrževanje.
Povprečno slovensko seno je slabše kakovosti, navadno
vsebuje dovolj beljakovin, vendar primanjkuje energije. Ob slabšem senu živali hujšajo, čeprav ga lahko dobijo po količini dovolj. Lažje živali porabijo manj, težje
pa več krme za vzdrževanje. Za grobo oceno, koliko so
ovce in koze sposobne zaužiti suhe snovi, si pomagamo
z enostavnim izračunom. Ovce so sposobne zaužiti do
5 % suhe snovi od telesne mase, koze pa nekoliko več,
do 7 % suhe snovi glede na telesno maso. Če imamo 50
kg ovco, ocenimo, da lahko zaužije do 2,5 kg suhe snovi, enako težka koza pa je sposobna zaužiti do 3,5 kg
suhe snovi. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo
prehranske potrebe v tistih proizvodnih fazah, ki od nas
zahtevajo največjo pozornost pri optimiranju krmnih
obrokov; pripust, brejost in laktacija.

Pripust
Prehrana v času pred in med pripustom močno vpliva
na velikost gnezda. Pomembno je, da ovce in koze dobijo dovolj energije in pridobivajo na teži. Dovolj energije
spodbuja delovanje jajčnikov, zato dozori in ovulira več
jajčec hkrati, gonjenje pa je bolj intenzivno. Ta učinek
imenujemo z angleško besedo ‚‘flushing‘‘, ki pomeni
preplavljanje organizma z energijo. Podoben učinek kot

‚‘flushing‘‘ ima zgodnje odstavljanje. Po porodu se maternica obnovi po dobrem mesecu. Če odstavimo 6 tednov stara jagnjeta je maternica že obnovljena in lahko
sprejme nov plod. Živali v tem času še niso preveč izčrpane, metabolizem pa je zaradi laktacije zelo intenziven.
Če jagnjeta ali kozliče takrat odstavimo se bo v vimenu
še nekaj časa nabiralo mleko. Ko je pritisk velik se začne
resorbcija hranilnih snovi iz mleka nazaj v telo, kar naenkrat imamo obilico hranilnih snovi v krvi. To pa sproži
aktivnost jajčnikov in ovce/koze se po odstavitvi kmalu
intenzivno gonijo. Tako imenovani ‚‘flushing‘‘ izvedemo
tako, da približno 4 tedne pred pripustom v obrok vključimo večje količine energije, tako da ovce in koze pridobivajo na telesni masi 15 % do 20 %. Učinek ‚‘flushinga‘‘
je odvisen tudi od telesne kondicije ob odstavitvi. Če je
ovca/koza ob odstavitvi v dobri kondiciji lahko do začetka ‚‘flushinga‘‘ celo nekoliko shujša, kar poveča učinek
‚‘flushinga‘‘. Če so ovce/koze ob odstavitvi zelo shujšane
se lahko postopoma redijo. Kake 4 tedne pred pripusti
pa začnemo bogato krmiti, da hitro pridobijo na telesni
masi in ob pripustu dosežejo dobro plemensko kondicijo. Učinek ‚‘flushinga‘‘ lahko dosežemo že z odlično pašo,
če pa imamo slabše seno pa moramo dodajati še energijska krmila-kar pa se izplača ker imamo večja gnezda.
V času pripusta prehranske potrebe ovc in koz zagotovimo z odlično pašo, pašo na strniščnih posevkih (koruza,
sladkorna pesa), v zimskem času pa z dobrim senom ali
silažo. Ker so v tem času povečane potrebe po energiji in
vitamini, osnovno krmo dopolnimo z energijskimi krmili
in vitamini.

Brejost
V času zgodnje brejosti (do 3. meseca brejosti) je za pokritje prehranskih potreb zadovoljiv že vzdrževalen obrok. V zgodnji brejosti so rast in razvoj plodu, posteljice
in maternice še počasni. V pozni (visoki) brejosti, v 4. in 5.
mesecu brejosti pa se potrebe po hranilnih snoveh povečajo. Predvsem ovce in koze v visoki brejosti potrebujejo dobro prebavljivo krmo. Rast plodov je intenzivna.
Maternica s plodom v visoki brejosti zavzame velik del
trebušne votline, zato je sposobnost zauživanja velikih
količin krme zmanjšana, zato moramo v visoki brejosti
v obroku povečati vsebnost energije. Vsaj šest tednov
pred porodom izboljšamo obrok z energijo in tudi beljakovinami, ki morajo biti dobro izkoristljive. V tem času
prehrana vpliva na rojstno maso, vitalnost in pogin mladičev. V času visoke brejosti potekajo tudi priprave na
laktacijo, zato s prehrano v tem obdobju vplivamo tudi
na kasnejšo mlečnost v celotno laktaciji. Nepravilna prehrana ovc in koz v visoki brejosti lahko privede do prebavnih ali presnovnih motenj (ketoza, toksemija, hipoglikemija). Izogibamo se hitrim spremembam v obroku,
slabi silaži ali uvedbi novih krmil.
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Laktacija
Prehrana v času laktacije naj bo zelo obilna, saj gre v tem obdobju za hitro povečanje prehranskih potreb. Če je
mogoče, koze ali ovce v laktaciji z enojčki krmimo različno kot tiste z večjim gnezdom. Potrebe v času laktaciji se
povečajo, zato krmimo najbolj kakovostno krmo (najboljše seno, najboljša paša). Količina mleka se hitro po porodu
povečuje, počasneje pa se povečuje sposobnost zauživanja krme. Mlečna krivulja doseže svoj vrh že med 6. in 8. tednom po porodu, sposobnost za zauživanje pa doseže vrh šele med 10. in 14. tednom laktacije. Žival v tem obdobju
črpa telesne rezerve in hujša, to izgubo pa nadomesti kasneje po 15. tednu laktacije in v presušitvi. Če so živali v času
laktacije na paši, bo primanjkovalo energije, zato je priporočljivo dodajati močno krmo bogato z energijo (primerni:
pesni rezanci). V obdobju laktacije je poleg energije priporočljivo dodajati tudi beljakovine, zato je v tem obdobju
priporočljiva uporaba popolne krmne mešanice. V času laktacije dodamo tudi mineralno-vitaminski dodatek.
Za lažje optimiranje krmnih obrokov za ovce in koze v nadaljevanju prikazujemo dnevne potrebe ovc in koz za različne proizvodne faze, ter nekaj primerov krmnih obrokov za ovce in koze v različnih proizvodnih fazah.

Preglednica 4: Dnevne potrebe ovc po hranilnih snoveh za vzdrževanje, v pozni brejosti in laktaciji
(Kompan in sod., 1996)
OVCA

Vzdrževanje

Telesna
masa
(kg)

Zauživanje
(kg)

SB
(g)

PSB
(g)

NEL
(MJ)

50

1,0-1,2

57

50

4,16

60

1,1-1,4

66

55

4,75

70

1,2-1,6

76

60

5,35

80

1,3-1,8

84

65

5,94

Ob pripustu

+50

+2,97

Visoka brejost, enojček

50-60

1,6-1,8

+70

+50

+2,48

Visoka brejost, dvojčka

50-60

1,6-1,8

+110

+80

+3,96

Ovca v laktaciji
Za 1 L mleka

50-60

1,8

210

155

8,9

Za 2 L mleka

50-60

2,2

350

250

13,86

Za 3 L mleka

50-60

2,6

480

335

17,33
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Preglednica 5: Dnevne potrebe koz po hranilnih snoveh za vzdrževanje, v visoki brejosti in laktaciji
(Kompan in sod., 1996)
KOZA

Vzdrževanje

Telesna
masa
(kg)

Zauživanje
(kg)

40

SB
(g)

PSB
(g)

NEL
(MJ)

