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Náš jubilant Jarko,
v tomto období sme boli zavinšovať nášmu Jarovi /Ing. Jarolím
Augustín / ku krásnemu výročiu 70. rokov, ktoré si užíva v plnej sile
a zdraví so svojou manželkou Martuškou.
Narodil sa 27.5.1939. Jaro je jeden z prvých zamestnancov nášho
Zväzu a jeden z prvých predsedov Predstavenstva.

Vážený jubilant, pri tvojom krásnom životnom jubileu
Ti pracovníci, predstavenstvo
a široká ovčiarska verejnosť želá pevné zdravie,
osobnú a rodinnú pohodu.

Vážení chovatelia
– čitatelia časopisu
V minulých číslach časopisu Chov oviec a kôz sa s veľkou odozvou
uskutočnila súťaž Vašich fotografií s tematikou

HISTÓRIE OVČIARSTVA NA SLOVENSKU
Najkrašie a najoriginálnejšie samozrejme odmeníme na záver súťaže, ktorá sa ukončí v tomto čísle 2/2009. Víťazovi cenu odovzdáme
na AX 2009. Ďakujeme všetkým, ktorí zaslali fotografie do súťaže.

Uzávierky časopisu Chov
oviec a kôz v roku 2009
Číslo 1/2009
Číslo 2/2009
Číslo 3/2009
Číslo 4/2009

16.3.2009
16.6.2009
16.9.2009
7.12.2009

Po termíne uzávierky nie je možné zaradiť príspevok do aktuálneho čísla.
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Vážení čitatelia časopisu Chov oviec a kôz!
Dostáva sa Vám do rúk druhé
tohtoročné číslo časopisu, ktorý
Zväz chovateľov oviec a kôz vydáva
pre chovateľov a priaznivcov chovu. Práve pre chovateľov a priaznivcov chovu zväz usporiadal
14.6. vo Východnej celoslovenské
ovčiarske slávnosti – OVENÁLIE
2009. Veľmi ma teší, že záštitu
nad týmto podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR
a aj Žilinský samosprávny kraj. Otvorenie Ovenálií uskutočnil minister pôdohospodárstva Stanislav
Becík. Vynikajúce počasie a množstvo sprievodných akcií prilákali
na Ovenálie veľké množstvo divákov. To ma presvedčilo, že skupina
chovateľov a priaznivcov chovu
je naozaj široká. Som rád, že sme
týchto návštevníkov nesklamali
a pripravili sme im príjemnú nedeľu strávenú pri súťažiach a ľudovej
hudbe. Aj tí, ktorí ste Ovenálie

nenavštívili si môžete niektoré
zábery pozrieť v tomto čísle alebo
celú fotogalériu na www.zchok.
sk. V čísle nájdete aj informácie
z činnosti zväzu. Sú to najmä výstupy a závery z členskej schôdze,
ktorá sa konala 19.5. v kúpeľoch
Sliač. Tiež časopis obsahuje krátke
zhodnotenia z nákupných trhov
plemenných baranov a výstavy
oviec a kôz v Kamenici, ktorá sa
konala prvýkrát. Snažíme sa neustále robiť maximum pre zlepšenie
prostredia pre chov oviec a kôz. Aj
v tomto vydaní je problematika,
ktorej sa na stránkach venujeme
dosť široká. Na svoje si prídu záujemcovia o veterinárnu problematiku aj záujemcovia o problematiku spracovania mlieka. Krátku
reportáž sme pre Vás pripravili aj
z podniku, ktorý bol víťazom TOP
2007. Je to Poľnohospodárske
družstvo SNP v Sklabini. Časť tých-

to príspevkov pochádza aj priamo
od Vás- čitateľov a priaznivcov
chovu. Chcem sa Vám všetkým poďakovať, že venujete svoju priazeň
Vášmu časopisu ale najmä za to,

že venujete svoju priazeň chovu
oviec a kôz.
Ing. Jozef Eštočin
predseda predstavenstva
ZCHOK na Slovensku- družstvo

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Výstava oviec a kôz Kamenica
Dňa 17.6.2009 sa chovatelia oviec a kôz
stretli už v poradí na treťom ročníku nákupného trhu na plemenné barany plemena cigája,
lacaune, suffolk, východofrízske a krížence
v priestoroch patriacich SHR Martine Angelovičovej v Kamenici.
Tento trh bol v tomto roku zaradený do
kalendára výstav Ministerstva pôdohodpodárstva. Vďaka tomu bol aj rozšírený o vystavované zvieratá, najmä kozy. Už v roku 2008,
keď sa konal v týchto priestoroch nákupný trh
po druhýkrát, mali možnosť všetci návštevníci
vidieť, že ako tržnica tak aj jej okolie prechádza veľkými zmenami. Ani tento rok to nebolo
inak. Chovateľov ale aj početných návštevníkov
privítalo pekne upravené prostredie tejto rodinnej farmy v regióne horného Šariša. Otvorenie výstavy prebehlo za zvukov fanfár dychovej
kapely z obce Bijacovce.Za obec Kamenica pri-

vítala chovateľov starostka obce pani Helena
Andraščíková a za ZCHOK patrilo úvodné slovo
riaditeľovi Ing. Pavlovi Srpoňovi.
Na výstave sa zúčastnilo 15 chovateľov
plemenných baranov, ktorí predviedli 270 plemenných zvierat. Prihlásených bolo 285 zvierat. Tiež sa výstavy zúčastnili dvaja chovatelia
kôz s desiatimi zvieratami. Organizácia trhov
bola aj tento rok na výbornej úrovni. Trh sa
stal aj tento rok nie len miestom hodnotenia
plemenných baranov ale aj miestom stretnutia
chovateľov
V blízkosti farmy prebehla aj ukážka poľnohospodárskej techniky, predávali sa tam
výrobky súvisiace chovom oviec. Celý deň hrala
dychová kapela. Od všetkých návštevníkov zaznievali len kladné ohlasy. Tí, ktorí túto výstavu navštívili prvýkrát, boli až šokovaní atmosférou, ktorá tam panovala.

Barany na NT hodnotili dve komisie v tomto
zložení:
Komisia 1.:
- predseda- Ing.Čapistrák
- členovia- MVDr. Zubrický,
Doc.Margetín, Ján Novysedlák
Ing.Dvorjak

Baran- šampión Nákupného trhu

Cena pre chovateľa šampióna

Ing.Srpoň otvára výstavu
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Komisia 2.:
- predseda- Ing.Rafajová
- členovia-Ing.Dvorjak,Ing.Apolen
MVDr.Kvokačka
Zapisovatelia: Ing. Šutý, Ing.Reľovský,
Ing.Bujňák, Ing.Drozd.
Šampiónom nákupného trhu sa stal baran
plemena cigája chovateľa PD Jarovnice. Cenu
víťazovi odovzdal riaditeľ ZCHOK Ing.Pavel Srpoň. Výsledky výstavy boli nasledovné.
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Kapela Bijacovčan
Vyhodnotenie nákupného trhu
Miesto NT: M.Angelovičová, Lipany-Kamenica
Počet
Počet
Ident. stáda
prihl.
predv.
PD Malcov
18
18
AGRO RASLAVICE, s.r.o
21
21
Topoľovka
4
4
AGRO-LENT, s.r.o
31
26
Ovčia farma Proč, s.r.o.
31
31
PD SEKČOV Tulčík
32
32
R. Šťastná-Farma Palomíno
13
13
PD Jarovnice
23
23
PD Jarovnice
18
18
AGRIFARM BS, spol.s r.o.
21
21
AGRIFARM BS, spol.s r.o.
2
2
AGROEKOSLUŽBY,spol.sro
29
22
SZCH Železník
6
4
SHR Rubis J.
1
1
AGRODRUŽSTVO Bystré
11
11
AGRODRUŽSTVO Bystré
8
8
Aronex
6
6
PD Odorín
10
9
Celkom za NT
285
270

Majitelia víťazov v kategórii ovce

Počet zaradených do
ER EA EB I II
4 11 3 0 0
6 13 2 0 0
1 2 1 0 0
14 12 0 0 0
10 17 4 0 0
9 20 2 0 0
7 4 2 0 0
12 10 1 0 0
12 5 1 0 0
3 6 7 5 0
0 2 0 0 0
7 11 4 0 0
1 3 0 0 0
0 1 0 0 0
1 9 1 0 0
2 6 0 0 0
0 3 3 0 0
0 7 2 0 0
89 142 33 5 0

Dátum NT: 17.06.09
Celkom
Počet
zarad.
vyrad.
18
0
21
0
4
0
26
0
31
0
31
1
13
0
23
0
18
0
21
0
2
0
22
0
4
0
1
0
11
0
8
0
6
0
9
0
269
1

Manželia Angelovičovci
Kategória ovce:
1. miesto - baran katalógové číslo 240 plemeno suffolk, chovateľ AGRIFARM BS Stropkov
2.miesto - baran katalógové číslo 263
plemeno východofrízske,chovateľ SZCH
Železník,Ing.Brudňák
3.miesto - baran katalógové číslo 157
plemeno cigája,chovateľ PD Jarovnice
Kategória kozy:
1.miesto- plemenné kozičky,plemeno hnedá
koza krátkosrstá,chovateľ RD Servis Čižatice
2.miesto- capkovia,plemeno biela koza
krátkosrstá,chovateľ Katarína Čekanová
3.miesto- plemenné kozičky,plemeno biela
koza krátkosrstá,chovateľ Katarína Čekanová
Úspešným chovateľom blahoželáme.
Na nákupnom trhu prebehol aj výber zakladateľov nových genealogických línií. Po dôkladnom posúdení boli z kandidátov vybraté dva barany ako zakladatelia línií pre veľkosť vrhu- z PD
Tulčík a PD Jarovnice.Hermanovce, jeden baran
ako zakladateľ línie pre mliekovú úžitkovosť
z firmy Agrolent Malý Šariš. Majitelia týchto výnimočných zvierat budú môcť názov línie určiť
podľa svojho želania. Veríme, že aj tento krok
pomôže rozvoju chovu oviec. V rámci výstavy
oviec a kôz sa uskutočnila aj súťaž o najlepšiu
ovčiu hrudku regiónu. Z bohatej ponuky z celého regiónu prvé tri miesta získali firmy:
1.
2.
3.

AGROVÝROBA, spol. s r.o. Rokycany
Agro-Torysa s.r.o.
PD Kapušany-Nemcovce

V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na plynulom priebehu výstavy.
Ing.Šutý blahoželá zootechnikovi z firmy Agrolent- baran z tohto chovu bude zakladateľom novej línie pre produkciu mlieka

Spokojní návštev níci
Chov oviec a kôz 2/2009

Výstavu navštívil aj podpredseda SPPK Ing.Semančík v strede

Autor: Ing.Slavomír Reľovský
Autor fotografií: Ing.Slavomír Reľovský

Víťazi výstavy v kategórii kozy
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Správa o činnosti ZCHOK na Slovensku za rok 2008
Správu predniesol Ing. Jozef Eštočin- predseda
ZCHOK na výročnej členskej schôdzi 19.5.2009
Vážení chovatelia oviec a kôz- členovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo, rok 2008 priniesol pre nás chovateľov
mnohé zmeny, ktoré zasiahli samozrejme aj do
činnosti zväzu.
Prvoradou úlohou zväzu je všestranne podporovať efektívny rozvoj chovu oviec a kôz.
Som rád, že Vám môžem v nasledujúcich
chvíľach prezentovať tie najdôležitejšie činnosti, ktorým sa zväz venuje práve kvôli podpore
chovu oviec a kôz.
Povinnú odbornú činnosť zväzu Vám prednesieme v druhej časti príspevku. Mne dovoľte
sumarizovať činnosť ZCHOK za uplynulé obdobie z pohľadu dobrovoľnej činnosti v prospech
našich členov.
Každoročne usporadúvame –
Školenia Hygienické a technologické aspekty výroby a spracovania ovčieho mlieka
v salašníckych podmienkach a Zlepšenie životných podmienok v chove oviec- welfare
v chove oviec
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je výchova
vedúcich salašov a salašného personálu bezprostredne účastného pri výrobe a spracovaní
mlieka smerom k zvládnutiu princípov a zásad
správnej výrobnej a hygienickej praxe vychádzajúcej z príslušných smerníc a nariadení legislatívy EU a domácich usmernení. Prispieť tak
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v konečnom dôsledku k tomu, aby salašnícke
ovčie mliekarstvo bolo súčasťou výroby zdravotne bezpečných mliečnych výrobkov.
Školenia boli určené pre prevádzkovateľov
a pracovníkov salašov, chovateľov oviec a kôz.
Prebiehali v dvojdňovom bloku. Úspešný účastník školenia získal obidve osvedčenia akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
Školenia sa konali na týchto miestach:
Združená stredná škola Pod Bánošom 80,
Banská Bystrica 18.-19. februára 2008.
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín 21.-22. februára 2008
Združená stredná škola , Sabinov 25.-26.
februára 2008.
Výskumný ústav mliekarenský, Žilina 28.-29.
februára 2008.
Organizačným garantom školení bol Zväz
chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo.
Odbornými garantmi boli Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
a Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný
Kubín.
- Demeter 2008
Dňa 24.októbra organizoval Zväz chova-

teľov oviec a kôz na Slovensku pre chovateľov
oviec symbolické ukončenie ovčiarskej sezóny- Demeter 2008. Ovčiari z celého Slovenska
sa stretli v priestoroch Mestského kultúrneho
strediska v Liptovskom Hrádku. Záštitu nad
Demeterom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v osobe pána
ministra Stanislava Becíka. Ten sa Demetera aj
priamo zúčastnil. Stretnutie ovčiarov bolo spojené s vyhodnotením TOP 2007 a odovzdávaním
ocenení.
Cena TOP 2007 bola chovateľom udelená
v kategóriách:
plemeno zošľachtená valaška
- TOMAK, s.r.o., Podolínec
plemeno cigája- Peter Karcol, Vrútky
mliekové plemená oviec
- Aronex - MVDr. Priščáková, Myslava
krížence s mliekovými plemenami
- Poľnohospodárske družstvo „SNP“
so sídlom v Sklabini
plemeno merino- PD Nová Bodva
krížence s mäsovými plemenami
- VPP SPU,s.r.o. Kolíňany