1,0

54

4,77

50

1,1

63

5,61

60

1,2

73

6,44

70

1,3

82

7,24

+57

+3,35

Visoka brejost
Koza v laktaciji
Za 1 L mleka

50

1,4-1,9

111

8,55

Za 2 L mleka

50

1,8-2,1

159

11,49

Za 3 L mleka

50

2,0-2,2

207

14,43

Za 4 L mleka

50

2,3-2,6

255

17,37

Za 6 L mleka

50

2,4-3,0

303

20,31

Preglednica 6: Primer poletnega dnevnega obroka za ovce težke 60 kg, 4 tedne pred pripustom
(Kompan in sod., 1996)
Količina
Ovca, 60 kg, 4 tedne
pred pripustom:

kg

SS
g/kg

kg

g/kg

PSB
g

g/kg

7

1,23

175

NEL
g

1,1-1,4

Potrebe
Paša, paš.-koš., 1.raba v
bilčenju

SV

MJ/kg

MJ

95
41

287

182

26

7,72
7,7

1,10

+87

Razlika

-0,02

Preglednica 7: Primer zimskega dnevnega obroka za ovce težke 60 kg, 4 tedne pred pripustom (Kompan in sod.,
1996)
Količina
Ovca, 60 kg, 4 tedne
pred pripustom:

kg

SS
g/kg

SV
kg

g/kg

PSB
g

g/kg

1,1-1,4

Potrebe

NEL
g

MJ/kg

95

MJ
7,72

Koruzna silaža v voščeni
zrelosti

3,5

270

0,95

61

214

14

49

1,70

5,95

Travna silaža, int., 1.koš.,
pred bilčenjem

1

350

0,35

79

79

46

46

2,17

2,17

Skupaj obrok
Razlika

1,3

293

95

8,12

+22,6

0

+0,40
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Preglednica 8: Primer poletnega obroka za visoko breje koze (Kompan in sod., 1996)
Količina
Visoko breja koza,
dvojčka

SS

kg

g/kg

8

170

Potrebe
Trava, 1.koš., pred
bilčenjem

SV
kg

PSB

g/kg

g

g/kg

35

280

24

MJ/kg

MJ

120

1,3-1,5
1,36

NEL
g

192

8,96
9,28

1,16

+72

Razlika

+0,32

Preglednica 9: Primer zimskega obroka za visoko breje koze (Kompan in sod., 1996)
Količina
Visoko breja koza,
dvojčka

kg

SS
g/kg

SV
kg

g/kg

PSB
g

g/kg

g

1,3-1,5

Potrebe

NEL
MJ/kg

MJ

120

8,96

Koruzna silaža v
vošč. zrelosti

3

270

0,81

61

183

14

42

1,70

5,10

Travniška silaža, 1.
koš., pred bilčenjem

2

350

0,70

78

156

40

80

2,15

4,30

1,51

Skupaj obrok

339

Razlika

122

9,40

+2

+0,44

Preglednica 10: Primer poletnega obroka za ovce v laktaciji za prirejo 3 L mleka (Kompan in sod., 1996)
Količina
kg

SS
g/kg

SV
kg

g/kg

PSB
g

g/kg

g

2,6

Potrebe za 3 L mleka

NEL
MJ/kg

MJ

335

17,33

Paša, int., 1.raba,
pred bilčenjem

10

160

1,60

30

300

28

280

1,09

10,90

Seno, int., v cvetenju

0,5

860

0,43

265

133

64

32

4,07

2,04

Koruza, zrnje

0,65

879

0,57

23

15

59

38

8,37

5,44

2,6

172

447

Skupaj obrok
Razlika

350

18,38

+15

+1,05

Preglednica 11: Primer zimskega obroka za koze v laktaciji za prirejo 3 L mleka (Kompan in sod., 1996)
Količina
kg

SS
g/kg

Potrebe za 3 L mleka
Travna
silaža,
1.koš., pred bilčenjem
Koruza, zrnje
Skupaj obrok
Razlika

34

SV

PSB

kg

g/kg

g

2,2

78

390

23

12

40

200

2,15

10,75

402

59

30

8,37

4,19

5

350

1,75

0,5

879

0,44
2,19

+18,3

g/kg

NEL
g

MJ/kg

207

MJ
14,43

230

14,94

+23

+0,51

6.

PREDSTAVITEV DOBRIH
IN SLABIH PRAKS V
SLOVENIJI IN V TUJINI

6.1.

 REDSTAVITEV DOBRE PRAKSE
P
– DEMONSTRACIJSKI CENTER ZA
REJO KOZ ZA PRIREJO MLEKA NA
PRC LOGATEC

Predstavitev rezultatov projekta »Ekološka
in konvencionalna reja koz za prirejo mleka«
V okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« je na Biotehniški fakulteti,
Oddelku za zootehniko, na Pedagoško raziskovalnem
centru (PRC) za živinorejo v Logatcu v letih od 2014 do
2017 potekal raziskovalni projekt z naslovom ‚‘Ekološka
in konvencionalna reja koz za prirejo mleka‘‘ (Cividini in
sod., 2018). Opredelitev problema je pokazala na potrebo po raziskavi s katero bi lahko primerjali proizvodne
lastnosti ter gospodarnost reje med ekološkim in
konvencionalnim načinom reje, v razmerah, ki so značilne za tehnologije reje koz v Sloveniji. V raziskavo smo
vključili trop 60 koz slovenske srnaste pasme, ki smo jih
uhlevili na PRC Logatec. Trop smo razdelili v dve skupini
glede na način reje, in sicer na ekološki način reje (EKO)
in konvencionalni način reje (KON). Tehnologijo reje v
EKO načinu reje smo izvajali po zahtevah in pogojih za
ekološko rejo živali. Tehnologijo reje v KON načinu reje
pa smo prilagodili dejanskim razmeram konvencionalnega načina reje koz v Sloveniji. V obeh načinih reje smo
pri živalih spremljali parametre plodnosti in rastnosti,
prirejo mleka, kakovost mleka, tehnološke lastnosti mleka in mlečnih izdelkov, maščobnokislinsko sestavo mleka, obnašanje in dobro počutje živali, prehrano (krmni
obrok), prirast in sestavo travne ruše ter gospodarnost
reje z namenom določiti morebitne razlike med načinoma reje v slovenskih razmerah.
Ugotovitve so pokazale, da med načinoma reje ni bilo
značilnih razlik v parametrih plodnosti (velikost gnezda)
pri kozah in tudi ne v prirastih kozličev v obdobju od
rojstva do odstavitve. Krmni obroki koz so bili namreč
izravnani na podlagi prehranskih potreb koz v vsaki proizvodni fazi in na podlagi analiz voluminozne krme v
obeh načinih reje (Cividini in sod., 2018).

Ugotovili smo, da način reje ni vplival na količino prirejenega mleka po kozi v laktaciji. Rezultati kontrol mlečnosti, ki smo jih izvajali vsa tri leta poskusa so pokazali, da
med EKO in KON načinoma reje prav tako ni bilo razlik v
vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze v mleku. S primerjavo mlečnih izdelkov smo ugotovili, da je način reje
vplival na konsistenco fermentiranih mlečnih izdelkov.
Fermentirani mlečni izdelki iz ekološkega mleka so imeli
značilno boljšo čvrstost, konsistenco in vezljivost v primerjavi z izdelki iz konvencionalnega mleka. Na senzorične lastnosti fermentiranih mlečnih izdelkov pa način
reje ni vplival (Cividini in sod., 2018).
Za namen opazovanja obnašanja v hlevu smo kozam v
KON načinu reje omejili gibanje tako, da smo jim preprečili uporabo izpusta medtem, ko so imele koze v EKO
načinu reje možnost uporabe izpusta. Sistem uhlevitve
(z ali brez izpusta) ni značilno vplival na obnašanje v hlevu (agonistične interakcije, trajanje zauživanja voluminozne krme, trajanje mirovanja in gibanja). Pri kozah, ki
so imele na voljo izpust, smo v primerjavi s kozami brez
izpusta zabeležili trend krajšega trajanja nege telesa.
Oba sistema uhlevitve koz v našem poskusu sta pokazala, da so bile le-te bolj mirne in sproščene v primerjavi s
kozami v referenčni populaciji iz tujine (AWIN, 2015). Pri
ocenjevanju dobrega počutja smo ugotovili, da so imele
koze v sistemu uhlevitve brez izpusta bolj umazan nastilj
kot koze z izpustom (Cividini in sod., 2018).
Za gospodarnost prireje kozjega mleka sta, podobno
kot pri drugih živinorejskih panogah, najpomembnejša
dejavnika intenzivnost reje in velikost tropa koz. Z vidika
gospodarnosti EKO in KON načina reje smo ugotovili, da
je prireja ekološkega kozjega mleka dražja v primerjavi s
prirejo konvencionalnega kozjega mleka. Ugotovili smo,
da je v primeru ekološke kozjereje najpomembnejši
vzrok za nastalo razliko dokupovanje dražjih ekoloških
močnih krmil (Cividini in sod., 2018).
Razlago, zakaj se razlike med obema načinoma reje
niso pokazale, lahko poiščemo v dejstvu, da sta bila oba
krmna obroka tako za koze v KON in v EKO načinu reje
izravnana in da so imele vse koze na voljo vse potrebne hranljive snovi pomembne za dobro plodnost in za
pričakovano količino prirejenega mleka. Prav tako so bili
izravnani tudi krmni obroki, ki so omogočali ustrezno
rast kozličev. V našem primeru ekološki način reje ni bil
sinonim za ekstenzivno rejo in prav tako konvencionalni
način reje ni bil sinonim za intenzivni hlevski način reje,
ker smo želeli posnemati razmere na kmetijah v Sloveniji. Prav tako lahko poudarimo, da je bila prehrana koz
(krmni obrok) v obeh načinih reje zelo podobna, saj so
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imele vse koze možnost paše. Tudi koze iz KON načina
reje so imele možnost paše, kar sicer ni praksa za intenzivne KON načine reje kot jih poznajo v tujini. Razlika v
prehrani koz med obema načinoma reje v našem projektu je bila le v sestavi močnih krmil. Na podlagi vseh
rezultatov in ugotovitev pri spremljanju prireje živali tekom projekta lahko zaključimo, da je konvencionalni način reje koz (in tudi drugih vrst živali) v Sloveniji bolj podoben ekološkemu načinu reje in povsem neprimerljiv z
intenzivnimi konvencionalnimi načini reje v tujini.
Po uspešnem zaključku projekta smo na PRC za
živinorejo v Logatcu (Oddelek za zootehniko, Biotehniška
fakulteta) oblikovali demonstracijski center. Redimo
trop 60 - 70 koz slovenske srnaste pasme za prirejo
mleka. Koze imajo možnost celodnevne paše na pašnih

Slika 24: V času poskusa je bil trop razdeljen na koze iz
ekološke in konvencionalne reje, ki so se ločeno pasle
(Foto: SimonKr)

Slika 25: Kljub temu, da je hlev v bližini, imajo koze tudi
na pašniku napajalno korito
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površinah (slika 24). V hlevu imajo na voljo seno. Kljub
temu, da je hlev v bližini, imajo koze tudi na pašniku
napajalno korito (slika 25), kar vpliva na večjo dnevno
mlečnost. Močna krmila dobijo na molzišču (slika 26).
Jaritve potekajo zgodaj spomladi. Kozliče odstavimo pri
približni starosti 40 dni. Molzemo dvakrat dnevno do
oktobra, ko preidemo na molžo enkrat na dan. Z molžo
zaključimo v decembru. Enkrat mesečno opravimo
kontrolo mlečnosti (slika 27) pri vseh živalih v tropu
na podlagi katere izračunamo plemenske vrednosti za
lastnosti mlečnosti. Mleko oddajamo v mlekarno Krepko
v Lazah pri Logatcu. Odstavljene kozliče pa prodamo
v MIM mesarstvo v Mokronog. Študenti Oddelka za
zootehniko Biotehniške fakultete na demonstracijskem
centru opravljajo vaje in praktični pouk.

Slika 26: Koze dobijo močna krmila na molzišču
(Foto: SimonKr)

Slika 27: Jemanje vzorca mleka ob kontroli mlečnosti
(Foto: SimonKr)

6.2.	
PREDSTAVITEV SLABE PRAKSE
– FARMA KOZ ZA INTENZIVNO
PRIREJO MLEKA V BELGIJI
Kot primer slabe prakse s stališča dobrobiti živali
prikazujemo farmo koz na severu Belgije v Flandriji (slika
28). Na farmi je uhlevljenih 1.200 koz. Gostota naselitve
živali v hlevu je zelo velika (slika 29, 30). Ukvarjajo se s
prirejo konzumnega kozjega mleka, zato kozliče po
porodu takoj ločijo od mater. Postavijo jih v plastična
korita (slika 31), nekakšne »inkubatorje, kjer jih ogrevajo
z infrardečimi žarnicami. Kozliče napajajo s kolostrumom
po cuclju. Po petih dneh dajo kozliče v skupinske
bokse, kjer jih napajajo z mlečnim nadomestkom prek
avtomata (slika 32), ki ohranja primerno temperaturo.

Slika 28: Vhod na kozjo farmo (Foto: M. Simčič)

Sesne kozliče čimprej prodajo. Plemenske mladice
vzrejajo z močnimi krmili in slamo po volji. Koze s
kolostrumom molzejo posebej do petega dneva po
jaritvi, ko jih vrnejo v trop in začnejo z laktacijo. Laktacija
traja skoraj dve leti, saj koz ne presušijo v letu poroda,
ampak z laktacijo potegnejo do jeseni naslednjega leta.
V tropu ne opravljajo kontrole mlečnosti, ne vodijo
rodovnikov. Plemenske kozle menjajo naključno in ne
skrbijo za preprečevanje parjenja v sorodstvu. Koze
krmijo s travno silažo in močnimi krmili (slika 33, 34),
ki jih pokladajo na vsaki dve uri. V času kratkega dne
je v hlevu umetna osvetlitev od 4.00 do 23.00. Na tak
način dosežejo zelo veliko konzumacijo in zelo veliko
mlečnost koz. Koze imajo v povprečju samo dve do tri
laktacije. Čeprav je v okolici hleva veliko travnih površin,
koz ne pasejo in le-te tudi nimajo možnosti izpusta.

Slika 29: Hlev s skupinskimi boksi in prisilnim zračenjem
(Foto: M. Simčič)

nadomestkom (Foto: M. Simčič)

Slika 33: Pokladanje močnih krmil na krmilni mizi na
vsake dve uri (Foto: M. Simčič)

Slika 34: krmni obrok za koze v laktacijo je travna silaža
in močna krmila (Foto: M. Simčič)
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6.3.	
PREDSTAVITEV SLABE PRAKSE –
PITALIŠČE JAGNJET V ARAGONIJI
V ŠPANIJI
Za rejo drobnice v Evropi so značilni proizvodni sistemi,
ki jih razdelimo glede na usmeritev in intenzivnost reje.
Pri intenzivnih mlečnih proizvodnih sistemih so veliki
vložki za nakup močne krme. V primeru srednje intenzivnih ali ekstenzivnih mlečnih sistemov gre večinoma
za pašne sisteme in manjše vložke. Pri reji ovc za meso
pa so v Evropi razširjeni tako intenzivni, srednje intenzivni kot tudi ekstenzivni sistemi. V poseben razred uvrščajo kombinirane sisteme (dual-purpose), kjer gre pogosto za dva ali več proizvodov (meso in volna ali meso
in mleko).
Slika 30: Velika gostota naselitve koz (Foto: M. Simčič)

Slika 31: »Inkubatorji« za novorojene kozliče
(Foto: M. Simčič)

Slika 32: Avtomat za pripravo in napajanje z mlečnim
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V Španiji ločijo proizvodne sisteme glede na intenzivnost reje. Intenzivni (industrijski sistem) sistemi prireje
so značilni za nižinska sušna območja, kamor spada tudi
pretežni del Aragonije. V intenzivnih proizvodnih sistemih ni paše, živali so krmljene v hlevu preko celega leta,
uporabljajo sistem 5 jagnjitev v 3 letih. Nekoliko manj
intenziven proizvodni sistem imenujejo mešani sistemi,
kjer uporabljajo kombinacijo paše in dokrmljevanja v
hlevih. Mešani sistemi so razširjeni na območjih srednjih nadmorskih višin in uporabljajo sistem 3 jagnjitev v
2 letih. Pastoralni sistem, kot imenujejo ekstenzivni sistem je razširjen na višinskih predelih s pašo povprek, kjer
uporabljajo sezonske jagnjitve (1 jagnjitev/leto).
V pokrajini Aragonija, za katero so značilna sušna obdobja (slika 35) in slabo rodovitne površine, je razširjen
mešani proizvodni sistem, kjer se ovce v času pašne sezone pasejo nomadsko s spremstvom pastirja. Na območju Aragonije je razširjena pasma ovc rasa aragonesa,
ki je prilagojena na razmere v okolju. Trenutni stalež je
337 matičnih tropov z okoli 205.000 plemenskimi ovcami pasme rasa aragonesa. Povprečna velikost tropov v
Aragoniji je 800 živali (slika 36). Povprečna velikost gnezda pri ovcah rasa aragonesa je 1,70 rojenih jagnjet.
Prireja jagnjetine je v Španiji ena od najpomembnejših,
saj letno zakoljejo več kot 18 mio jagnjet. V zadnjih letih
so se na območju celotne Španije razvili tako imenovani klasifikacijski centri (KC) za namen standardizacije in
izboljšanja kakovosti klavnih trupov jagnjet (slika 37).
Klasifikacijski centri, kot že ime samo pove, so namenjeni razvrščanju jagnjet glede na spol, telesno maso in
zamaščenost. V klasifikacijskih centrih jagnjeta ostanejo
različno dolgo, od nekaj dni pa do enega meseca, odvisno od ciljne končne telesne mase. Ciljna končna telesna
masa jagnjet je odvisna od blagovne znamke proizvoda.