Chov oviec a kôz 2/2009

mäsové plemená oviec
- Agrofarma Šándor Pleš
cenu celkového víťaza TOP 2007
- Poľnohospodárske družstvo „SNP“
so sídlom v Sklabini
- Časopis Chov oviec a kôz- aktuálne informácie a údaje z PK pre chovateľov a priaznivcov chovu
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovenskudružstvo v roku 2008 pokračoval vo vydávaní
časopisu Chov oviec a kôz - aktuálne informácie
a údaje z PK pre chovateľov a priaznivcov chovu.
V roku 2008 boli v rámci ročníka XXVIII vydané
celkom štyri čísla tohto časopisu- č. 1/2008, č.
2/2008, č. 3/2008, č. 4/2008 .
- Agrokomplex 2008
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo sa zúčastnil 35. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2008
v dňoch 21. až 25. augusta 2008, vo výstavnom areáli výstaviska Agrokomplex Nitra.
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovenskudružstvo aj na tohtoročnom Agrokomplexe reprezentovali najúspešnejší chovatelia. V expozícii oviec a kôz bolo vystavených celkom 112
zvierat. Z toho 15 kôz a 97 oviec. Medzi kozami
bol vystavený aj plemenný cap a u oviec bolo
vystavovaných aj 9 baranov- víťazov Nákupných trhov organizovaných ZCHOK a najlepších
predstaviteľov a reprezentantov jednotlivých
Chov oviec a kôz 2/2009

plemien v Slovenskej republike. Vystavovalo
celkom 23 chovateľov. Paralelne s Agrokomplexom prebehla aj Národná výstava hospodárskych zvierat. Víťazom Národnej výstavy sa stal
plemenný baran plemena cigája chovateľa PD
Jarovnice. Na Agrokomplexe prebehlo aj hodnotenie zvierat v expozícii živočíšnej výroby za
kategóriu zvierat - ovce a kozy.
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Ing. Mareš Vít, MVDr. Libor Čunát, Pavel Mach,
Daniela Dziková- všetci zástupcovia českého
Zväzu chovateľov oviec a kôz.
- Otvorené majstrovstvá
Slovenskej republiky v strihaní oviec
V dňoch 2.-3.8. 2008 zorganizoval Zväz
chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo
v spolupráci s SPDP Lúžňan Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky v strihaní oviec, ktoré
zároveň slúžili ako kvalifikácia na Majstrovstvá
sveta v strihaní oviec v Nórsku. Táto súťaž prebiehala dva dni. V sobotu 2.8. sa uskutočnili
základné kolá a nominačná súťaž súťažiacich
z ČR. V nedeľu 3.8. bolo semifinále a finále OMSR. O 14:00 prebehlo vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení. Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich. Okrem účastníkov zo Slovenska, súťažili aj
strihači z Českej republiky a Poľska. Prví dvaja
v konečnom umiestnení postúpili na Majstrovstvá sveta v strihaní oviec v Nórsku.
- Majstrovstvá sveta v strihaní oviec
– Nórsko 2008
V dňoch 2.-5. októbra 2008 sa v Bjerkreime

– Nórsko konali 13. majstrovstvá sveta v strihaní oviec elektrickými strojčekmi a nožnicami .
Naši účastníci si vybojovali svoju účasť na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v Liptovskej Lúžnej, ktorý sme organizovali v spolupráci s SP/DP Lúžňan.
Na šampionáte sa zúčastnilo 50 súťažiacich
z 28 krajín.
Výsledky tohtoročného šampionátu sú podrobne uvedené v časopise Chov oviec a kôz č.
4/2008.
Celé podujatie zorganizoval a f inančne
zabezpečil ZCHOK, vrátane kompletného pracovného odevu pre súťažiacich aj reklamných
prostriedkov pre účastníkov podujatia z radov
divákov zo Slovenska .
Naša účasť na týchto majstrovstvách bola
vynikajúcim motivačným impulzom pre všetkých našich strihačov a priaznivcov chovu
oviec. Získali sme cenné skúsenosti, ktoré môžeme využiť v budúcnosti.
V Nórsku sme navštívili farmy s chovom
oviec a kôz. Videli sme prácu v inseminačnej
spoločnosti, kde výsledky umelej inseminácie
sú na vysokej úrovni.
Získali sme veľa osobných kontaktov so zástupcami organizácií , ktorí riadia chov oviec,
poznatkov o chove oviec a kôz v krajine s následnou možnosťou využitia na Slovensku
- Ovčiarska nedeľa , otvorenie letnej
sezóny- Oravská dedina Zuberec Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
sa organizačne podieľal na priebehu Ovčiar7

skej nedele v prírodnom Múzeu liptovskej
dediny Pribylina a tiež v oravskej dedine Zuberec . Samotným zámerom a poslaním tohto
výnimočného podujatia je vyzdvihnúť význam
ovčiarstva z celospoločenského hľadiska, zachovať naše ľudové a ovčiarske tradície, prispieť k vybudovaniu typickej slovenskej agroturistike a obohatiť spotrebiteľský trh o naše
ovčie a kozie špeciality. V tomto roku sa tiež 25.
mája uskutočnili tieto tradičné ovčiarske sviatky - Ovenálie 2008 a to pod záštitou ministerky pôdohospodárstva Ing. Zdenky Kramplovej.
Ich usporiadateľmi boli Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Žilinský samosprávny kraj,
Liptovské múzeum v Ružomberku, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo, NIKA,
s.r.o. Považská Bystrica a ďalší usporiadatelia.
Ovčiarske sviatky sa uskutočnili v areáli Múzea
liptovskej dediny a začali už v sobotu 24. Mája
, kedy sa uskutočnila Medzinárodná výstava ovčiarskych psov – čuvačov. Bol to už 39. ročník
Memoriálu prof. Antonína Hrúzu. Po krátkom
privítaní pozvaných hostí v kaštieli Parížovce sa uskutočnil tradičný slávnostný sprievod
hostí a účinkujúcich na amfiteáter, kde bolo
slávnostné otvorenie. Popri tom bolo na týchto
oslavách veľa sprievodných podujatí, ako bol
pastiersky folklór, Valaská škola – píšťalkári,
pocta bačom a valachom, haluškári – súťaž vo
varení halušiek s verejnou degustáciou. Celkový odhad návštevníkov bol cca 5 tis.
- Odborný seminár v spolupráci
s firmou SCHAUMANN
Na základe požiadaviek členov ZCHOK usporiadal Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
– družstvo v spolupráci s firmou SCHAUMANN
Slovensko, spol. s. r. o.
odborný seminár , ktorý sa uskutočnil dňa
20. novembra 2008 ,v priestoroch hotela A G R
O vo Veľkej Lomnici . Seminár bol orientovaný
na problematiku výživy oviec a kôz .
Myslím, že aj to bol prejav nášho správneho
napredovania .Zviditeľňovanie sa v agrárnom
sektore a získavať postupne dôstojné miesto
pre ovčiarov, ktoré im právom prináleží.
Vianočný gazdovský dvor

Na základe ponuky z Ministerstva pôdohospodárstva SR sa ZCHOK zúčastnil na Vianočnom gazdovskom dvore, ktorý sa uskutočnil
pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR
Stanislava Becíka v priestoroch Štátneho závodiska v Bratislave – Petržalke v dňoch 15. - 21.
decembra 2008. V spolupráci s ďalšími poľnohospodárskymi subjektmi obsadil jeden stánok, v ktorom boli ponúkané výrobky z ovčieho
mlieka a ovčie mäso na priamy predaj.
Osvetu sa snažíme rozširovať aj cestou médií, kde máme rôzne účasti či už v televízii STV
Farmárska revue, TN, televízia JOJ bola účastná na MM v strihaní oviec v Liptovskej Lúžnej,
taktiež cestou Slovenského rozhlasu , časopisov Slovenský chov, Roľnícke noviny a iné
periodiká .
Spomeniem aj spoluprácu s organizáciami, ktoré ovplyvňujú chov oviec na Slovensku.
MP SR - aktuálne pripomienkovanie ku dotačnej politike v chove oviec a kôz
- v spolupráci s Výberovou komisiou pre chov
oviec a kôz pri MP SR uznávanie a rušenie
ŠCH a ŠECH v SR
- osobné návštevy na MP SR u jednotlivých
zástupcov , podľa rokovanej problematiky generálneho riaditeľa sekcie, riaditeľa živočíšnych komodít a konzultovanie problémov
okolo ovčiarstva na rôznych úrovniach
- spolupráca pri tvorbe a prehodnocovaní plnenia koncepcie rozvoja chovu oviec a kôz
na Slovensku
- spoločné pracovné stretnutia ku novelizácii
a aktualizácii legislatívy pre potreby praxe
ŠVPS SR - určovanie genotypov na eradikáciu scrapie u plemenných baranov v kategórii plemenných baránkov do veku 1 roka
- konzultácia o jednotných veterinárnych vyšetreniach pre plemenné barany, ktoré sú
pripravované na NT
- pozitívne každoročné spoločné pracovné
stretnutia pre ďalšiu aktuálnu spoluprácu
v prospech napredovania chovu oviec na
Slovensku

PS š.p. SR - uzatvorenie zmluvy o vzájomnej
spolupráci vo výmene informácií a vedení
plemenných kníh
- spolupráca pri získavaní a vyhodnocovaní
výsledkov KÚ a bonitácií
- spolupráca šľachtiteľov a plemenárskych
pracovníkov pri šľachtení a plemenitbe
oviec a kôz
- spoločné pracovné stretnutia týkajúce sa
riešenia aktuálnej problematiky napr. legislatíva CEHZ, označovanie zvierat, elektronická identifikácia označovania oviec a kôz
a iné
SZCH BA - hodnotenie capov na NT a vydávanie Preukazov o pôvode pre plemenné kozy a capy
- bonitácie kôz v spolupráci s dôverníkmi
SZCH
Cech bryndziarov na Slovensku účasť na valnom zhromaždení cechu, spoločné pracovné stretnutie so zástupcami cechu
v Banskej Bystrici o ďalšej spolupráci a tiež
v rámci Agrokomplexu 2008
Veľkú pozornosť venujeme aj na spoločenskom zaradení ovčiarov , získavanie sebavedomia a dôstojného postavenia.
Preto každý rok okrem iných činností, sa
zameriavame aj na aktivity , ktoré by mali podporovať spoločenský a odborný rast našich
chovateľov v agrárnej spoločnosti .
Vážení prítomní, na záver sa Vám chcem
všetkým poďakovať za spoluprácu, Vaše podnety a pripomienky. V mojej správe nie sú všetky aktivity , ale myslím si, že smer, ktorý máme
vytýčený v ovčiarstve je dobrý , čo nasvedčuje
aj členská základňa ( 251 členov), čo nasvedčuje o mašej stabilnej základni našich členov
za posledné 3 roky.
Taktiež vďaka Vašej platobnej disciplíne naši členovia uhrádzajú členské poplatky v zmysle Stanov nášho družstva do 31.3. príslušného
kalendárneho roka , čo predstavuje nové pozitívne myslenie aj z radov našich členov .
Ešte raz Vám ďakujem, prípadné pripomienky, ktoré som v mojej správe nespomenul si
môžeme prekonzultovať v diskusii.

V Bruseli odstránili výhrady k predaju
z dvora na Slovensku
12-06-2009
Včera sa uskutočnilo rokovanie Slovenska s Európskou komisiou o pripomienkach k povoleniu predaja z dvora. Na tomto
rokovaní sa podarilo slovenským zástupcom z Ministerstva pôdohospodárstva SR odstrániť sporné body s Európskou komisiou
u všetkých predávaných komodít malých množstiev. Prešli sa výhrady k predaju rýb, mlieka, vajec, medu, hydiny, mäsa aj zo zajacovitých zvierat, králikov a zveriny. Na stretnutí sa definovali nové znenia, ktoré sú výhodné pre Slovensko a podporujú predaj
z dvora priamo konečným spotrebiteľom. Celý proces notofikácie sa ukončí pravdepodobne v júli tohto roku.
Zdroj: www.mpsr.sk
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VÝBEROVÁ KOMISIA

Zasadala Výberová komisia pre chov oviec
a kôz pri MP SR
Zasadnutie Výberovej komisie pre chov oviec
a kôz pri MP SR (VK) sa konalo 15.4.2009 v PD
Sklabiňa .
Na zasadnutí VK prítomných privítal predseda Ing. Pavel Srpoň v priestoroch zasadačky
Poľnohospodárskeho družstva „SNP“ so sídlom
v Sklabini.
Ing. Srpoň požiadal o odsúhlasenie navrhovaného programu zasadnutia. Program zasadnutia bol jednomyseľne prítomnými členmi VK
odsúhlasený. Prijaté uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené.
Jeden z hlavných bodov bolo pripomienkovanie navrhovanej úpravy bonitačného kľúča ,
aby sa mohol v praxi využiť už v roku 2009.
Predseda VK vyzval prítomných ku predloženiu pripomienok k návrhu bonitačného kľúčamarec 2009
Po diskusii boli pripomienky prijaté tak, aby
bol bonitačný kľúč spracovaný do začiatku NT
s možnosťou jeho využitia v praxi.
Boli prejednávané žiadosti od chovateľov :
• SHR Peter Borbás, žiadosť o ŠCH oviec plemena suffolk, ku chovu podal vysvetlenie
Ing.Gúgľava,
• NOFA Ing.Norbert Fassinger, žiadosť o ŠCH
plemena suffolk, ku chovu podal vysvetlenie
Ing.Reľovský,
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• MVDr.Antalík, žiadosť o ŠCH oviec plemena
askánske merino, ku chovu podal vysvetlenie Ing.Gúgľava,
• Agro Mold a.s.- žiada o zrušenie ŠCH na farme Debraď, MP SR žiada o vyjadrenie VK
• RD Klenovec- žiada o zrušenie ŠCH z dôvodu
zlúčenia dvoch ŠCH do jedného
• Ing.Petrovič, žiadosť o ŠCH kôz plemena
búrska koza, ku chovu podal vysvetlenie
Ing.Petrovič,
Nákupné trhy na plemenné capy:
Podľa návrhu SZCH sa NT na plemenné capy
budú konať v nasledovných termínoch:
25.8.- Pezinok
26.8.- Dobrá Niva
27.8.- Mestečko
28.8.- Haniska
NT pre plemenné barany budú prebiehať
podľa plánu v kalendári NT pre rok 2009 :
Výnimku tvorí hodnotenie plemenných baranov zaradených na NT v Pleši, ktorý bude
z rôznych organizačných a zdravotných dôvodov realizovaný podľa rozhodnutia VK.
VK napokon schválila, že na NT v Pleši sa
9.5.2009 zúčastnia chovatelia :
Agrofarma Pleš, Keľo a synovia s.r.o., SHR
Csank, Rimava Jesenské s.r.o. Pri tomto hodnotení bude vyhlásený aj šampión NT.