Če gre za proizvode blagovne znamke ‘‘Ternasco‘‘ mora
biti jagnjetina prirejena od lahkih jagnjet lokalnih pasem, kjer je zahtevana masa klavnih trupov točno določena in znaša od 8,5 - 13 kg. Če gre za blagovno znamko
‚‘Pastores‘‘ se jagnjeta odstavijo pri telesni masi od 15 do
18 kg, ki se v KC spitajo do telesne mase 25 do 28 kg.
Nekaj tednov po odstavitvi se vsa jagnjeta pri posameznih rejcih, ki sodelujejo v tej verigi odberejo in prepeljejo v KC. Odstavljena jagnjeta se v KC dopitajo do
ciljne končne telesne mase, od koder jih po končanem
pitanju odpeljejo v klavnice. Na območju Aragonije so
štirje KC za odstavljena jagnjeta. Vsak KC tedensko sprejme in odda 3.000 jagnjet. Vsa jagnjeta so označena z
elektronskimi ušesnimi znamkami, ki vključuje vse podatke o živali in o rejcu. Krmljenje poteka avtomatsko z
dozirnim cevnim sistemom za krmljenje popolne krmne
mešanice (slika 38). Uporabljajo zelo intenziven sistem
pitanja s popolno krmno mešanico po volji. Jagnjeta ne
dobivajo nobene voluminozne krme. Obrok je uravnotežen tako, da je potreben delež vlaknine v krmnem obroku dodan neposredno v koncentrat. Jagnjeta ob prihodu v pitališče razvrstijo v skupine na podlagi spola in
telesne mase. Pri razvrščanju uporabljajo sistem z avtomatskim tehtanjem in razvrščanjem v skupine (slika 39)
preko elektronskih čitalcev ušesnih številk. Na liniji klanja so klavni trupi razvrščeni tudi glede na zamaščenost
trupa. Rejci dobijo plačilo glede na spol, telesno maso in
stopnjo zamaščenosti. Odkupna cena za kilogram mesa
jagnjetine je od 5,70 do 6,50 €. Klavni trupi jagnjet spitanih na koncentratih dosegajo maso od 12 do 15 kg.
Določen delež jagnjet prihaja v klavnico tudi neposredno iz paše, klavni trupi teh jagnjet dosegajo maso od 10
do 20 kg, vendar je starost ob zakolu večja v primerjavi
z jagnjeti spitanimi s koncentrati, neizenačena pa je tudi
kakovost klavnih trupov.

KC (0, 7 in 28 dni) in sezone (poletje, zima) na kakovost
in senzorične lastnosti mesa. Ugotovili so, da je dvojni
transport vplival le na rezno trdoto mesa, ki je bila povečana pri jagnjetih, ki so bila uhlevljena le nekaj ur in pri
jagnjetih, ki so bila uhlevljena za obdobje 28 dni. Predvsem so bile večje spremembe kakovosti mesa prepoznane v zimskem času. Klavni trupi jagnjet uhlevljenih
v zimskem času so imeli večjo prisotnost modric, njihovo meso je bilo bolj trdo, temnejše in bolj rumeno. Na
hladnih klavnih trupih so v zimskem času izmerili povečane vrednosti pH, ki je prvi pokazatelj prisotnosti stresa
živali v pred-klavnem obdobju. Zaradi prisotnosti stresa
se poveča izločanje adrenalina, ki že v živi živali sproži
začetek razgradnje glikogena (glikolizo). Ob izkrvavitvi
živali so zaloge glikogena zmanjšane in jih ni dovolj za
posmrtno glikolizo, zaradi česar ne nastane dovolj mlečne kisline, ki bi znižala pH na normalno raven.
V tej raziskavi so ugotovili, da tako sezona kot transport
vplivata na kakovost in senzorične lastnosti mesa. Čeprav je bil vpliv dvojnega transporta na kakovost mesa
relativno majhen, se zavedajo, da rezultati nikakor ne
kažejo na optimalne pogoje za živali v celotnem logističnem procesu in v pred-klavnem obdobju. Rezultati
raziskave so povod za motivacijo klavniške industrije za
vključevanje rešitev v celoten proces, ki bi izboljšale počutje živali, s čimer bi za svoje izdelke pridobili dodano
vrednost.

Rezultat vzpostavitve klasifikacijskih centov so spremembe v logistiki. Z uvedbo KC je namesto enega
potreben dvojni transport jagnjet do klavnice. Jagnjeta so izpostavljena dvojnemu nakladanju, dvojnemu
transportu in dvojnemu razkladanju. Poleg tega so jagnjeta pred prihodom v klavnico izpostavljena novemu
okolju, uhlevljena v velike skupine, kjer so si primorana
na novo vzpostaviti svoj socialni položaj v skupini. Vsi ti
dejavniki povzročajo pred-klavni stres, ki je zaradi umestitve KC v logistično verigo, sedaj dvojni in lahko vpliva
na kakovost mesa.
Za namen vpliva teh dejavnikov na kakovost jagnjetine
so izvedli raziskavo. V raziskavo so vključili 60 kmetij,
11 KC, 20 klavnic in 30 voznikov tovornjakov. Preučevali so vpliv dvojnega transporta, obdobje uhlevitve v

Slika 35: Tla v sušnem obdobju (Foto: A. Cividini)
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Slika 36: Trop ovc pasme rasa aragonesa v Aragoniji
(Foto: A. Cividini)

Slika 38: Avtomatski cevni dozirni sistem za krmljenje
jagnjet pitancev (Foto: A. Cividini)

Slika 37: Notranjost klasifikacijskega centra (KC)
(Foto: A. Cividini)

Slika 39: Avtomatski klasifikacijski sistem za razvrščanje
jagnjet glede na telesno maso (Foto: A. Cividini)
Slika 40: Avtomatski klasifikacijski sistem za razvrščanje
jagnjet s koridorjem za dostop jagnjet v klasifikator, kjer
tehtnica odčita telesno maso, ki se preko elektronskega
ušesnega identifikatorja vpiše k pripadajoči številki, kjer
so vsi ostali podatki za stehtano jagnje. Klasifikator omogoča avtomatsko odpiranje vrat in zganjanje jagnjet v
posamezne skupine. (Foto: A. Cividini)
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7.

BIOVARNOST V REJAH
DROBNICE

Infekcijske (kužne) bolezni imajo ključni vpliv na dobro
počutje, dolgoživost in prirejo drobnice. Gospodarski
vpliv infekcijskih bolezni je velik in odvisen od pasme,
sistema reje ter vrste prireje, vsekakor pa kužne bolezni
drobnice povzročajo milijonske izpade zaradi manj
učinkovite prireje v Sloveniji. Nekatere infekcijske bolezni
so ZOONOZE, kar pomeni, da se prenašajo tudi iz živali
na ljudi. Zaradi tega potrebujejo posebno pozornost, da
ne pride do njihovega vnosa v rejo, saj s tem preprečimo
tveganje za zdravje ljudi. Izraz BIOVARNOST predstavlja
skupek ukrepov s katerimi preprečujemo vnos infekcijske
bolezni v rejo in tudi njeno širjenje znotraj reje in ven
iz okuženih rej. Načela biovarnosti moramo poznati
in biti za njih odgovorni vsi, ki imamo stik z živalmi.
Za razumevanje pomena posameznih biovarnostnih
ukrepov je bistveno, da razumemo njihovo vlogo pri
razvoju infekcijske bolezni. Zardi tega je pomembno, da
poznamo osnovne zakonitosti infekcijske bolezni.

8.

INFEKCIJSKA BOLEZEN

Infekcijska bolezen se razvije le, če so izpolnjeni določeni pogoji (slika 1).
Prvi pogoj je, da je žival dovzetna za povzročitelja
infekcijske bolezni. Vemo namreč, da je dosti bolezni
vezanih le na eno dovzetno živalsko vrsto, pri drugi pa
ne povzroča bolezni. Nadalje vemo, da lahko z nekaterimi ukrepi zmanjšamo dovzetnost živali za nekatere
povzročitelje infekcijskih bolezni. Tak ukrep na primer
predstavlja vakcinacija ali zaščitno cepljenje, s katerim
povečamo odpornost živali proti povzročitelju bolezni.
Nekatere bolezni zelo učinkovito preprečujemo z vakcinacijami. Primeri zelo učinkovitih vakcin so proti tetanusu, vraničnemu prisadu, bolezni modrikastega jezika
in podobno. Zavedati se moramo, da nekatere bolezni
lahko napadejo več različnih živalskih vrst in tudi človeka (zoonoze).