Hodnotenie plemenníkov, ktorý boli zaradený do Plešu, na žiadosť chovateľov podľa Štatútu VK sa vykonalo 6.5.2009 – v chovoch RD
Servis Čižatice, Agrodružstvo Turňa
VPP SPU Kolíňany a v Agro Hosťovce- na ktoré predseda menoval hodnotiace komisie.
Nákupný trh na mladé plemenné barany vo
veku 6-12 mesiacov sa bude konať 31.8.2009
u pána Roziaka vo Zvolene.
V ďalšom rokovaní bol prijatý návrh na určenie zakladateľov nových línií u plemena Cigája
na základe najlepšej plemennej hodnoty. Touto
problematikou sa bude zaoberať ŠR pri ZCHOK
na svojom najbližšom zasadnutí.
Prijaté uznesenia :
1. Doplniť do bonitačného kľúča k hodnoteniu ukazovateľa plodnosť na základe kódu
plodnosti jedináčikom namiesto 0 bodov
– 1 bod
Zodpovedný: Ing.Rafajová
Termín: 24.4.2009
2. VK sa uzniesla, že sa bude používať názov
plemena romney marsh (RM)
3. VK súhlasí, že do bonitačného kľúča k hodnoteniu sortimentu vlny pôvodnej valašky
sa uvedie E,EF-5b a DE,F-3b
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Zodpovedný: Ing.Rafajová
Termín: 24.4.2009
4. VK berie na vedomie a súhlasí aby sa po
uvedených úpravách Bonitačný kľúč-marec
2009 uviedol do praxe .
5. Zaslať po úpravách bonitačný kľúč na
ZCHOK.
Zodpovedný: Ing.Rafajová
Termín: 24.4.2009
6. Rozposlať členom VK - upravený Bonitačný
kľúč- marec 2009 a po doručení usmernenia zo ŠPVS SR ohľadom zverozdravotných
podmienok pre rok 2009 pri ovčiarskych
podujatiach./výstavy, nákupné trhy.../
Zodpovedný: predseda VK
Termín: 1.5.2009
7. Predložiť výsledky KÚ chovateľa P.Borbása
za rok 2009, na základe ktorých môže predseda VK menovať komisiu pre uznávacie pokračovanie.
Zodpovedný: Ing.Gúgľava
Termín: do zasadnutia VK
8. Predložiť výsledky KÚ chovateľa NOFA Ing.
Norbert Fassinger za rok 2009, na základe
ktorých môže predseda VK menovať komisiu pre uznávacie pokračovanie.
Zodpovedný: Ing.Reľovský
Termín: do zasadnutia VK
9. Predseda VK menuje komisie pre uznávacie
pokračovania a v prípade odporúčania komisií odošle súhlasné stanovisko na MP SR.
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Jedná sa o chovy- MVDr.Antalík a Ing.Petrovič.
Zodpovedný: predseda VK
Termín: 31.8.2009
10. Zaslať súhlasné stanovisko VK so zrušením
ŠCH- RD Klenovec a Agro Moldava na MP SR
Zodpovedný: predseda VK
Termín: 1.5.2009
11. Požiadať MP SR aby pri uznávaní a rušení
ŠCH to dávalo na vedomie aj PS SR š.p..
Zodpovedný: predseda VK
Termín: 1.5.2009
12.VK udeľuje výnimku pre výber a tetovanie
pre účely odchovu plemenného materiálu
u troch baránkov plemena AM v chove MVDr.Antalíka. Predseda VK o tom bude chovateľa informovať
Zodpovedný: predseda VK
Termín: 1.5.2009
13. VK súhlasí s termínmi NT na plemenné capy. PVK zašle delegačné listiny pre členov
hodnotiacej komisie.
Zodpovedný: predseda VK
Termín: do 30.7.2009
14. Zaslať delegačné listiny na NT 2009 najneskôr 3 týždne pred termínom konania.
V Pleši podľa určených komisií uvedených
v zápise.
Zodpovedný: predseda VK
Termín: v texte
15. VK odsúhlasila termín konania NT pre mla-

dé plemenné barany 6-12 mesačné. Bude sa
konať 31.8.2009 u pána Roziaka .
16. VK odsúhlasila potrebné množstvo vyšetrení
na kontrolu pôvodu u baranov predvedených
na NT- 30% .
17. Zverejniť na webovej stránke ZCHOK termíny
konania všetkých NT, ktoré boli prejednávané na VK
Zodpovedný : Ing. Reľovský
Termín: 30.4.2009
18. Zabezpečiť stretnutie odbornej komisie,
prehodnotiť návrh hodnotenia kašmírskych
a angorských kôz, hotový ho zaslať predsedovi VK.
Zodpovedný: Ing.Čapistrák,Ing.Petrovič
Termín: 29.4.2009
19. Uskutočniť stretnutie odbornej komisie pre
návrh na tvorbu nových línií. Hotový návrh
zaslať predsedovi VK .
Zodpovedný: Doc.Margetín
Termín:29.4.2009
20. Na zasadnutí ŠR 29.4.2009 predložiť- posunutie východiskovej bázy pre výpočet plemennej hodnoty,problém nevykonávania KÚ
v chovoch/aby sa tam nepočítala plemenná
hodnota/, problematiku tvorby nových línií.
Zodpovedný: Doc.Margetín
Termín:29.4.2009
Predseda Výberovej komisie Ing.Pavel Srpoň ukončil rokovanie VK pre chov oviec a kôz
pri MP SR, zaželal členom VK bezpečnú cestu
domov.
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Vyhodnotenie nákupného trhu na plemenné
barany v Trenčianskej Teplej
Dňa 20.5.2009 sa uskutočnil v poradí druhý
nákupný trh na plemenné barany v tomto roku
v priestoroch tržnice CVŽV VÚŽV ÚCHOK Trenčianska Teplá.
Pred začatím nákupného trhu riaditeľ ÚCHOK
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., privítal zástupcov MP SR a, členov Výberovej komisie pre
ovce pri MP SR a všetkých prítomných chovateľov. Potom sa ujal slova predseda výberovej komisie Ing. Pavel Srpoň. Predstavil komisiu, ktorú menoval na hodnotenie baranov a oboznámil
chovateľov s organizačným zabezpečením trhu.
O 9.30 hod. komisia v zložení doc. Ing. Egon
Gyarmathy,CSc ( predseda hodnotiacej komisie
), Ing. Martina Rafajová (PS SR, š.p. Bratislava), MVDR. Viera Bartošová (RVPS Trenčín),Ing.
Rudolf Bobček(PD Sklabiňa) začala hodnotenie
predvedených plemenných baranov. Za zapisovateľov boli menovaní Ing. Július Šutý(ZCHOK

na Slovensku) a p. Stanislav Gago (PS SR, š.p.).
Na hodnotenie boli predvedené plemenné barany chovateľov CVŽV VÚŽV ÚCHOK Trenčianska
Teplá a Ing. Petra Bernáta, Belá-Dulice. Hodnotené boli plemenné barany plemien lacaune,
zošľachtená valaška, cigája a krížence zošľachtenej valašky a cigáje s rôznymi podielmi krvi
mliekových plemien. Hodnotenie sa tešilo veľkej pozornosti tak predávajúcich ako aj potenciálnych kupujúcich chovateľov.
Záverom hodnotenia bolo vyhlásenie víťaza
nákupného trhu. Hodnotiaca komisia vyhlásila
za víťaza nákupného trhu v Trenčianskej Teplej
za rok 2009 plemenného barana plemena cigája číslo katalógu 30 (číslo CEHZ SK1007938)
línie Justic. Predseda výberovej komisie
Ing. Pavel Srpoň odovzdal doc. RNDr. Milanovi
Margetínovi, PhD., ako zástupcovi chovateľa víťazného plemenného barana, ocenenie

a zablahoželal mu k úspechu. Súčasne ho požiadal o predvedenie víťazného barana na výstave AGROKOMPLEX 2009. Vyhlásením víťaza
sa skončila „oficiálna“ časť nákupného trhu.
Ing. Srpoň poďakoval členom komisie za prácu,
prítomným chovateľom (producentom) zaželal
úspešný predaj, kupujúcim veľa chovateľských
úspechov s nakúpenými plemennými baranmi
a nákupný trh ukončil.
Na záver chcem poďakovať prenajímateľovi
tržnice CVŽV VÚŽV ÚCHOK Trenčianska Teplá za
dobré technické zabezpečenie nákupného trhu, chovateľom (producentom) za veľmi dobre
pripravené plemenné barany a všetkým sympatizantom chovu oviec za účasť.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky
hodnotenia baranov podľa jednotlivých chovateľov.
Autor : Ing. Július Šutý

Vyhodnotenie nákupného trhu
Miesto NT: CVŽV ÚCHOK Trenčianska Teplá

.....Dátum NT: 20.05.09

Ident.stáda

Počet
prihl.

Počet
predv.

Počet zaradených do
ER EA EB I II

Celkom
zarad.

Počet
vyrad.

ÚCHOK CxLc

26

25

7 14 1 0 0

22

3

ÚCHOK ZVxLc

13

13

7 3 1 1 0

12

1

ÚCHOK C100

4

4

2 1 1 0 0

4

0

ÚCHOK Lc

14

14

6 7 1 0 0

14

0

Ing. Bernát

1

1

1 0 0 0 0

1

0

Celkom za NT

58

57

23 25 4 1 0

53

4

Revízia označovania potravín
V blízkej budúcnosti si Európania možno budú môcť pri kúpe chleba prečítať informácie systémy označovania, ktoré sa líšia od systéo tom, odkiaľ pochádza múka, z ktorej bol vyrobený.
mov používaných v EÚ.
Komisia chce zrušiť označenie EÚ na identifikáciu a ochranu názvov tradičných špeEÚ zvažuje rozšíriť používanie potravino- pôvodu zložiek v spracovaných potravinách.
V EÚ sa uplatňujú niektoré z najprísnejších cialít. Od vzniku systému v roku 1992 sa do
vých označení, vďaka ktorým by sa spotrebiteľ dozvedel, odkiaľ produkt pochádza. Tento poľnohospodárskych požiadaviek na svete. dnešného dňa zaznamenalo len 20 registrácií
krok prichádza po celoeurópskej konzultácii Mnoho spotrebiteľov však spochybňuje kva- výrobkov, medzi inými tradičné fínske pečivo,
o kvalite potravín, v ktorej poľnohospodári, litu výrobkov pochádzajúcich z krajín mimo syr mozzarella vyrábaný podľa talianskej revýrobcovia a spotrebitelia vyjadrili jasnú pod- EÚ. V posledných rokoch tieto obavy zhoršilo ceptúry a niektoré z belgických pív.
V pláne je aj revízia označenia EÚ o zemeporu širšiemu využitiu označení s miestom niekoľko prípadov dovozu potravín, ktoré sa
pisnom pôvode výrobku. Medzi takto označené
ukázali ako nebezpečné pre zdravie.
poľnohospodárskej výroby.
Európski poľnohospodári podporujú ozna- potraviny patrí napr. syr Camembert z francúzTakéto označenia informujú o krajine pôvodu výrobku a nie o krajine spracovania. čovanie, pretože ich výrobkom dodáva prida- skej Normandie, šunka prosciutto z talianskej
Označenia o mieste poľnohospodárskej výro- nú hodnotu na európskom aj medzinárodnom Parmy, olivový olej Kalamata z Grécka, škótske
by sú už teraz povinné pre niektoré potraviny trhu. Mnohí z nich by privítali, keby bolo hovädzie zo Spojeného kráľovstva a norimberpredávané v EÚ, ako je napr. nespracované označenie ešte presnejšie a uvádzalo aj regi- ský bratwurst z Nemecka.
V súčasnosti sa pracuje na vytvorení loga
hovädzie a kuracie mäso, ovocie, zelenina, ón, z ktorého výrobok pochádza.
V oznámení sa hovorí aj o potrebe zmien, EÚ pre organické potraviny, ktoré bude od rovajcia, med, víno a olivový olej.
Komisia vo svojom oznámení uvádza, že zo- ktoré sa týkajú množstva rôznych typov ozna- ku 2010 povinné pre všetky organické výrobky
hľadní záujmy výrobcov a predajcov potravín, čení spôsobujúcich chaos na európskom trhu. predávané v EÚ.
Zdroj: http://ec.europa.eu
ktorí sa obávajú problémov s vysledovaním Mnohé krajiny, výrobcovia a predajcovia prijali
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VETERINÁRNE OKIENKO

Obr. 1: Listeria monocytogenes - rast drobných modro-zelených kolónií s miernou beta- hemolýzou na selektívnej živnej pôde (ALOA agar)

Listerióza u oviec – riziko zdravia zvierat a ľudí
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.1
MVDr. Martin Oravec2,
1
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice,
2
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Košice
Úvod
Listerióza je nákazlivé bakteriálne ochorenie
oviec, ktoré sa prejavuje meningoencefalitídou,
abortami alebo septikémiou (hlavne u jahniat).
Má sezónny charakter (v našich chovateľských
podmienkach sa vyskytuje od decembra do
mája). Môže prebiehať ako akútne, subakútne
a latentné ochorenie s fenoménom prírodnej
ohniskovosti. V stáde sa vyskytuje väčšinou
sporadicky, ale niekedy môže postihnúť 5 až
30 % stáda (meningoencefalitická alebo septikemická forma). V závislosti na forme choroby
dosahuje mortalita u postihnutých zvierat 90
až 100% (septikémia jahniat, meningoencefa12

litída). Okrem oviec listerióza postihuje hovädzí dobytok, kozy, ošípané, králiky, kone, psi ,
mačky a hydinu. V rámci krajín európskej únie
sa najvyššie percento listeriózy vykazuje u malých a veľkých prežúvavcov. Choroba sa diagnostikuje aj u ľudí. Hlavným zdrojom nakazenia
ľudí od oviec je kontakt s infikovanými zvieratami, mliečne výrobky (syr, bryndza) a mäso.
Pre ovce sú patogénne Listeria monocytogenes a Listeria ivanovii. Sú to gram pozitívne
acidorezistentné tyčinky. Dobre rastú napr. na
krvnom agare, kde v priebehu 24 hodín vytvárajú bielošedé kolónie s miernou beta- hemolýzou
(obr. 1). Listérie sa vyskytujú v pôde, rastlinách
a organizme zvierat . Teplota 100°C zabíja zárodky v priebehu 3-5 minút. Rastú aj v prostredí
s prítomnosťou NaCl. Napr. v nasolenom mäse
alebo syre zostávajú živé až 6 mesiacov. V truse
a vode prežívajú 1- 2 roky. Pri teplote 5°C si do-

kážu v pôde uchovať svoju patogenitu 5 rokov.
Častý nález L. monocytogenes je v siláži, pričom
pri dobrej kvalite siláže (pH 4,0-4,5) sa nerozmnožuje. V prostredí nekvalitnej siláže (pH nad
5) sa rozmnožuje a prežíva viac ako rok. Bežné
dezinfekčné prostriedky ( napr. 1% NaOH, 2%
chlóramín) ničia listérie v priebehu 10-20 minút.
Spôsob nakazenia a patogenéza
K nakazeniu najčastejšie dochádza infikovaným krmivom . Vstupnou bránou infekcie býva
aj sliznica spojivky a urogenitálny trakt. Zviera
sa takisto môže nakaziť vdýchnutím kontaminovaných partikúl. V prirodzených ohniskách
listeriózy zohrávajú dôležitú úlohu pri prenose
článkonožce (kliešte). Významným zdrojom
a prenášačom infekcie v prirodzených podmienkach sú infikovaní hlodavci a ich exkrementy.
Chov oviec a kôz 2/2009

de k fatálnej septikémii). U gravidných bahníc
patogénne zárodky sa dostávajú do placenty,
kde infikujú plodové vody a vyvíjajúci plod.
Infekcia listériami v počiatočných štádiách gravidity spôsobuje aborty, v neskorších štádiách
dochádza k pôrodom mŕtvo narodených mláďat
alebo mláďat, u ktorých sa krátko po narodení
vyvinie popôrodná septikémia a úhyn. U bahníc
s funkčnou mliečnou žľazou sú patogénne zárodky prenášané krvným a lymfatickým obehom
do parenchýmu, kde vyvolávajú väčšinou subklinickú formu mastitídy s vylučovaním pôvodcu
v mlieku. Prenos nákazy na ľudí prebieha kontaktom s infikovanými zvieratami (ošetrovatelia, veterinárni lekári, pracovníci bitúnkov)
alebo cestou infikovaných surovín a potravín
živočíšneho pôvodu (mlieko, mliečne výrobky,
mäso, atď.,)

Obr. 2: Meningoencefalitída- tlačenie hlavou do steny

Obr. 3: Uľahnutá jarka v sternálnej polohe pri rozvinutej forme meningoencefalitídy
Zviera postihnuté infekciou vylučuje pôvodcu
v truse, moči, abortovaným plodom, výtokom
z maternice a mliekom. Mnohé zvieratá vylučujú zárodky listérií bez toho, aby klinicky
prejavovali príznaky infekcie. Rozvoju infekcie
napomáhajú stresové faktory (napr. neplnohodnotná výživa, chlad, gravidita, ostatné choroby) a oslabené obranné mechanizmy. Z tohto
pohľadu sú u oviec významné latentné infekcie,
ktoré sa klinicky manifestujú práve pri zlyhaní obranných mechanizmov. Vzniku infekcie
v praktických podmienkach napomáha kŕmna
dávka, ktorá pozostáva z menej kvalitnej siláži.
Prvý výskyt ochorenia v stáde sa pozoruje asi tri
týždne po začatí skrmovania nekvalitnej siláže.
Predispozične na priebeh infekcie pôsobí náhChov oviec a kôz 2/2009

la zmena počasia (chlad, vlhko), chov zvierat
v zlých zoohygienických podmienkach, narušenie welfare zvierat.
Z miesta infekcie sa pôvodca šíri lymfatickou a krvnou cestou do parenchymatóznych
orgánov a pozdĺž periférnych nervov do CNS.
Pri poranenej sliznici dutiny ústnej sa patogén
dostáva pomerne jednoducho nervovými dráhami priamo do mozgového tkaniva. Pri ingescii listérií krmivom môže dôjsť k inaparentnej
infekcii (dlhodobé vylučovanie choroboplodných zárodkov v truse bez klinických príznakov
ochorenia) alebo sa pôvodca cez poranenú
sliznicu črevného traktu dostáva krvou alebo
lumfou do pečene, sleziny a neskôr do celého
organizmu (nastáva bakterémia a neskôr dôj-

Klinické prejavy choroby a prevencia
Listerióza sa u oviec manifestuje ako meningoencefalitída (najčastejšia forma) alebo viscerálna forma (aborty u bahníc alebo neonatálna
septikémia jahniat). Niekedy choroba prebieha
v zmiešanej forme.
V počiatočnom štádiu meningoencefalitídy
postihnuté zvieratá sú apatické až somnolentné a izolujú sa od ostatných zvierat v stáde. Telesná teplota stúpa na 40- 41, 8 °C. V dôsledku
poškodenia nervového tkaniva dolná čeľusť dutiny ústnej zostáva neuzatvorená . Zvieratá majú problém s prijímaním krmiva, prežúvaním,
následkom čoho sa pozoruje zvýšený slinitok
a kúsky žuvanca s čiastočne pootvorenej dutiny ústnej. V tomto štádiu infekcie už dochádza
k porušeniu predĺženej miechy. Postihnutí jedinci následne nedokážu piť vodu alebo prijímať
krmivo. Jazyk sa stáva málo pohyblivý, neskôr
ochrnie a vyčnieva z dutiny ústnej. Poloha hlavy
a krku sa mení podľa lokalizácie patologického
procesu v mozgovom kmeni, ale niekedy môže
byť aj fyziologická. Najčastejšie je hlava sklonená k zemi (emprosthotonus), zaklonená dozadu (opisthotonus) alebo do strany (pleurothotonus). Niekedy zviera hlavou trvalo tlačí do
steny (obr. 2). Má pohľad vystrašeného zvieraťa. Časté je chvenie očami (nystagmus) alebo
škúlenie (strabizmus). Pri faciálnej paralýze sú
na postihnutej strane hlavy oko , viečko, ucho,
prípadne pysky ochabnuté. Zvieratá vykonávajú
manéžovitý pohyb v kruhu. Dochádza k poruche
koordinácie pohybu (ataxia). Nakoniec zvieratá
uľahnú do sternálnej alebo bočnej polohy (obr.
3), vykonávajú plávacie pohyby a hynú v dôsledku udusenia v komatóznom stave na 3.- 5.
deň od objavenia prvých príznakov .
Incidencia abortov na základe infekcie
listériami gravidných oviec a kôz je nízka, ale
v niektorých stádach môže dosiahnuť 15%.
Tým, že v zamorených chovoch sa aborty opakujú každý rok , niektoré matky môžu v priebehu života potratiť viackrát. Potraty u oviec sa
zisťujú od troch mesiacov do konca gravidity.
Časté je rodenie mŕtvych jahniat alebo mláďat,
ktoré hynú na septikémiu v peripartálnom období. U oviec a kôz môžeme v súvislosti s lis13

Obr. 4 Edematózne presiaknutie mozgu s nastrieknutím povrchových ciev pri meningoencefalitíde
teriózou diagnostikovať zadržanie lôžka alebo
metritídy. Okrem zvýšenej telesnej teploty (nad
40°C) táto forma listeriózy u samíc dospelých
prežúvavcov spravidla nebýva spojená s meningoencefalitídou.
Septikemická forma listeriózy postihuje
najčastejšie jahňatá a kozľatá v postnatálnom
období alebo vo veku 2- 8 týždňov. Na rozdiel
od meningoencefalitídy táto forma listeriózy
sa neprejavuje nervovými príznakmi. Dominujú
všeobecné príznaky ako celková slabosť, apatia,
inapetencia, zvýšená telesná teplota a hnačka.
Neskôr sa objavuje sťažené dýchanie, serózny

výtok z očí a nosa, nystagmus a opisthotonus.
Úhyn nastáva v priebehu 24-48 hodín za príznakov celkového vyčerpania , kŕčov a pľúcneho
edému.
Diagnóza listeriózy sa robí na základe izolácie pôvodcu v truse, moči, mlieku, abortovanom plode, plodových obaloch, plodových
vodách a orgánoch inf ikovaného zvieraťa.
Pri patologicko anatomickom vyšetrení zisťujeme početné nekrotické ložiská na pečeni
, slezine, endokarde a myokarde. Abortovaný
fétus je edematózny, mumifikovaný alebo autolyzovaný. Pri meningoencefalitickej forme

nachádzame edematózne presiaknutie mozgu
a nastrieknutie povrchových ciev (obr. 4). Pri
histologickom vyšetrení sa pozorujú v mozgovom tkanive mikroabscesy (hnisavá meningoencefalitída). Klinický priebeh jednotlivých foriem listeriózy napomáha stanoveniu diagnózy.
V rámci diferenciálnej diagnostiky je od
listeriózy potrebné u oviec a kôz vylúčiť encefalitídy, aborty, mastitídy, septikémie inej
etiológie, pasteurellózy, dyzentériu jahniat,
enterotoxémiu, besnotu, Aujezskyho chorobu,
scrapie, coenurózu, monieziózu, cerebrokortikálnu nekrózu, ketózu, intoxikáciu organofosfátmi , meďou, mykotoxikózy, atď.
Pre prevenciu listeriózy je v prvom rade
dôležité zabezpečiť plnohodnotnú výživu oviec
a kôz pre optimálny priebeh imunitných funkcií
a dodržiavať správne zoohygienické podmienky
chovu. Súčasťou opatrení je pravidelné vykonávanie dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie.
Vzhľadom k tomu , že siláž je častým zdrojom
zárodkov listérií, neodporúča sa ovciam skrmovať menej kvalitné siláže (siláže s vyšším pH
ako 5, siláže s prítomnosťou plesní a vyšším obsahom popola ako 70 mg/kg sušiny). Zaradenie
siláže do kŕmnej dávky realizovať postupne. Pri
výskyte nákazy v chove je dôležité postihnuté
zvieratá izolovať, odstrániť zdroj nákazy a zlepšiť podmienky výživy a ustajnenia. Terapeuticky sa využívajú tetracyklíny. V počiatočných
štádiách meningoencefalitídy je vhodné ich
aplikovať intravenózne. U jahniat pri septikemickej forme sa osvedčila kombinácia penicilínu a streptomycínu, polymyxín D a neomycín.
U zvierat prejavujúcich rozvinuté klinické príznaky meningoencefalitídy je terapia antibiotikami málo úspešná.
Práca vznikla za podpory
projektu AV 4/2041/08

Chcete napísať príspevok do nášho časopisu? Chcete vyjadriť svoj názor, pochváliť sa svojimi
úspechmi, posťažovať si na nedostatky,... Napíšte nám. Uverejnenie príspevku urýchlite a nám
zjednodušíte prácu ak budete postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:
Nastavenie Microsoft Word pre písanie článkov.
Písmo:
Typ písma: Courier New (Courier New CE)
Veľkosť písma: 12
Zarovnanie písma: vľavo
Nastavenie stránky (Soubor – Vzhled stránky)
Nahoře: 2,8 cm
Dole: 2,8 cm
Vlevo: 2,8 cm
Vpravo: 2,8 cm
Ostatné nastavenia zostávajú.
Nastavenie odstavca (Formát – Odstavec)
Speciální: první řádek
O kolik: 0,45 cm
Ostané nastavenia zostávajú.
Delenie slov sa úplne vypína.
Zásady písania textov vo Worde.
- nezarovnávať text, v texte používať iba jednu medzeru, ktorá patrí aj
za interpunkčné znamienka, nepoužívať pevné riadky (zakončené enterom), enter používať v prípadoch, keď chceme oddeliť nadpis od textu
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(za nadpisom, na konci odstavca).
- titulky a medzititulky písať zásadne malými písmenami. Výnimku tvoria
materiály, kde vyslovene majú byť niektoré pasáže verzalom (reklamy
a pod.).
- tabuľky dávať na koniec textu. Musia mať svoj názov alebo označenie
(napr. Tab.č.1), v druhom prípade má byť na ňu odvolanie v texte.
Rozsah:
- jedna strana v časopise sa rovná trom stranám písaným podľa hore uvedeného nastavenia.
- na základe predpísaného nastavenia rozsah práce maximálne 6 strán, čo
predstavuje 2 strany v časopise.
- v prípade tabuliek, grafov a fotografii, treba príslušný počet riadkov odrátať (napr.: 1 fotografia 25 riadkov)
Prílohy:
- fotografie je najlepšie posielať v originály
- fotografie v elektronickej forme (jpg, pdf, min. 250 kB) poslať v osobitnom súbore (nevkladať do Wordu)
- tabuľky v MS Word alebo MS Excel
- grafy najlepšie MS Excel
Chov oviec a kôz 2/2009