Slika 1: Pogoji, ki so potrebni za nastanek infekcijske
bolezni
Drugi pogoj je prisotnost povzročitelja bolezni ali
patogena. To so virusi, bakterije, glivice ali zajedavci, ki
povzročajo infekcijske bolezni. Če povzročitelji bolezni
ne pridejo v stik z dovzetno živaljo, ne more priti do
nastanka infekcijske bolezni. Povzročitelji bolezni najpogosteje pridejo v rejo drobnice z okuženimi (bolnimi)
živalmi, lahko pa tudi s krmo, vodo, opremo za živali,
nastiljem, kontaminiranimi oblačili, prevoznimi sredstvi
in tako naprej.
Tretji pogoj pa je, da se povzročitelj bolezni in dovzetna
žival nahajata v okolju, ki omogoča stik med njima in
okužbo dovzetne živali. Na primer, v zaprtem zatohlem
hlevu se povzročitelji okužb dihal dosti laže prenesejo,
kot na primerno obremenjenem pašniku, kjer je zrak
svež ter sije sonce, ki je zelo škodljivo za vse povzročitelje infekcijskih bolezni in stik med živalmi ni tako
tesen, kot v zatohlem majhnem hlevu. Okolje lahko
tudi povečuje dovzetnost živali za okužbe, na primer v
zatohlem hlevu je pogosto prašno in zrak lahko vsebuje
tudi več amonijaka, kar draži sluznico dihal, zaradi česar je ta dosti bolj dovzetna za naselitev povzročiteljev
bolezni.

KAKO SE INFEKCIJSKA BOLEZEN PRENAŠA
Poznamo naslednje načine prenosa infekcijskih bolezni:
- z NEPOSREDNIM (DIREKTNIM) STIKOM: potreben je fizični stik med živalmi, na primer nos na
nos, spolni odnos, z ugrizom, kapljični prenos,
poseben način je še VERTIKALNO: z matere na
plod preko posteljice,
s POSREDNIM (INDIREKTNIM) STIKOM: kjer ni
fizičnega stika med okuženo in dovzetno živaljo, ampak
gre okužba preko na primer kontaminirane opreme,
zemlje, nastilja, krme in vode, oblačil, obutve, vozil,
zraka, prostorov in podobno ter vektorjev (krvosesni
členonožci – na primer klopi, krvosesne muhe (VEKTORSKI PRENOS), ptice, glodavci, psi, mačke, divjad) ter
aerosola (okužene kapljice ali prah)).
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OBDOBJA INFEKCIJSKE BOLEZNI POMEMBNA GLEDE ŠIRJENJA BOLEZNI IN POTEK INFEKCIJSKA BOLEZEN
Po vstopu povzročitelja bolezni v dovzetno žival (okužba) se začne infekcijska bolezen, ki pa ima v svojem poteku
vsaj štiri obdobja, pomembna s stališča širjenja bolezni ter zato bistvena za razumevanje biovarnostnih ukrepov
(slika 2).

Slika 2: Faze infekcijske bolezni pomembne s stališča širjenja bolezni

Latentno obdobje je obdobje od okužbe s povzročiteljem bolezni do časa, ko se povzročitelj bolezni v živali
namnoži do te mere, da ga okužena žival že začne
izločati v okolico in okuževati druge živali. Dokler je
okužena žival v latentnem obdobju bolezni ni nevarna
za druge dovzetne živali.
Obdobje inkubacije (inkubacijska doba) se začne z
okužbo s povzročiteljem (npr. patogeno bakterijo, virusom, glivico, zajedavcem). Povzročitelj se mora v živali
namnožiti do določene mere, da začne obolela žival
kazati bolezenska znamenja. Obdobje od okužbe do
nastanka kliničnih znamenj imenujemo inkubacijska
doba. Inkubacijska doba je različna pri različnih boleznih, lahko je zelo kratka, tudi manj kot en dan ali pa
zelo dolga, lahko tudi več let pri nekaterih boleznih, na
primer paratuberkulozi. Med inkubacijsko dobo lahko
živali že izločajo povzročitelja bolezni in okužujejo druge živali, ki so z njimi v direktnem ali indirektnem stiku,
v čemer se obdobje inkubacije razlikuje od latentnega
obdobja.
Sledi obdobje bolezni, v katerem okužene živali kažejo
klinična znamenja in so tudi nevarne za prenos bolezni
na ostale dovzetne živali. To obdobje se lahko konča z
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ozdravitvijo živali ali smrtjo. Pred popolno ozdravitvijo živali je še obdobje rekonvalescence, v katerem se
zdravstveno stanje živali izboljšuje, vendar pa je lahko
tudi v tem času še klicenoska in širi bolezen na dovzetne živali.
Infekcijska bolezen ima lahko AKUTNI potek, za katerega je značilna izrazita in za bolezen tipična klinična
slika. Če so klinična znamenja bolezni manj značilna,
lahko rečemo, da poteka SUBAKUTNO. Kadar bolezen
poteka PERAKUTNO, kar je značilno za težke infekcije,
pogosto ne uspe priti do značilnih kliničnih znamenj,
ker živali prej poginejo. Za KRONIČEN potek je značilno,
da bolezen traja zelo dolgo in z manj značilnimi kliničnimi znaki, ki so lahko enkrat prisotni, potem zopet ne.
Nekatere kronične infekcijske bolezni so neozdravljive
in živali postopoma privedejo do smrti. Za kronične bolezni je značilno, da živali kažejo tudi nespecifična znamenja bolezni, kot so hujšanje, hiranje, slaba kakovost
dlake, nižja prireja, utrujenost in podobno. Včasih bolezen poteka tudi SUBKLINIČNO, brez kliničnih znamenj.
Tudi subklinično bolna žival lahko izloča povzročitelje v
okolico in okužuje druge živali.

BIOVARNOSTNI UKREPI
Z biovarnostnimi ukrepi preprečujemo vnos kužnih bolezni v rejo in tudi širjenje le-teh iz okuženih rej. Glede
na povedano v prejšnjem podpoglavju, obvladovanje
kužnih bolezni zajema razen biovarnostnih tudi druge
ukrepe, s katerimi povečujemo naravno odpornost
živali proti kužnim boleznim. Tu gre predvsem za dobre
pogoje reje, ustrezno prehrano in primerno ravnanje z
živalmi.
Najbolj osnovni biovarnostni ukrepi so:
1. čim manj vključevanja novih živali v rejo - vsaka nova
žival, ki se vključi v trop je potencialno okužena, zato
se jih, če se le da, izogibajte. V primeru, da je nakup
nujen, pa je potrebno preveriti, ali so v izvorni reji
prisotne kužne bolezni, ki jih ne želite vnesti v svojo
rejo. Če se le da, ne kupujte na sejmih in razstavah,
ker je tam, zaradi mešanja živali z različnih rej, nevarnost prenosa še dosti večja. Živali pripeljite z lastnim
vozilom ali z vozilom, ki je temeljito očiščeno. Na poti
živali ne smejo imeti kontakta z živalmi iz drugih rej. V
današnjem času si lahko pri vnosu novega genetskega materiala pomagate tudi z asistirano reprodukcijo,
ki je predvsem pri kozah že zelo uspešna in enostavna.
2. Plemenske ovne si sposojajte le izjemoma in še to
le iz rej, ki imajo dokazano enak status glede kužnih
bolezni kot vaša reja.
3. Karantena (izolacija) – vse prišleke v rejo je kljub spričevalom potrebno dati vsaj za 4 tedne v karanteno,
preden jih vključite v trop. V karanteni ne smejo imeti
kontakt z drugimi živalmi, niti preko vode, krme ali
zraka. Ne smejo se pasti na istem pašniku. Za oskrbo živali v karanteni moramo imeti drugo opremo
in druga zaščitna oblačila, kot za svoje živali v reji.
Idealno je, če se pri izstopu iz karantene preoblečete
in umijete. Med karanteno vsakodnevno spremljajte zdravstveno stanje živali, lahko pa opravite tudi
laboratorijske teste, s katerimi preverite, če so živali
zares zdrave. Iztrebke iz karantene ne smete dati na
pašnike, na katerih se bodo domače ovce pasle v
naslednjih 12 mesecih.
4. Preprečujte stik z živalmi iz drugih rej in z divjadjo.
To lahko dosežete z dvojnimi ograjami ali naravnimi
preprekami, npr. rekami, cestami… Isto velja tudi
med premikanjem tropa na drug pašnik, velja tudi
za pot. Če slučajno pride do stika z drugimi živalmi
je potrebno dati vse, ki so prišle v stik s tujo živaljo v
karanteno.
5. Živali, ki gredo na sejem ali razstavo naj se ne vračajo
v vašo rejo. Najbolje pa je, da se izogibate razstav in
sejmov.
6. Ne uporabljajte skupnih pašnikov.
7. Obiske reje zmanjšajte na minimum, če pa že pride

do njih, zaščitite obiskovalce z obujkami za čevlje in
haljami.
8. Pazite, da na svojih oblekah ali obutvi ne prinesete
bolezni v rejo. Potrebna je stroga higiena in preoblačenje pred vstopom v rejo (Slika 3).

Slika 3: Če pridete iz druge reje je potrebno škornje
razkužiti (na primer v razkužilni kopeli)
9. Zmanjšajte verjetnost vnosa z vozili, z dezinfekcijo
koles in zmanjšanjem števila vozil, ki pridejo na dvorišče.
10. Krma in nastilj naj izvirata od preverjenih dobaviteljev z visokim standardom biovarnosti.
11. Preprečujte dostop psom, mačkam, glodavcem in
pticam v prostore kjer je nastanjena drobnica in
skladiščena njena krma ter nastilj. Obvladujte tudi
insekte na farmi. Domače mačke in psi morajo biti
redno razglisteni.
12. Če se da, uporabljajte vodovodno vodo za napajanje. Izviri ali vodotoki so lahko nevarni.
13. Čim manj kontakta naj ima drobnica z drugimi
vrstami domačih živali.
14. Skrb za higieno v hlevih – v onesnaženem okolju se
povzročitelji nekaterih bolezni lahko razmnožujejo.
Umazane živali v umazanem okolju so tudi bolj
občutljive na okužbe. Orodja za delo z iztrebki ne
uporabljajte za delo s krmo.
15. Redno opazovanje živali, spremljanje njihovega
zdravstvenega stanja in produktivnosti – na ta način
lahko rejec odkrije začetek infekcijske bolezni, kar
mu omogoči, da bolezen zajezi še predno pride do
njenega večjega širjenja v reji.
16. Ločevanje živali po kategorijah je smiselno, ker so
nekatere kategorije, na primer novorojenci, dosti
bolje dovzetni za okužbe kot na primer nebreje
živali. Zelo pomembno je tudi, da niso skupaj bolne
živali in živali, ki bodo povrgle.
Zelo pomembno je, da ima vsaka reja pisni biovarnostni načrt, ki je oblikovan glede na ogroženost reje in
njene specifike ter v katerem je opredeljeno, kako se vsi
zgoraj navedeni ukrepi izvajajo.
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9.

KUŽNA ŠEPAVOST
DROBNICE

9.1.

UVOD

Zdravi in funkcionalni parklji so bistveni za dobrobit in
uspešno prirejo ovac, saj lahko le zdravi parklji nosijo
težo živali in omogočijo njeno normalno gibanje. Bolezni parkljev so daleč najpogostejši vzrok šepanja pri
drobnici. Šepanje je posledica bolečine v okončinah,
tudi za kužno šepavost velja, da je izrazito boleča bolezen. Bolezni parkljev in šepanje so dejavnik tveganja
za nastanek številnih drugih bolezni, saj živali zaradi
tega več poležavajo in so zato bolj onesnažene, kar
na primer poveča verjetnost nastanka kožne mijaze
ali zaleganja muh, predvsem pa manj jejo in pijejo ter
tako več ne zadovoljujejo svojih potreb po hranilnih
snoveh. Šepanje ima tudi zelo velik vpliv na reprodukcijsko sposobnost živali. Kužna šepavost je v Sloveniji
najpogostejša kužna bolezen parkljev drobnice in tudi
najpomembnejši vzrok šepanja. Kot že ime pove, je ta
bolezen izrazito nalezljiva in se zelo hitro širi v populaciji dovzetne drobnice, zato povzroča veliko škodo ter
terja veliko dela in stroškov zdravil za rejce, če jo želijo
obvladovati ali izkoreniniti.

9.2.

POVZROČITELJ

Povzročitelj bolezni je bakterija Dichelobacternodosus.
Obstajajo številni različni sevi te bakterije, ki so tudi
različno patogeni. To je paličasta bakterija, ki ima zadebeljena konca, ne tvori spor in za svojo rast potrebuje
okolje brez kisika (anaerobne pogoje), zato v okolju
živali hitro propade. V idealnih pogojih lahko preživi v
okolju do 10 dni, kjer se pa ne razmnožuje. Več let pa
lahko vztraja v parkljih okuženih živali. Ta bakterija lahko izloča v okolje močne encime, ki so sposobni razgraditi roževino, od česar je tudi odvisno, kako bo bolezen
potekala. Bakterija je sicer zelo občutljiva na vse dezinficiense, kadar pa je pod roževino, jo le-ta dobro ščiti
pred njimi.

9.3.

EPIDEMIOLOGIJA

Bolezen je najbolj razširjena v zmerno toplem pasu.
Ustreza ji vlažno in toplo vreme, zato je pri nas še posebej problematična spomladi in jeseni. Kadar so ugodne
razmere za širjenje bakterije, lahko zbolijo vse živali
v tropu. Ovce pasme Merino so najbolj občutljive za
okužbo.
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9.4.

PRENOS BOLEZNI

9.5.

KLINIČNA SLIKA

9.6.

DIAGNOSTIKA

Bolezen se prenaša preko kontaminiranih pohodnih
površin, ki so jih kontaminirale bolne živali s svojimi
okuženimi parklji. Velika gostota živali pospešuje širjenje okužbe. Za prenos okužbe morata biti izpolnjena
dva pogoja, in sicer okolje mora biti blatno ali vlažno
ter temperatura mora biti vsaj 10 stopinj C. Dodatno pa
lahko pospešuje širjenje še prisotnost ostrega kamenja
ali stebelc rastlin, ki poškodujejo kožo v medparkeljni
reži in roževino, saj sta poškodovana in razmočena koža
ali roževina bolj dovzetni za naselitev bakterij.

Akutna oblika bolezni se začne s pordelostjo kože v
medparkeljni reži, ki tudi oteče in postane vlažna. Sledi
pokanje na stiku med kožo in roževino parklja, od koder se bakterije širijo pod roževino, zato začne odstopati parkljeva stena in podplat v smeri od medparkeljne
reže. Ob tem nastaja značilen gnilobno smrdeč izcedek.
Pri zelo agresivni obliki bolezni lahko roževina popolnoma odstopi in parkelj se v zelo redkih primerih lahko
celo sezuje. Pogosto zaradi delnega odstopanja roževine pride do prekomerne in nepravilne rasti preostale
roževine prizadetega parklja (odstopanje parkeljne
roževine praviloma ne doseže svitkovega roba, kar povzroča nastanek predolgega in deformiranega parklja,
v katerem se lovi umazanija). Živali zaradi bolečine, ki jo
povzroča obolenje, izrazito šepajo, lahko pa tudi obležijo. Če sta prizadeta parklja na obeh prednjih okončinah,
živali pogosto hodijo po karpalnih sklepih. Praviloma so
prizadeti parklji večih okončin pri bolni živali.
Nekatere živali lahko zbolijo za asimptomatsko boleznijo in so prav tako kot kronično bolne, za katere so značilni deformirani parklji glavne prenašalke bolezni.

Diagnostika temelji na značilnih kliničnih znamenjih
bolezni, kar že zadostuje za postavitev končne diagnoze. Bakterijo se da tudi izolirati iz biološkega materiala
(brisi sprememb ali iz koščkov bolnega tkiva), vendar je
komplicirana, ker imamo opravka z anaerobno bakterijo. Obstajajo tudi testi na osnovi molekularnih metod,
s katerimi ugotavljamo bakterijo. Z molekularnimi
metodami tudi najlažje določimo prisotnost patogenih
dejavnikov bakterije (genov, ki so povezani z njeno
patogenostjo).
Bolezen, s katero lahko zamenjamo kužno šepavost,
je kužni digitalni dermatitis ovac. Tudi slednji ima tendenco širjenja v čredi, a zanj so značilne spremembe
na svitkovem robu, od katerega pa lahko napreduje
in povzroča odstopanje parkljeve roževine v smeri od

svitkovega roba proti tlom. Kužni digitalni dermatitis je
tudi zelo boleča bolezen, ki povzroča izrazito šepanje,
lahko ima tudi neprijeten vonj, ki pa je drugačen od
tistega pri kužni šepavosti. Zahteva nekoliko drugačno
obravnavo kot kužna šepavost. Možna je tudi vzporedna okužba z obema povzročiteljema. V Sloveniji ga še
nismo zaznali, je pa razširjen po nekaterih državah EU.
Drugi vzroki šepanja se pojavljajo bolj pri posameznih
živalih ali pa primarno ne povzročajo sprememb na koži
ob roževini parklja, tako v medparkeljni reži kot tudi na
svitkovem robu.