OVČIARSKÉ PODUJATIA

Za tradičnou kultúrou do Malatinej
V Malatinej na Orave sa v júli
uskutoční 9. ročník medzinárodného festivalu Bačovské dni.
Súťaže o najchutnejšie syry,
v práskaní bičom, výstavy, tvorivé
dielne i súťaž o najkrajšie kozľa
ponúka vo svojom programe 9.
ročník medzinárodného festivalu
valaskej kultúry – Bačovské dni.
Areál amfiteátra i základnej školy
v Malatinej sa naplní v programoch divákmi 18. a 19. júla. Úvod
sobotného programu je určený turistom. Od 7.30 je pripravený výlet
do Kvačianskej doliny a na Oblazy.
Záujemci o výlet sa prezentujú
pred Obecným úradom v Malatinej.
Atmosféru podôb tradičnej kultúry
navodia v základnej škole výstavy
a tvorivé dielne na tému spracovania textilu a ovčej vlny. Výstavy
budú otvorené o 15.00 hodine.
Na prvej s názvom Ľudový pop-art
prezentuje Stanislava Marettová
svoju zbierku ľudových vyšívaných
násteniek, na druhej sa predmetmi z plstenej vlny prezentuje
Ivona Langrová z Novej Bystřice
a zručné ruky domácich žien sprítomní predajná výstava Malatinské
koberce. V areáli školy budú vystavené priestorové objekty strašiakov z regionálnej oravskej súťaže.
Deti i dospelí si budú na tvorivej
dielni môcť vyhotoviť i vlastných
strašiakov. Večer sa od 18.00 presunie program na amfiteáter, kde
sa predstavia folklórne súbory
Lúčan z Lúčok a Radhosť z Rožnova pod Radhoštěm, profilovým
programom ich vystrieda folklórny
súbor Urpín z Banskej Bystrice.
Záver sobotného programu bude
patriť koncertu folkových skupín
Panenka vyzutá (Česká republika)
a Orkiestra sv. Mikolaja (Poľská republika). Nedeľný program ponúka od 10.00 h tradičný malatinský
jarmok so slovenskými, českými
a poľskými tvorcami, od 11.00
h súťaž o najchutnejšie výrobky
z ovčieho mlieka a ich ochutnávku
spojenú s predajom, ako i súťaž
o najkrajšie kozľa. O víťazných
syroch i najkrajších kozľatách
rozhodnú okrem odbornej poroty
i diváci anketou. Festivalové dianie vyvrcholí o 12.30 h. súťažou
v práskaní bičom a o 10.30 scénickým programom o odrazoch pastierskych tradícií v tanečnej kultúre. V ňom sa predstavia fujaráši
Chov oviec a kôz 2/2009

IX. BAČOVSKÉ DNI
medzinárodný festival valaskej kultúry

M A L A T I N Á - 18. - 19. j ú l a 2 0 0 9

program
sobota 18. júla
7.00 – 7.30 h.
7.30
15.00

18.00
18.30
19.00
20.00

priestor pred OcÚ – stretnutie turistov
Malatiná
Turistický výlet - mlyn Oblazy, Kvačianska dolina
areál Základnej školy Malatiná
O plátne i o súkne...
tvorivé stretnutie a dielne pre záujemcov v oblasti spracovania ovčej vlny a textilu
v programe:
Strašiak – ochranca úrody
sprístupnenie posúťažnej výstavy výtvarných prác a tvorivé dielne v prírode
Predajná výstava predmetov z plstenej vlny Ivony Langrovej z Novej Bystřice (CZ)
Ľudový pop-art – výstava ľudových vyšívaných násteniek
Malatinské koberce - sprístupnenie predajnej výstavy tradičných tkaných kobercov
Lúčan
program folklórnej skupiny z Lúčok
Pozdravy z Moravy
program FS Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm (CZ)
Urpín
profilový program folkórneho súboru z Banskej Bystrice
Hudba sveta
koncert folkových a worldmusic hudobných skupín
Panenka vyzutá (CZ), Orkiestra sv. Mikolaja (PL)

nedeľa 19. júla
8.00
10.00

Rím.-kat. kostol Malatiná
Slávnostná sv. omša
areál na Skalke Malatiná
IX. Tradičný Malatinský jarmok ľudových remesiel

11.00-13.00

11.00–13.00

12.30

13.30

Základná škola Malatiná
Súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka
hodnotí verejnosť anketovými lístkami
priestor pri amfiteátri
Miss kozľa
súťaž o najkrajšie kozľa, hodnotí verejnosť anketovými lístkami
priestor pri amfiteátri
Súťaž v práskaní bičom
pre odvážlivcov aj z radov verejnosti
amfiteáter
Z prameňa
odrazy pastierskych tradícií v tanečnej kultúre Slovenska
program folklórnych súborov a skupín
účinkujú:
fujaráši spod Makyty, folklórne skupiny Goral Suchej Hory, FSk z Krivian,
folklórne súbory Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Radhošť z Rožnova
pod Radhoštěm (CZ) a Toporzanie z Lubiena (PL), krajanský divadelný súbor
Ondrejko v Podwilku (PL)
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spod Makyty, krajanský divadelný
súbor Ondrejko z Podwilku (Poľská republika), folklórne skupiny
Goral zo Suchej Hory, FSk z Krivian, folklórne súbory Kokavan
z Kokavy nad Rimavicou, Radhošť
z Rožnova pod Radhoštěm (Česká
republika) a Toporzanie z Lubiena (Poľská republika). Hlavnými
usporiadateľmi festivalu je obec
Malatiná a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne - organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja,
na príprave a realizácii festivalu
sa podieľa Zväz chovateľov oviec
a kôz na Slovensku. Festival je
usporiadaný s finančným príspevkom Európskej únie, Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva kultúry SR.
Dolný Kubín 9. 6. 2009
PhDr. Miroslav Žabenský
zabensky@osvetadk.sk
043/5864928

ORAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V DOLNOM KUBÍNE, OBECNÝ ÚRAD V MALATINEJ
a zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
VYHLASUJÚ SÚŤAŽ

MISS KOZĽA 2009
O NAJKRAJŠIE KOZĽA NA MEDZINÁRODNOM FESTIVALE
VALASKEJ KULTÚRY

IX. BAČOVSKÉ DNI
SÚŤAŽ SA USKUTOČNÍ 19. JÚLA 2009 OD 11.00 DO 13.00 HOD.
V AREÁLI AMFITEÁTRA V MALATINEJ
KAŽDÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO ČI FARMÁR MÔŽE
PRIVIESŤ MAX. 3 KOZĽATÁ.
PREZENTÁCIA JE OD 9.00 HOD. DO 10.00 HOD.
V AREÁLI AMFITEÁTRA, K DISPOZÍCII BUDE OHRADENÝ
KOŠIAR. O NAJKRAJŠOM KOZĽATI ROZHODNÚ DIVÁCI
ANKETOVÝMI LÍSTKAMI, VÝSLEDKY BUDÚ VYHLÁSENÉ O 15.00
HODINE V HLAVNOM PROGRAME BAČOVSKÝCH DNÍ.
PRVÉ MIESTO - FINANČNÁ CENA,
ĎALŠIE MIESTA -VECNÉ CENY.
záujemci sa musia prihlásiť písomne, osobne, telefonicky, faxom alebo e-mailom do 1.7.
na Oravskom osvetovom stredisku (bysterecká 1263/55, Dolný Kubín), tel,fax: 043/5864928,
e - m a i l : VZDEL AVANIE@ o sve ta d k.sk
16

Chov oviec a kôz 2/2009

NAVŠTÍVILI SME

Návšteva a pracovné stretnutie
s partnerskými organizáciami a chovateľmi
oviec a kôz v Chorvátsku
Dňa 25. až 29.mája 2009 sa na pozvanie zástupcov z partnerských
organizácií Chorvátska uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami
ZCHOK – družstvo na Slovensku a PS SR š.p. Bratislava.
Našu delegáciu zastúpenú predsedom ZCHOK Ing. Jozefom Eštočinom, podpredsedom ZCHOK Ing.
Františkom Kurillom a riaditeľom
ZCHOK Ing. Pavlom Srpoňom prijali:
M.Sc. Zdravko Barać – riaditeľ Hrvatski staročaski centar
Danijel Mulc, dipl. Ing. – vedúci
kontroly úžitkovosti oviec a kôz
Davor Malić, dipl. Ing. – superkontrola
Chovatelia oviec a kôz v Chorvátsku
farma Obiteysko Gospodarstvo,
Petric, Jalžabet

Farma Goran Bregovič
Petrnjak Dubravko
Oliverič Zvonimin
Božič Jovan, Božič Milan, Borovo
VUPIK,Orlovača
Farma Donja Vrba, Josip Kurkutovič
Spoločnosť Hrvatska poljoprivredna agencija vznikla vo februári 2009. Predtým sa spoločnosť
volala Hrvatski stočarski centar.
Riaditeľom je M.Sc. Zdravko Barać.
Spoločnosť má ako hlavný predmet
činnosti riadenie šľachtiteľskej činnosti a výkon kontroly úžitkovosti
hovädzieho dobytka, ošípaných,

Početnosť stád
Počet chovateľov zapojených v KÚ podľa plemien
Istarska ovca

34

Creska ovca

8

Paška ovca

30

Rapska ovca

30

Dubrovačka ovca

26

Lička pramenka

36

Dalmatinska pramenka

111

Travnička pramenka

14

cigája

15

krčka ovca

2

merinolandschaf

48

suffolk

4

romanovska

23

Istočnofrizijska

34

Solčavsko-jezerska

53

Ille de france
spolu
Chov oviec a kôz 2/2009

oviec, kôz, hydiny, včiel.
V Chorvátsku sa chová približne
226 000 kráv, v kontrole úžitkovosti je 81 720 kráv. Ošípaných je
138 000, oproti roku 2007 nastal
pokles v stavoch z 175 000 prasníc.
V Chorvátsku sa chová približne 650 000 oviec, z toho 584 441
dostáva od štátu podporu. Podmienkou je minimálny počet 10ks.
V krajine sa chovajú plemená oviec:
dubrovačka ruda, istarska ovca,
paška ovca, creska ovca,lička pramenka, cigája, rapska ovca, dalmatinska ovca.
V krajine je približne 65 000
kôz, z toho podporu 54 210 ks dostáva podporu a 11 828 kôz je plemenných. V kontrole úžitkovosti je
190 chovov.
Podpora na ovce – 15 € na bahnicu za rok, 50 € na každú ovcu
plus podpora na mlieko. Ak sú ovce
v kontrole úžitkovosti dostávajú
podporu 4€ na ks
Farma Obiteysko Gospodarstvo, Petric, Jalžabet
- 65 kôz plemena francúzska koza
alpínska
- strojové dojenie, najlepšia koza
dojí 2,6 litra, 1 200 litrov za laktáciu
- mlieko odovzdávajú do mliekarne, každý deň
- vlastnia 6 ha pôdy, v prenájme
má lúky na dopestovanie krmiva
- vykonáva sa u nich kontrola
úžitkovosti

Miesto, kde sa doja kozy

2
470

Francúzska koza alpínska

Rozmiestnenie oviec po Chorvátsku
Farma Goran Bregovič
- chová 30 oviec plemena východofrízska ovca
- z mlieka vyrába vlastné výrobky, syry, jogurty
- cena syra sa pohybuje od 10
– 25 €/kg

Východofrízska ovca

Farma Bregovič
Ostrov Pag
PAG je jeden z najväčších
jadranských ostrovov. Je dlhý
63 km a široký 5 km. Má 269 km
členitého pobrežia s kamenistými
a piesočnatými plážami a s najslanšou vodou v oblasti DALMACIE.
PAG ponúka hosťom nielen rôznorodé atrakcie a zážitky, ale taktiež
spanilý oddych na malebných plážach, kde možno často nájsť pramene pitnej vody. Na pláže a iné
zaujímavé miesta ostrova sa ľahko
dostanete po cyklistických trasách
v celkovej dĺžke 115 km. Krása
pažskej krajiny a rôznorodosť cyklistických trás uspokojí každého
milovníka aktívneho odpočinku.
Možnosť bicyklovania, plávania,
potápania, surfovania a horských
00
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Počty oviec v Chorvátsku podľa jednotlivých oblastí
Oblasť
Bjelovarsko-biogorska

Počet zvierat
(bahnice a barany)
45 089

Brodsko-posavska
Dubrovačko-neretvanska
Grad Zahreb
Istarska
Karlovačka
Koprivničko-križevačka
Krapinsko-zagorska
Ličko-senjska
Medimurska
Osječko-baranjska
Požensko-slavonska
Primorsko-goranska
Sisačko-moslovačka
Splitsko-dalmatinska
Šibensko-kninska
Varaždinska
Virovitičko-podravska
Vukovarsko-srjemska
Zadarska
Zagrebačka
Spolu

% z celkového
počtu
7,70

8 010

1,37

3 805
3 228
13 893
15 701
6 299
926
64 832
399
46 786
17 355
40 224
27 100
49 396
74 610
1 042
22 587
18 590
110 153
15 416
585 441

0,65
0,55
2,37
2,68
1,08
0,16
11,07
0,07
7,99
2,96
6,87
4,63
8,44
12,74
0,18
3,86
3,18
18,82
2,63
100