9.7.

ZDRAVLJENJE

Pomembno je, da se z zdravljenjem začne čim prej,
ker v nasprotnem primeru lahko pride do nastanka
deformiranega parklja, ki pa se dosti težje pozdravi.
Novejše raziskave kažejo, da se živalim z akutno kužno
šepavostjo v času zdravljenja NE sme korigirati parkljev,
kar je bila splošno sprejeta praksa v preteklosti. Obrezovanje parkljev zelo podaljša zdravljenje in poveča
verjetnost nastanka nepopravljivih poškodb.
Bolne živali morajo biti zdravljene z antibiotikom, in
sicer znotraj treh dni po nastanku šepanja, parenteralno z dolgodelujočim antibiotikom in tudi po vseh štirih
parkljih z antibiotičnim pršilom. Odsvetuje se preventivno dajanje antibiotikov vsem živalim, niti zdravim, ki
so bile v stiku z bolnimi v tropu.
Bolne živali je potrebno tudi čim prej ločiti od zdravih,
da ne širijo okužbe. Živali s kroničnimi spremembami je
najbolje izločiti, ker vsebujejo njihovi deformirani parklji žepe v katerih s bakterije zaščitene pred delovanjem
antibiotika in jih zato praktično ne moremo pozdraviti.

9.8.	
UKREPI ZA IZKORENINJENJE
BOLEZNI V TROPU
Obstaja cepivo proti kužni šepavosti, vendar po navodilu proizvajalca ne zagotavlja izkoreninjanja bolezni. Ob
cepljenju je potrebno izvajati tudi zgoraj opisane ukrepe in skrbeti za biovarnost tropa. Razen tega ni nujno,
da je cepivo učinkovito proti sevu bakterije, ki je v neki
reji, saj so imunološko zelo različni. Še ena pomanjkljivost cepljenja pa je, da zaščiti za relativno kratek čas,
nekje 4 do največ 6 mesecev, po tem je potrebno cepljenje ponoviti. Bolezen se lahko izkorenini predvsem v
poletnem času, ko je dlje časa suho, in sicer z doslednim ločevanjem in zdravljenjem živali ter izločitvijo
vseh, ki se ne zdravijo ali imajo kronične spremembe na
parkljih.

9.9.

 REVENTIVA IN SKRB ZA
P
ZDRAVJE PARKLJEV

Podmladek za nadaljnjo rejo izbirajte od živali, ki niso
obolele za kužno šepavostjo, ker so te že naravno bolj
odporne proti bolezni.
Upoštevajte načela biovarnosti, s katerimi preprečujete
vnos infekcije v rejo in širjenje znotraj reje (glej prejšnje
poglavje). Nevarno je, ker se lahko bolezen v obdobju,
ki je neugodno zanjo (sušno obdobje) pritaji na okuženih živalih, takrat te ne kažejo znamenj bolezni, ko se
pa razmere za bolezen izboljšajo (veliko vlage in toplote) pa ta izbruhne.
Po novih smernicah se odsvetuje rutinsko obrezovanje
parkljev vsem ovcam v tropu. Korigira se le tistim, ki
šepajo in nimajo kužne šepavosti ali če so živali stalno v
hlevu. Živali, ki se vsaj del leta gibljejo na pašniku, bodo
same obrabile roževino parkljev. Če parklje obrezujete,
morate orodje obvezno razkuževati med posameznimi
živalmi.
Uporaba razkužilnih kopeli za parklje je priporočljiva,
kadar imamo blage oblike kužne šepavosti in kadar se
združuje živali iz več rej. S kopelmi za parklje ne moremo pozdraviti napredovale kužne šepavosti, ker razkužilna raztopina deluje le na površini kože in parkljev,
povzročitelj kužne šepavosti pa ima težnjo širjenja pod
roževino, kamor pa razkužilna kopel ne more priti.
Pohodne poti za živali naj nimajo ostrega kamenja ali
rastlinskih delov, ki bi lahko poškodovali kožo med
parklji.

10. LENTIVIRUSNE OKUŽBE
V REJAH KOZ IN OVAC
– VIRUSNI ARTRITIS IN
ENCEFALTIS PRI KOZAH
TER MAEDI VISNA PRI
OVCAH
10.1. UVOD

Lentivirusne okužbe imajo bistven vpliv na dobro počutje in prirejo malih prežvekovalcev. V okuženih tropih
povzročajo ogromno gospodarsko škodo in zelo zmanjšujejo dobrobit malih prežvekovalcev, ker povzročajo
hiranje, bolečine v sklepih, oteženo dihanje in živčne
motnje. Bolezni, ki jih povzročajo Lentivirusi drobnice,
so zelo nalezljive, kronične, njihova diagnostika je komplicirana, izkoreninjanje pa je zato drago. Lentivirusi
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drobnice so zelo podobni virusu humane imunske pomonkljivosti (HIV) pri ljudeh. Zaradi vsega navedenega
je bistveno, da upoštevamo biovarnostne ukrepe (glej
prvo poglavje) in preprečimo vstop virusu v rejo.

SRLV so razširjeni po celem svetu. MV ni samo v Avstraliji, na Novi Zelandiji in na Islandiji. V Sloveniji je bil KAE
prvič dokazan leta 1996 v čredi koz. Leta 2005 je bil
izveden monitoring na ravni države, kjer so pregledali
30000 ovac in koz ter ugotovili, da je skoraj 6 % pregledanih živali serološko pozitivnih.
Od leta 2008 do 2012 je potekala večja študija prisotnosti in značilnosti lentivirusov drobnice v Sloveniji.
Pregledanih je bilo 1538 krvnih vzorcev živali iz 36 rej
drobnice. Ugotovili so, da je 31,1 % koz in 24,8 % ovac
okuženih. Okužene živali so ugotovili v 76,2 % rej koz,
v 66,7 % rej ovac in v 44,4 % mešanih rej. Pri pregledu
36 tropov drobnice je bilo okuženih 23 tropov (28,4 %
ovac).
Bolne živali lahko okužijo svoj plod, tako da se od okuženih živali lahko rodi od 0 do 10 % okuženih jagnjet ali
kozličkov. Virus se izloča tudi s kolostrumom in mlekom,
ki sta zelo učinkovita pri okuževanju tistih mladičev, ki
se niso rodili že okuženi. Virusi se izločajo tudi z vsemi
izločki živali in tako predstavljajo tveganje tudi za odrasle živali, ki so v stiku z njimi. Ko se žival enkrat okuži,
ostane celo življenje bolna, saj je bolezen neozdravljiva,
in celo življenje izloča virus v okolico.