Zo šalvie „KADULJA“, ktorá v máji
ostrov sfarbuje na modro, je vyrábaný silný liečivý med alebo čaj.
Mesto PAG – kultúrne centrum
ostrova, sa nachádza v malebnom
zálive, pozdĺž ktorého sa tiahne
20 km dlhé piesočnaté pláže. Je to
mesto z 15. Storočia.
vychádzok nenechá nikoho ľahostajným. Cyklistické trasy sú taktiež ideálne na prechádzky, najstrmšia z nich sa nachádza 263 m
nad mestom PAG. Na vrchole sa
nachádza prekrásny výhľad na VELEBITSKI KANÁL.
Mesto PAG je mesto morskej
soli. Je ekonomicky a historicky
orientované na more. Od nepamäti je známe produkciou prírodnej
morskej soli vysokej kvality, zostávajúcej po vysušení morskej vody.
Do plytkých bahenných bazénov je
vpúšťaná morská voda (solanka),
ktorá je následne vysúšaná prírodným spôsobom (slnkom).
PAG je zaujímavý z mnohých
hľadísk, predovšetkým ho charakterizuje špecifická vegetácia, kde
stromy sú zriedkavým zjavom. PAG
je najväčším skalnatým kráľovstvom na Jadrane, kde rastú aromatické rastliny, šalvia (KADULJA)
a rozmarín, ktoré sú základnou potravou pašských oviec, ktoré spôsobujú osobitú chuť syra „PAŠKI
SIR“, taktiež znamenitej špeciálne na ohnisku pečenej jahňacine,
údenej šunky „PRŠUT“, a olivového oleja, nevynímajúc dary mora..
00
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Mliekareň
V mliekarkách sa vyrábajú tradičné syry. Vyrábajú sa z ovčieho
a kravského mlieka. Najznámejší
syr Paška syr je vyrábaný z ovčieho
mlieka. Okrem neho ešte vyrábajú
ďalšie štyri druhy syra.
Za deň v pr vej navštívenej
mliekarni spracuje 30 000 litrov

Syr vyrábaný v mliekarni

Paška ovca

Navštívené farmy s chovom oviec plemeno cigája: Božič Jovan, Božič Milan, Borovo,VUPIK,Orlovača
mlieka. Sami chovajú 3000 oviec,
ktoré doja a vyrábajú z neho syr.
Za rok sa tu vyprodukuje 820 t syra. Výroba syra má vlastnú technológiu, syr zreje 3 mesiace.
Chovateľ Dubravkp Pernjak
- Chovateľ ovce paška, 250 ks
oviec z toho 200 v KÚ
- ovce strihajú dva krát za rok,
dojenie je ručné
- mlieko spracovávajú vo vlastnej mliekarni, denne spracujú
2 600 litrov ovčieho mlieka
a 3 000 litrov mlieka kravského
- vyrábajú tradičné syry z ovčieho mlieka – paška syr, miešané syry v kombinácii ovčieho
a kravského mlieko, a syr y
z kravského mlieka
Plemeno cigája
- plemeno zamerané na mäsovú
úžitkovosť,
- toto plemeno sa tam nedojí
a teda sa nevykonáva ani kontrola mliekovej úžitkovosti
- telesný rámec plemena je väčší, hmotnosť baranov je okolo
150kg,
- majú dlhé ušnice
- V KÚ je 1 790 bahníc, počet narodených jahniat 1926, index
plodnosti 1,01
P l e m e n o c i g á j a c h ov a n é
v Chorvátsku
Pracovné stretnutie s našimi
chorvátskymi partnermi splnilo
svoj účel. Veľký prínos pre chovateľov oviec a kôz na Slovensku je
nadviazanie spolupráce so zástupcami chovateľov a zástupcov HPA
– Hrvatska Poljoprivredna Agencia
v Chorvátsku , ktorá zastrešuje
a riadi činnosť v oblasti chovu HZ
, teda i oviec a kôz .
Okrem získania nových kontaktov, poznania a oboznámenia
sa s odbornou činnosťou v chove oviec a kôz v Chorvátsku sme
navštívili aj niekoľkých farmárov
. Zamerali sme sa na chovateľov

oviec plemena Cigája , kde sme
porovnávali úroveň chovu u nás
a u nich . Naša predstava bola získať do plemenitby na Slovensku
nových cigajských plemenníkov
,avšak plemeno cigája chované
v Chorvátsku sa exteriérovo líši od
našej cigáje - väčší telesný rámec,
veľké zvislé uši typu bergshaff. Po
konzultácii s chorvátskymi kolegami s požiadavkou typu „slovenskej
cigájky“(ukázali sme im názorne
fotografie zo Slovenska a fotografie zverejnené v ich časopise ) nám
potvrdili, že sa nachádzajú v Chorvátsku ojedinelé chovy v malom
počte s požadovaným typom plemena cigája, ktoré sa približujú
exteriérom ku našej slovenskej
cigájke.
Dohodli sme sa s chorvátskymi priateľmi, že preveria a oslovia uvedených chovateľov a potom si stanovíme ďalší postup.
Pozitívny vplyv na nás mal prístup
chovateľov ku chovu oviec vo veľmi nepriaznivých podmienkach
(pastviny v skalistých podmienkach ), k získavaniu a spracovaniu
ovčieho mlieka a produkcii finálnych výrobkov z neho.
Naša účasť u chor vátskych
partnerov nám umožnila osobný
kontakt s odborníkmi z rôznych
oblastí. Videli sme prácu plemenárskej organizácie, jej spôsob
výkonu šľachtiteľskej činnosti
,oboznámili sme sa so spôsobom chovu oviec a kôz v krajine
a výrobou ovčieho a kozieho syra rôznych druhov. Spotreba mäsa
v Chorvátsku sa nedá porovnať so
slovenským trhom, pretože vyprodukované mäso sa spotrebuje doma, dokonca sú nútení aj dovážať
zo zahraničia.
Získané odborné materiály sú
k dispozícií na ZCHOK - družstvo
Autori: Ing. Pavel Srpoň
ZCHOK na Slovensku- družstvo
Ing. Martina Rafajová
PS SR š.p. Bratislava
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0venálie Východná 2009
V nedeľu 14.6.2009 organizoval Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo celoslovenské ovčiarske slávnosti vo Východnej. Ovčiarska slávnosť sa konala v prekrásnom prostredí
amfiteátra. Záštitu nad slávnosťami prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorému vyslovujeme obrovské slová vďaky za
ústretovosť. Vďaka obrovskému nasadeniu jeho
pracovníkov Ovenálie získali osobitý charakter.
Patronát nad akciou mal tiež Žilinský samosprávny kraj. Hlavným organizátorom bol Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo. Spoluorganizátorom boli obec Východná, Liptovské

kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava. Prípravný výbor pracoval v zložení:
Predseda: Eduard Janíček
Členovia: Ing. Eštočin, Ing. Kurilla, Ing. Páltik, Ing. Teplická,Doc. Margetín, Ing. Srpoň ,
Mgr..Palanová , Mgr. Krupa ,Ing. Kulla, Ing Urbanovský, p.Črep.
Oficiálny začiatok Ovenálií bol naplánovaný na 9:30. Celoslovenské ovčiarske slávnosti
otvoril po tónoch pastierskych trúb príhovorom
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Stanislav Becík. Návštevníkom sa tiež prihovoril

Z ČINNOSTI ZVÄZU
predseda predstavenstva ZCHOK Ing.Jozef Eštočin. Scenár Ovenálií bol veľmi bohatý a bol naplnený mnohými sprievodnými podujatiami, ktoré
súvisia so životom chovateľov oviec a kôz. Súčasťou slávností bol Ovčiarský gazdovský dvor, kde
si návštevníci mohli zakúpiť rôzne výrobky a produkty chovu oviec. Neboli to len tradičné výrobky
z ovčieho mlieka ale aj potreby pre chovateľov
oviec a rôznorodé náležitosti, ktoré s chovom súvisia. Priestor mali aj predajcovia strojov a zariadení pre poľnohospodárov. Vystavené boli aj živé
zvieratá, s ktorými sa prišli pochváliť chovatelia
z takmer celého Slovenska. Práve tieto ovečky pútali pozornosť najmenších návštevníkov.
Jednotlivé sprievodné akcie boli sprevádzané
s folklórnymi vystúpeniami súborov z Východnej,
Dúbravy a Liptovskej Tepličky. Spestrením pre oko
ale aj pre ucho boli vystúpenia plieskačov bičom.
Tí sa nenechali presviedčať a predvádzali svoje
majstrovstvo samostatne alebo v skupinkách nie
len na pódiu ale aj mimo neho. Všetkých divákov
zaujal priebeh Majstrovstiev Slovenska v ťahaní
syrovej – korbáčikovej nite. Táto súťaž sa vôbec
po prvýkrát uskutočnila priamo na slávnostiach.
Súťažiacich, resp. súťažiace /súťažili iba ženy,
čo by mohla byť výzva aj pre šikovných mužov na
budúci rok/ viedla komisia rozhodcov v zložení:
Ján Záň –hlavný rozhodca
Zázrivá, ZVK Zázrivá
Ing. Danka Flórova
L.Mikuláš, LPPK L.Mikuláš
Anna Kovačiková
L. Revúce, PD Lipt.Revúce
Mgr. František Pitoňák
Východná, Obec Východná

Rozhodcovia oboznámili účastníčky súťaže
so súťažou. Objasnili im pravidlá a pokyny. Následne prebehlo vylosovanie poradia a miesta.
Potom prebehli jednotlivé kolá súťaže podľa
harmonogramu.
10,10 hod
11,45 hod
14,00 hod
15,10 hod

prvé kolo súťaže
druhé kolo súťaže
tretie kolo súťaže
štvrté kolo súťaže

Všetky súťažiace museli dodržať nasledovný
postup:
Súťažiaci mal k dispozícii syrovinu na ťahanie nití – volky 1 kg. Pri stole mohol použiť stoličku. Na spracovanie syroviny mal vandlík, kde
si mohol rozpracovať syrovinu. Mal tri možnosti
– strúhadlo, nôž alebo rozomletie rukami.
Po rozpracovaní syreniny mal k dispozícii
horúcu vodu. Potom už mohol ťahať niť- volku.
Syrovú niť – volku ťahal do 8 l vandlíka zo studenou vodou.
Súťažiaci začínal na pokyn rozhodcu – štart
a končil, keď koniec nite preložil cez okraj vandlíka a zdvihol ruku.
Hodnotila sa dĺžka nite a čas od prevzatia syrovej hmoty po preloženie konca nite cez okraj
vandlíka.
Súťažiaci mohol raz napojiť syreninu. Pri
viacnásobnom napojení nasledovala diskvalifikácia. Pri meraní syrovej nite sa táto púšťala do
rôsolu.
Súťažiaci mali k dispozícii: 1 kg syreniny
1.
2.

Stôl + stolička
Vandlík 8 – 10 l na rozpracovanie
a spracovanie syreniny
3. Strúhadlo na repu
4. Nôž kuchynský
5. Vandlík 8 l- so studenou vodou,
kde sa púšťala syrová niť
6. Vedro na rôsol
7. Kuchynská soľ 2 kg
8. Vriacu voda 10 l
9. Stôl
10. Hrnček na 1 l vody
11. Vedro + studená voda
12. Biely plášť /môže byť aj vlastný kroj/
Celá súťaž sa tešila obrovskému záujmu zo
strany divákov. Súťažiace horlivo povzbudzovali. Výsledky si môžete pozrieť v tabuľke č.1.
Na Ovenáliách prebehlo aj Slávnostné udelenie
ocenenia „ZNAČKA KVALITY SK“ výrobcom na výrobky z ovčieho a kozieho mlieka. Toto ocenenie

udeľovalo Ministerstvo pôdohospodárstva. Ceny
odovzdával pán minister Stanislav Becík. Bolo
prihlásených 28 výrobcov a 90 výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka, z toho bolo ocenených 63
výrobkov od 24 výrobcov. Výsledky sú v tabuľke
č.2.
Pre divákov prebehli aj ukážky pasenia oviec
so psami plemena border collia. Pasenie predvádzala Šárka Gavendová. Tiež prebehla ukážka

strihania oviec. Ovce strihali strihači Jozef Kúbek a Igor Húšťava. Zaujímavou pre verejnosť
bola aj ukážka výroby syra.
Výsledky ďalšej súťaže v kvalite syra si môžete pozrieť v tabuľke č.3. Spestrením bola súťaž
v pití žinčice. Mnohým súťažiacim pri tejto disciplíne nešlo ani tak o rýchlosť ako o vychutnanie si najlepšieho slovenského nápoja. Zahanbiť
sa nedali ani deti, ktoré si zasúperili pri jedení

syrovej nite. Aj pre ne, organizátori pripravili
mnohé animačné aktivity so zaujímavými cenami. Sponzormi Ovenálii boli: Ministerstvo pôdohospodárstva SR,Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Komora veterinárnych lekárov
SR, Ing. Ľudovít Urbanovský
Ovčiarske družstvo Heľpa, Mgr. Eva Rašková
– AGROT YP, Ružomberok, RD Litmanová, Hydináreň Zámostie, Ovisfarma, Ing. Páltik, PD
Olšavica,RD Oščadnica, ZPD Poltár, PPD
Puco, Agrodružstvo Krivá. Všetkým úprimne
ďakujeme!
Na záver nám už ostáva len poznamenať,
že Ovenáliám tento rok prialo aj počasie, ktoré
bolo skutočne vynikajúce. Aj vďaka tomu sa tešili obrovskému diváckemu záujmu. Návštevnosť
skutočne predčila naše očakávania. Slová vďaky
patria aj sponzorom:
Autori: Ing.Pavel Srpoň,
Ing.Ľudovít Urbanovský,
Eduard Janíček,Ing.Slavomír Reľovský
Tabuľka č.1: Vyhodnotenie Prvých Majstrovstiev Slovenska v ťahaní syrovej nite - rok 2009
P.č.

Meno a priezvisko

5
Jana VOJVODOVÁ
3
Daniela ŠOŠÚTOVÁ
2
Terézia DOLINKOVÁ
6
Zuzana LIGASOVÁ
1
Anna HARNÁDKOVÁ
9
Marta TUŽINSKÁ
10
Emília TELIČÁKOVÁ
8
Martina PRÍVAROVÁ
7
Marta PAZDEROVÁ
4
Mária SLUŠŇÁKOVÁ
D - diskavalifikovaná

Firma
ZVK Zázrivá
SYREX Zázrivá
Farma Pružina
SYREX Zázrivá
SYREX Zázrivá
Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
UNIKON Raková
SYREX Zázrivá
PD Malatiná

Dĺžka nite
v metroch
70,10
52,50
90,05
51,00
36,30
112,60
120,25
50,45
37,15
D

Dosiahnutý
čas
4′ 03
5′ 05
7′ 14
6′ 39
4′ 16
17′ 15
20′ 20
10′ 51
14′ 02
D

Body
za dĺžku
54
52
56
50
44
58
60
48
46
D

Body
za čas
40
34
28
31
37
19
16
25
22
D

Body
spolu
94
86
84
81
81
77
76
73
68
D

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
D

Tabuľka č.3:

OVENÁLIE 2009 vo Východnej, dňa 14. júna 2009
Tabuľka č.2: Slávnostne udelené ocenenia „ZNAČKA KVALITY SK“ výrobcom na výrobky z ovčieho a kozieho mlieka
P.č. Žiadosti o ZK SK
1.