sece in tudi leta – v tem času živali ne kažejo kliničnih
znamenj – so asimptomatske), ko je ta že dosegla
odraslo dobo, čeprav se večina živali okuži že kmalu
po rojstvu. Zato bolezni povzročene s SRLV imenujemo tudi počasne bolezni. Za bolezni, ki jih povzročajo
lentivirusi, velja tako imenovani učinek ledene gore.
To pomeni da, ko enkrat zaznamo klinično bolne živali,
ki predstavljajo vrh ledene gore (le okoli 30 % živali
pokaže enkrat v življenju značilna klinična znamenja),
lahko pričakujemo, da je v tropu še veliko subklinično
okuženih živali, brez očitnih znamenj bolezni. Kljub
temu, da še ne kažejo očitnih znamenj bolezni, je njihovo zdravstveno stanje vseeno prizadeto, zaradi česar je
učinkovitost prireje tropa manjša.
MV najpogosteje vidno prizadene pljuča in centralni
živčni sitem, manj pogosto pa vime (celotno vime
postane čvrsto in prireja mleka zelo upade) in sklepe
(sklepi postanejo otečeni). Pljučna oblika (Ovčja progresivna pljučnica ali maedi) se začne pri starejših, vsaj 3
do 4 leta starih ovcah, in se kaže z oteženim dihanjem.
Bolezen lahko traja od 3 do 8 ali več mesecev in se vedno konča s poginom. Živčna oblika ali visna se kaže s
parezami, paralizami okončin, poševno nagnjeno glavo,
glavo lahko ovca tudi obrača nazaj, lahko je prisotno
tresenje in druge nevrološke motnje, npr. motnje ravnotežja, ležanje… Za to obliko zbolijo vsaj 2 leti stare
ovce. Tudi ta oblika se vedno konča s smrtjo živali.
Za vse ovce okužene z MV je tudi značilno, da hujšajo
kljub dobremu apetitu.
KAE se tudi primarno kaže z obolenjem centralnega
živčnega sistema in sklepov (otekli sklepi), lahko pa
prizadene tudi vime (celotno vime postane bolj čvrsto
in prireja mleka zelo upade) in pljuča (živali kašljajo in
težko dihajo, kot MV pri ovcah). Značilno je HUJŠANJE
(lahko edino vidno pri okuženi kozi), kljub dobremu
apetitu. Otekli sklepi s časom postanejo tudi zelo boleči
in živali začnejo izrazito šepati in na koncu obležijo in
poginejo. Otekle sklepe dobi približno tretjina okuženih
koz. ENCEFALITIS se pojavlja lahko že pri kozličkih starih
od 2 do 6 mesecev, lahko pa tudi pri odraslih. Zanj sta
značilni ataksija in izguba moči v zadnjih nogah – v
nekaj tednih se pojavi tudi pareza sprednjih nog. Apetit
živali je dober, dokler niso zelo izčrpane.
Z lentivirusi okužene živali so tudi bolj občutljive na
druge okužbe in bolezni ter tudi manj produktivne, kar
pogosto privede do tega, da so izločene še predno zbolijo za klinično obliko lentivirusne okužbe.

10.4. KLINIČNA SLIKA

10.5. DIAGNOSTIKA

10.2. POVZROČITELJ

Lentivirusi malih prežvekovalcev (SRLV) so virusi, ki
imajo ovojnico in eno-verižno RNA molekulo, ki kodira
genetski zapis virusa. Virus je zelo nestabilen izven
gostitelja in zelo hitro propade. Uničijo ga praktično vsa
razkužila. SRLV povzročajo bolezen maedi – visna pri
ovcah (MV) in kozji encefalitis in artritis pri kozah
(KAE).
SRLV napadajo obrambne celice, s katerimi se razširijo
v različna tkiva, kjer potem okužijo naprej tudi druge
celice, npr. v sklepih, možganih, pljučih, mlečni žlezi…
Obrambni sistem drobnice (celični in humoralni – protitelesa) v večini primerov ne uspe uničiti virusa in zato
se ta nemoteno razmnožuje naprej in uničuje tkiva.

10.3.	
EPIDEMIOLOGIJA IN PRENOS
BOLEZNI

Zaradi kroničnega poteka bolezni praviloma vidna klinična znamenja nastopijo šele kasneje v teku življenja
okužene drobnice (inkubacijska doba traja lahko me-
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Klinična slika nakazuje na bolezen, vendar, ker ni dovolj
tipična in se podobna klinična znamenja lahko kažejo
tudi pri drugih boleznih, je potrebno bolezen potrditi

še z laboratorijskimi preiskavami. V poštev pride dokazovanje protiteles proti lentivirusom v krvi (serološki
test). Pri tem je potrebno upoštevati, da seprotitelesa
pojavijo 6 do 24 mesecev po okužbi, občasno lahko
tudi izginejo. Druga možnost je dokazovanje virusa
v krvi ali tkivih drobnice s pomočjo izolacije virusa ali
molekularnih metod. Danes se najpogosteje dokazuje
okužbo s pomočjo seroloških testov. Za potrjevanje se
uporablja molekularne metode.

10.6. ZDRAVLJENJE
Bolezni sta neozdravljivi.

10.7.	
UKREPI ZA IZKORENINJENJE BOLEZNI V TROPU
Bolezen se da izkoreniniti z vztrajnim iskanjem okuženih živali (z laboratorijskimi testi) in njihovim izločanjem. Nujno za uspeh izkoreninjanja je tudi strogo
upoštevanje biovarnostnih načel (glej prvo poglavje).
Strategijo izkoreninjanja bolezni morata sestaviti skupaj
terenski veterinar in rejec, da bo ta zares učinkovita.

10.8.	
PRAVILNIK O POGOJIH ZA PRIZNANJE, PRIDOBITEV IN VZDRŽEVANJE STATUSA ČREDE PROSTE
VIRUSNEGA ARTRITISA / ENCEFALITISA KOZ
V Uradnem listu RS, številka 51/2016 z dne 22. 7. 2016
je bil objavljen Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste virusnega artritisa/encefalitisa koz. Na osnovi pravilnika lahko rejci koz
pridobijo status reje uradno proste KAE, ki jim ga podeli
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR). Vključitev v program za pridobitev statusa
reje proste KAE je prostovoljna in vse stroške v zvezi s
pregledi, odvzemi vzorcev, laboratorijsko diagnostiko,
vzdrževanjem pogojev za pridobitev in ohranjanje statusa nosi rejec živali. V rejah, kjer so poleg koz prisotne
tudi ovce ali v rejah kjer imajo koze stik z ovcami z drugih rej, je potrebno vse ukrepe pri kozah izvesti tudi pri
ovcah. Seznam čred, prostih CAE, je objavljen na spletni
strani UVHVVR.
Pravilnik opredeljuje naslednje pojme:
- PRIZNANJE STAUSA
Status reje proste KAE se prizna pod naslednjimi pogoji:
če ni suma ali potrjene bolezni v reji ter živali nimajo
stikov z živalmi iz drugih rej. Če so bile v rejo vključene

živali (vključno s plemenskimi kozli), morajo te izvirati le
iz uradno prostih rej KAE ali pa biti vsaj 1 leto stare živali,
ki so bile vsaj 6 mesecev v karanteni (izolaciji) in so bile v
tem času vsaj dvakrat testirane, med testiranjema pa je
bilo vsaj 6 mesecev – rezultati obeh testiranj pa so pokazali, da nimajo bolezni. Če se v reji izvaja umetno osemenjevanje ali embrio transfer, morata seme ali embrii
izvirati iz rej uradno prostih KAE. Če so te pogoji zadoščeni je potrebno dvakrat izvesti še testiranje vseh živali
starejših od 6 mesecev v tropu. Med testiranjema mora
biti vsaj 12 mesecev razmika. Če so vsi rezultati potrdili
laboratorijskih preiskav potrdili, da živali niso okužene,
UVHVVR reji prizna status reje proste CAE.
- PRIDOBITEV STATUSA
Po tem postopku pridobijo status reje, ki so okužene z
lentivirusi. V tem primeru mora terenski veterinar pripraviti program izkoreninjanja bolezni, rejec pa mora vložiti
vlogo za pridobitev statusa reje proste KAE na UVHVVR.
Po tem se začne izvajati izločanje živali glede na rezultate
testov. Testira se vse živali, ki so starejše od 6 mesecev in
sicer v 6 do 12 mesečnih intervalih. Ko so vse okužene
živali izločene, se izvede še končno testiranje, kot pri priznanju statusa. Če tudi tu ni nobena žival okužena, reja
pridobi status reje proste KAE.
- VZDRŽEVANJE STATUSA
Ko ima reja status proste KAE, lahko le-tega vzdržuje z
letnim testiranjem vseh živali starejših od 6 mesecev, pri
čemer morajo rezultati kazati, da nobena žival v reji ni
bila okužena. Če so 3 zaporedna letna testiranja pokazala, da nobena žival ni okužena, se lahko interval rednih
letnih testiranj podaljša na redna dvoletna testiranja.
Vsako leto mora rejo v obeh primerih obiskati terenski
veterinar, ki potrdi, da so ukrepi biovarnosti in testiranja
še vedno v veljavi.
- ODVZEM STATUSA
Če niso izpolnjeni pogoji za vzdrževanje statusa, UVHVVR
izda odločbo o odvzemu statusa reje proste KAE. Za ponovno pridobitev statusa je potrebno ravnati tako, kot je
navedeno v točki priznanje ali pridobitev statusa.
Pomembno je, da status reje proste KAE pridobi čim
več rej, ker le tako pride vrednost statusa do polnega
pomena in omogoča boljše trgovanje. Rejci morajo težiti
k eradikaciji lentivirusnih okužb in vzdrževanju statusa
reje proste bolezni, saj to bistveno izboljša produktivnost
tropa, dobrobit in vrednost živali.

Želimo vam zdrave
in zadovoljne živali!
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