Agrodružstvo Krivá

2.

AGROROZKVET Považská Bystrica

3.
4.

Anna Beníková SHR Papradno
ČIERNA HORA, a.s. Valašská Belá

5.

Farma KOZÍ DVOR Pezinok

6.

Farma PALOMÍNO,Geraltov

7.

Farma Zliechov, Ilava

8.

OVISFARMA Považská Bystrica

9.

Podtatranská poľnohosp. spoloč. Bobrovec

10. Ján Hudoba -SHR, Veľká Lúka, Sliač
11. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole,
Kvačany
12. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
13. Poľnohospodárske družstvo Malatiná,
Ružomberok
14. Poľnohospodárske družstvo Predmier,
Bytča
15. Jozef Zvara -SHR, Detva

16. Poľnohospodárske družstvo
Turčianske Kľačany

17. PPD Pucov Dolný Kubín
18. Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča

19. UNI-CON-KYSUCE, spol.s.r.o. Raková

20. Ing. Milan Paltík, Veličná

21. Salaš LÚŽŇAN, Liptovská Lúžna

22.
Miroslav Penička - SHR, Babiná
23. Ing. Vladimír Sedliak, Veľká Lúka
24.
Salaš VISOLÁJE, Beluša
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P.č.

Výrobok

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ovčí údený syr
Žinčica
Bryndza
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Ovčí hrudkový syr
Ovčí hrudkový syr
Bryndza
Kozí zrejúci dvojplesňový ročný syr

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Kozí dlhozrejúci syr s rokfortovou plesňou
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Bryndza
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Parený ovčí syr
Parenica neúdená
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Žinčica
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Žinčica
Ovčí hrudkový syr
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Ovčí hrudkový syr
Bryndza
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
oštiepok
parenica údená
Parenica neúdená
Nite údené
Nite neúdené
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Bryndza
Parený ovčí syr
Ovčí hrudkový syr
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Oštiepok
Bryndza
Nite
Oštiepok neúdený
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Oštiepok
Ovčí hrudkový syr
Ovčí údený syr
Žinčica
Bryndza
Parenice
Nite ochutené
Oštiepok neúdený
Ovčí hrudkový syr
Ovčí hrudkový syr- solený
Ovčí hrudkový syr
Ovčí hrudkový syr
Bryndza

Vyhodnotenie súťaže
o najlepšie ovčie výrobky.

Výsledky
A/N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Čerstvý ovčí syr
1. miesto
Agrorozkvet, Považská Bystrica
2. miesto
Farma Zliechov, Ilava
3. miesto
Poľnohospodárske družstvo
L.Hole, Kvačany

Údený ovčí syr
1. miesto
Agrorozkvet, Považská Bystrica
2. miesto
Farma Zliechov, Ilava
3. miesto
Farma Palomíno, Geraltov

Bryndza
1. miesto
Čierna Hora a.s. Valašská Belá
2. miesto
Salaš Visolaje, Beluša
3. miesto
Agrodružstvo Krivá

Žinčica
1. miesto
OVISFARMA s.r.o, salaš Udiča
2. miesto
Agrodružstvo Krivá
3. miesto
Salaš Lužňan, Liptovská Lužná

28 farmárov donieslo 90 vzoriek
24 farmárov získalo ocenenie Znak kvaity
90 vzoriek
63 vzoriek syra získalo Znak kvality
27 vzoriek syra neuspelo

Ocenenie
12 ocenení sa rozdelilo
medzi 9 farmárov

Najlepší syr z najlepších
Agrorozkvet, Považská Bystrica
Chov oviec a kôz 2/2009

NAVŠTÍVILI SME

Boli sme pri otváraní nových maštaľných
priestorov pre ovce v ČR , na ktorom sa
zúčastnili aj poprední predstavitelia SCHOK
V apríli 2009 sa na pozvanie zúčastnili zástupcovia ZCHOK predseda Ing. Jozef Eštočin,
podpredseda Ing. František Kurilla a riaditeľ Ing. Pavel Srpoň pracovného stretnutia so zástupcami z farmy pod lesom Jarohnevice- dvor Cvrčovice a zástupcami SCHOK v ČR .
Rokovanie sa uskutočnilo na farme pod
lesom v Jarohneviciach – hospodársky dvor
Cvrčovice, kde nás privítal majiteľ farmy ing.
Sedlář. Poinformoval nás o svojich zámeroch
v chove oviec. Je to jeho hoby, popri inej forme
podnikania. Má záľubu v chove oviec v počte
základného stáda aspoň 250 ks – plemeno merino landschaf ML.
Okrem chovu oviec sa venuje aj chovu ošípaných na jatočné účely. Momentálne má na
farme kanca a päť prasníc – plemeno přeštická
bílá . S touto populáciou začína a predpokladá
ročnú produkciu aspoň 100 ks jatočných prasiat.
Po krátkom rozhovore sme vykonali prehliadku novej maštale (viď foto), ktorá je vybudovaná pre cca 250 ks bahníc s jahňatami.

Chov je zameraný na produkciu plemenného
materiálu ( jahničky aj baránky na ďalšiu reprodukciu) a tiež produkcia na jatočné účely.
Vízia chovateľského zámeru spojená s investíciami do rozvoja farmy svedčia u pána ing.
Sedláře o serióznom prístupe v chove oviec ,
ktorý môže byť pozitívnym vzorom pre chovateľov nielen v ČR , ale aj na Slovensku.
Predseda ZCHOK na Slovensku ing. Eštočin
sa poďakoval za pozvanie a prehliadku chovu.
Rozlúčili sme sa s pánom Sedlářom, s prianím
veľa úspechov v jeho predsavzatiach.
Potom nasledovalo pracovné stretnutie
s predsedom SCHOK ing. Viťom Marešom a jeho prvým podpredsedom Pavlom Machom, kde
hlavnou témou rokovania bol pripravovaný zájazd do Srbska v dňoch 10. až 14. mája 2009 .

Zástupcovia zväzu nám ponúkli 15 miest
pre našich zástupcov, aby sa mohli zúčastniť
pripravovanej cesty. Súčasťou rokovania bol
program podujatia.
Ďalej nás informovali o pripravovanej výstave BRNO 25. až 28. júna 2009 , kde v tomto
roku im dáva MP SR k dispozícii obsadiť 3 pavilóny HZ . Srdečne nás na výstavu pozývajú.
Autor: Ing.Pavel Srpoň,
riaditeľ ZCHOK na Slovensku- družstvo

Správa zo zahraničnej služobnej cesty
v Srbskej republike
V dňoch 10.-14.5.2009 sme sa spolu s kolegami zo SCHOK v ČR zúčastnili pracovnej cesty
v Srbsku, hlavne regiónu Vojvodina. Srbský
región Vojvodina je národnostne rôznorodý.
Vojvodina bola po dlhoročných vojnách s Osmanskou ríšou z veľkej časti vyľudnená. Po porážke Turkov bola ako vtedajšia súčasť rakúskej
monarchie na príkaz cisárovnej Márie Terézie
osídlená obyvateľstvom s ostatných častí ríše.
Na jej území okrem domácich Srbov v súčasnosti
žijú potomkovia presídlených Slovákov, Čechov,
Maďarov, Rakúšanov a Rusínov. Tieto národnosti si uchovali svoje materinské jazyky a tradície
, ale naučili sa spolu dobre spolunažívať, viacjazyčná vzájomná komunikácia je celkom bežná. Územie Vojvodiny je veľmi úrodné a podľa
vyjadrenia domácich patrí k najrozvinutejším
regiónom Srbska. Základom srbského hospodárstva je prevažne poľnohospodárstvo. Priemysel
je menej rozvinutý a je sústredený pri väčších
Chov oviec a kôz 2/2009

mestách. O vzťahu Srbov k poľnohospodárstvu
a závislosti na ňom sme sa mohli počas nášho
pobytu presvedčiť. Všetky pozemky, ktoré sme
videli, boli vzorne obrobené. Nemálo dôležitý
je fakt, že srbská vláda poskytuje poľnohospodárom minimálne štátne dotácie, takže poľnohospodár musí dokázať nie len vyrobiť, ale svoju
produkciu aj efektívne realizovať na trhu. Počas
nášho pobytu v Srbsku nám robil sprievodcu pán
Miroslav Budinski, zástupca chovateľov oviec
a kôz Vojvodiny. Tlmočníka nám robil člen českej
časti delegácie pán Jan Macků .
II. Program a priebeh pracovnej cesty:
10.5.2009-nedeľa
10,00 hod – odchod z Bratislavy
16.00 hod – príchod do Vojvodiny, oblasť Kanjiža, mesto Gornji Breg. Po privítaní so strany
srbských partnerov ( p. Jozef Kalman)sme mali
možnosť pozrieť si stádo oviec na báze plemien

merino a cigája krížené s nemeckými mäsovými
plemenami. Súťaž v ručnom strihaní oviec sme
pre pokročilý čas nestihli.
11.5.2009-pondelok
7,30 hod – odjazd do Sviljanice
Vo Sviljanici sme mali možnosť navštíviť
strednú školu „Poľnoprivedno-veterinarska škola sa domom učenika Sviljanac“ . Je to poľnohospodársko-veterinárna škola so študentským
internátom. Na pôde školy nás privítal riaditeľ
so svojim zástupcom. O škole nám poskytol nasledovné informácie: - škola je vo svojom odbore najlepšou v Srbsku, udržuje partnerské vzťahy so švédskou školou v Ingollstadte - veľa jej
absolventov vykonáva významné štátne funkcie
- škola je v podstate samofinancovateľná, štátne dotácie sú minimálne – škola zamestnáva
125 zamestnancov, počet študentov je 600,
majú možnosť ubytovania v internáte - študijné
odbory zootechnika, veterinárstvo, krmovinár00
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stvo, ovocinárstvo - väčšinu prác na školskom
majetku zabezpečujú študenti v rámci odbornej
praxe - na farme chovajú hovädzí dobytok(simentálsky), ovce(merinolandschaf a krížence)
ošípané ( yorkshire, mangalica), hydinu a kone
- produkcia farmy slúži na samozásobenie školy
Po prehliadke farmy nás riaditeľ školy pozval na skutočne priateľské posedenie, ktorého
sa zúčastnili aj zástupcovia miestnych orgánov
štátnej správy a cirkvi. Pri rozlúčke predseda
nášho zväzov pozval srbských priateľov na návštevu Slovenskej republiky.
15,00 hod – Návšteva farmy pána Ljubograda
Radojeviča. Farmár je zástupcom firmy EKO-SELO, ktoré je malým združením – mliekárňou na
výrobu syra. Okrem chovu kôz( alpínske kozy
a pôvodné domáce plemená) sa venuje aj chovu oviec( merinolandschaff a romanovské). Mali
sme možnosť ochutnať dva druhy tvrdého zrejúceho kozieho syra. Chutil výborne.
19.00 hod – Návšteva farmy p. Milana Suloviča v obci Kursumlie v blízkosti regiónu Kosovo.
Pán Sulovič okrem chovu oviec plemena merinolandshaf prevádzkuje penzión, kde sme boli
v ten večer ubytovaní.

00
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12.5.2009 – utorok
8.00 hod -návšteva srbskej turistickej atrakcie Djavolja varos ( čertova voda). Je to oblasť
jaskýň, útesov a atraktívnych skalných útvarov
a hlinených pyramíd, v ktorých sú pramene
mimoriadne kyslých minerálnych vôd
15.00 hod – príchod do hlavného mesta Srbska Belehradu na sútoku riek Dunaja a Sávy.
Odborný sprievodca nás pri prehliadke historických opevnení Belehradu a prehliadke modernej časti mesta stručne oboznámil s históriou mesta i srbského národa.
21.00 hod – odjazd do Nového Sadu na ubytovanie
13.5.2009 – streda
8.00 hod – prehliadka hradu v Novom Sade
9.00 hod – návšteva 76. medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade. Na
veľtrhu sme mali možnosť si okrem expozície
živočíšnej výroby pozrieť veľmi kvalitnú expozíciu potravinárskeho priemyslu a expozíciu
poľnohospodárskej techniky. V expozícii živočíšnej výroby boli vystavované ovce- pôvodné
plemená na báza pramenok, srbská cigája, merino landschaff, bergamo (analógia plemena

bergschaf), wurtenberská ovca), kozy /alpínska koza), hovädzí dobytok ( simentál a holsteinsky dobytok, krížene mäsových plemien),
kone.
17.00 hod – návšteva farmy pri Novom Sade. Majiteľmi sú mladí manželia Davor a Nela
Sekulič. Moderne vybudovanú farmu prevádzkujú 6 rokov. Okrem chovu oviec plemena
merinolandschaf sa venujú pestovaniu viniča
a obilnín.
14.5.2009 – štvrtok
9.00 hod – návšteva nákupného centra v Novom Sade
10.30 hod – odjazd na Slovensko cez Maďarsko
22.00 hod – príjazd do Bratislavy
III. Vyhodnotenie pracovnej cesty
Pracovná cesta splnila svoj zámer. Pri návštevách fariem sme mali možnosť nadviazať
nie len priateľské, ale hlavne pracovné kontakty. Našim chovateľom môžeme odporúčať
dobre premyslený chov a hlavne aktivity srbských chovateľov pri propagácii trhu s produktami chovu oviec. Návšteva poľnohospodárskej
školy by mohla byť dobrým námetom pre skva-
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litnenie nášho odborného školstva. Návšteva
poľnohospodárskej výstavy nás presvedčila,
že poľnohospodárske výstavníctvo má byť skutočne prejavom úprimnej hrdosti poľnohospodárov a nie navyknutou rutinou. Jediným
nesplneným poslaním našej pracovnej cesty
bolo nájsť chovateľov plemena cigája, od ktorých by sme mohli nakúpiť plemenné barany

nových línií na „osvieženie krvi“ nášho plemena cigája. V Srbsku chované cigájske plemeno
je veľkého telesného rámca, skôr mäsového
typu ( hmotnosť bahníc 90-110 kg, baranov
140-180kg). Pre náš mliekový úžitkový typ ho
nepovažujeme za vhodný. Nevýhodou je aj menej prepracovaný systém kontroly úžitkovosti
v Srbsku.

IV. Záver:
Pracovná cesta bola pre všetkých účastníkov
určite odborným prínosom. Pre naplnenie zámeru
revitalizácie nášho základného plemena oviec cigája prostredníctvom dovozu plemenných baranov
bude potrebné nadviazať kontakty s ďalšími balkánskymi štátmi, kde má toto plemeno svoj pôvod.
Autor: Ing. Július Šutý

Lepšia ochrana zvierat používaných na
vedecké účely bez ohrozenia výskumu
Používanie zvierat na vedecké účely by
malo byť z etických dôvodov obmedzené
a ich ochrana by sa mala posilniť. Nesmie to
však zabrzdiť výskum, ktorý slúži na boj proti rôznym ochoreniam v Európe. Uvádza sa to
v návrhu správy, ktorú schválil Výbor EP pre
poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj. Poslanci
budú o nej hlasovať počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Pôjde o prvé čítanie v procese spolurozhodovania.
Ročne sa v Európskej únii využíva na vedecké účely asi 12 miliónov zvierat. Tento
počet by sa mal znížiť na minimum a všetkým
plánovaným testom by malo predchádzať povinné etické preskúmanie, píše sa v návrhu
správy, ktorú vypracoval britský poslanec Neil
PARISH (EPP-ED, UK).
Počas hlasovania vo výbore poslanci jasne
podporili zákaz využívať na vedecké účely veľké druhy opíc ako šimpanzy, gorily a orangutany, ktorým hrozí vyhynutie. Výnimkou môžu
byť len experimenty, ktoré slúžia na zachovanie týchto druhov.
Niektoré časti návrhu, ktorý by výrazne
obmedzil možnosti využívať primáty (ako
napríklad opice makaky), by mohli poškodiť
európsky výskum na úkor americkej a ázijskej
konkurencie. Výbor preto navrhovanú smernicu pozmenil, aby bola vyváženejšia a umožnila napredovanie lekárskeho výskumu v EÚ.
Zároveň však poslanci navrhli opatrenia na
podporu alternatív k testovaniu zvierat.
Menej testovaných primátov bez ohrozenia boja proti vážnym ochoreniam
Poslanci odmietli návrh, aby bolo testovaChov oviec a kôz 2/2009

nie na primátoch (okrem človeka) obmedzené len na vedecké postupy, ktorých cieľom je
liečiť život ohrozujúce alebo invalidizujúce
klinické podmienky u ľudí. To by totiž vážne
ohrozilo výskum takých chorôb, ako niektoré
druhy rakoviny, sklerózy multiplex či Alzheimerovej choroby.
Správa pripomína, že iné európske a medzinárodné ustanovenia vyžadujú, aby boli
niektoré lieky pred schválením testované na
primátoch. Takéto testy by mali v lekárskom
výskume pokračovať.
Koniec odchytávania zvierat v prírode,
ale najskôr štúdia uskutočniteľnosti
Poslanci podporujú, aby sa ukončilo odchytávanie zvierat vo voľnej prírode a aby sa
na testovanie využívali iba zvieratá druhej
alebo staršej generácie chované v laboratóriách na vedecké účely. Názory na to, či je možné v blízkej budúcnosti získavať zvieratá iba
z autonómnych kolónií primátov chovaných
v zajatí, sa však rôznia. Poslanci preto žiadajú Európsku komisiu, aby najskôr vypracovala
„štúdiu uskutočniteľnosti“, či by počet takto
chovaných zvierat stačil na vedecké účely
v EÚ. Presadzujú, aby sa uplatnilo 10-ročné
prechodné obdobie, zatiaľ čo Komisia navrhovala len 7-ročné.
Jasnejšia definícia krutosti testov
Výbor pre poľnohospodárstvo a vidiecky
rozvoj tiež schválil pozmeňujúce návrhy, ktoré
presnejšie definujú tri stupne bolesti spôsobenej zvieratám pri testovaní: nulový až ľahký,
mierny a krutý. S cieľom zabrániť opakované-

mu utrpeniu zvierat Komisia navrhovala, aby
boli rovnaké zvieratá opakovane testované iba
v prípadoch, keď bolesť dosiahla stupeň „nulový až ľahký“. Podľa poslancov by však takéto prísne pravidlo viedlo k tomu, že by sa na
testovanie využíval ešte väčší počet zvierat,
čo by bolo proti celkovému cieľu smernice.
Navrhli preto, aby sa zvieratá mohli znovu použiť aj pri testoch, kde bolesť dosahuje stupeň
„mierny“. Napríklad pri krvných testoch alebo
implantáty zavedené pod anestéziou.
Väčšie úsilie pri hľadaní alternatívnych
spôsobov testovania
Jedným z kľúčových prvkov navrhovanej
smernice je rozvoj alternatívnych metód testovania bez použitia zvierat. Podľa poslancov
by sa mala rozšíriť oblasť pôsobnosti Európskeho centra pre validáciu alternatívnych metód, a to o koordináciu a presadzovanie alternatív k pokusom na zvieratách.
Treba sa väčšmi zamerať na rozvoj, ako aj
na presadzovanie alternatívnych metód. Poslanci dodávajú, že Komisia a členské štáty
musia poskytnúť materiálnu podporu pre vývoj alternatívnych metód.
Ďalšie kroky až po júnových voľbách do EP
Rokovania EP s Radou ministrov EÚ, ktoré
by viedli k prípadnej dohode pred prvým čítaním, nebolo možné uskutočniť pre nedostatok
času z dôvodu končiaceho sa legislatívneho
obdobia. Rokovania s členskými štátmi EÚ
a prípadné potvrdenie alebo zmena postoja EP
preto ostane na novozvolených poslancoch.
Zdroj: http://www.europarl.europa.eu
00
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V chotári siedmich dedín
Názov tohto článku Vám možno trošku pripomína začiatok akejsi rozprávky. Ale týmto
názvom som sa len snažil naznačiť v akom kraji hospodária na Poľnohospodárskom družstve
„SNP“ so sídlom v Sklabini. Táto firma sa stala v roku 2008 víťazom TOP 2007 v kategórii krížence s mliekovými plemenami a tiež celkovým víťazom TOP 2007. Ocenenia si prevzali z rúk
ministra Stanislava Becíka. Takže plochy, ktoré obhospodarujú sú rozložené v siedmych dedinách. Je to celkom 1919,13 ha poľnohospodárskej pôdy.Z toho 325,15 ha ornej pôdy, 1593,98
trvalých trávnych porastov- z toho803,49 lúk a 790,49 pasienkov.
Na ornej pôde v roku 2008 pestovali 155,84
ha ozimnej pšenice, 4,69 ha raže, 141,92 ha
kukurice na siláž, 7 ha jarné strukovinovo-obilné miešanky, 13,66 ha lucerny na ornej pôde.
Toľko na úvod všeobecné informácie a ďalej už
dáme slovo podpredsedovi družstva Ing. Rudolfovi Bobčekovi.
Družstvo vzniklo zlúčením viacerých družstiev. Naposledy to bolo zlúčenie družstva
Sklabiňa s družstvom Turčianske Jaseno. To tiež
vzniklo zlúčením troch družstiev. Družstvo Sklabiňa vzniklo tiež zlúčením s družstvom v Záborí.
V roku 1978 vzniklo JRD so sídlom v Sklabini.
Vtedy bola výmera približne 2400 ha. Teraz
po verifikácii hospodárime na 1919 ha poľnohospodárskej pôdy. Štvrtý rok hospodárime
v systéme Agroenviromentu.
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Znížili sme množstvo ornej pôdy z 823 ha na
dnešný stav. Špecializácia nášho družstva je
chov hovädzieho dobytka a oviec. Chovali sme
aj ošípané. V deväťdesiatych rokoch sme ešte
vyrábali 2400 metrákov mäsa. Ovce sú stabilným prvkom na družstve. Stavy sa pohybujú od
1000 do 1200 zvierat. Niekedy sme mávali aj
štyri salaše. Neskôr sme kvôli nedostatku pracovných síl znížili počet na dva salaše a jeden
s mimosezónnou produkciou. Mimosezónne stádo robíme od roku 1993. Robíme synchronizáciu dodnes. Na tých dvoch salašoch máme jeden
úžitkový chov a jeden šľachtiteľsko-experimentálny a šľachtiteľský. Šľachtiteľský je na základe plemena cigája a v experimentálnom vykonávame kríženie plemena cigája
s plemenom lacaune. Pri
experimente sme
si stanovili maximál-

Ing.Bobček
ny podiel plemena lacaune 75 %. Je to najmä
z toho dôvodu, že ovce sú na jeseň ešte na
pasienkoch a nízke teploty krížencom s vyšším
podielom spôsobovali problémy. Z experimentálneho stáda produkujeme plemenné baránky- krížence. V odchove a predaji plemenného
materiálu sme boli zatiaľ úspešný. Za minulý
rok sme v úžitkovo chove dosiahli výrobu syra
na úrovni 26 kg. V experimentálnom chove bola
produkcia syra 36 kg na bahnicu. Syr predávame
v rámci okolia a hlavne prostredníctvom
nášho Gazdovského dvora. Pre nás je
stále ekonomicky výhodnejšie rea-
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lizovať ovčí hrudkový syr ako mlieko. Aj v zimnom období sme si už naučili klientelu na kvalitný ovčí syr z mimosezónneho stáda. Jahňatá
realizujeme na veľkonočný trh. Tento rok sme
predali 850 jahniat z nášho poľnohospodárskeho družstva. Predávali sme ich spracovateľovi
do Červeného Kameňa. V mesiaci máj budeme
pripravovať ovce na synchronizáciu. Dojenie
robíme ručné, tento rok by sme mali zakúpiť
dve kruhové dojárne na dvor Sklabiňa a Záborie. Personálne máme chov oviec zabezpečený
na 80% vlastnými zamestnancami. V zime ovce
kŕmia zamestnanci z výroby. Družstvo v súčasnosti zamestnáva 115 ľudí. Z toho v mäsovýrobe pracuje 17 ľudí, v obchode pracujú traja
ľudia a na Gazdovskom dvore v Martine pracuje

Ing.Bobček preberá cenu celkového víťaza TOP
2007 od ministra S.Becíka
7 ľudí. Na Gazdovský dvor dodávame vlastné
produkty- ovčí syr a mäsové výrobky. Tu poskytujeme aj ubytovanie. Chováme asi 1200 kusov

hovädzieho dobytka. Z toho asi 450 dojníc,
ostatné sú jalovice. Minulý rok sme zastavili aj
býky, ktorých máme asi 250 kusov. Chováme
aj kravy bez trhovej produkcie mlieka, ktorých
máme 41. Pripúšťame plemenom charolaise.
Úžitkovosť u kráv sme za rok 2008 dosiahli 7133
litrov. U kráv sme dosiahli natalitu 102 teliat,
prírastok vo výkrme 880 gramov. Pôvodne sme
mali pinzgauské plemeno, ktoré sme prekrížili červeným holsteinom. Na farme v Záborí
sme spravili rekonštrukciu na voľné ustajnenie
a tiež aj novú dojáreň.
Za redakciu časopisu Chov oviec a kôz mi
len ostáva zaželať celému kolektívu družstva
v Sklabini veľa úspechov.
Autor: Ing. Slavomír Reľovský

Využitie ultrasonografu
pri skenovaní cisterien vemena bahníc
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Sonografia je moderná vyšetrovacia metóda, ktorá popri humánnej medicíne našla svoje
uplatnenie aj v mnohých odboroch veterinárnej
medicíny, keďže umožňuje pomerne rýchlo a bezbolestne nahliadnuť do tela zvieraťa a posúdiť tak
stav niektorých jeho vnútorných orgánov. Princíp
spočíva v tom, že rôzne tkanivá tela odrazia ultrazvukové vlnenie odlišne(Najman, 2008). Významným medzníkom využitia ultrasonografie v
chove a šľachtení hospodárskych zvierat bol rok
1980, kedy Palmer a Driancourt (1980) ako prví
predložili komplexnú prácu o diagnostikovaní
gravidity kobýl pomocou rektálne zavedenej sondy. Ultrasonografická technika nie je založená na
efekte ionizujúceho žiarenia a môže sa preto používať prakticky neobmedzene, bez akýchkoľvek
nežiaducich vplyvov na zdravotný stav organizmu
(Lele, 1979). Výskum vedeckých pracovníkov sa
preto orientoval predovšetkým na oblasť reprodukčnej sústavy samíc, či zmäsilosť a stanovovanie hrúbky podkožného tuku, a až podstatne
neskôr bol sonograf využitý pre štúdium morfológie mliečnej žľazy bahníc v práci Ruberte a kol.
(1994).
Štúdiom rozmerov cisterien vemena bahníc z
hľadiska významu produkcie kvalitného ovčieho
mlieka a vhodnosti vemena pre strojové dojenie
sa zaoberal celý rad autorov, pričom merania boli uskutočnené u mnohých dojných plemien oviec
s využitím páskovej miery a uhlomera (lacaune :
Labussiere et al., 1981; manchega : Gallego et al.,
1985; sarda: Casu et al., 1983 a iní). Z prác uvedených autorov vyplynulo, že genetické korelácie
medzi cisternami vemena a produkciou mlieka
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za dojnú periódu boli relatívne nízke (r = 0,21
- 0,37). Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné vynájsť
novú techniku, ktorá by umožňovala presné zobrazenie vnútornej štruktúry vemena.
V humánnej medicíne na princípe sonografu funguje mamografia, ktorá sa bežne používa
pre odhaľovanie rakoviny prsníka u žien (Basset
a Gold, 1982). Jednou z vlastností ultrazvukovej
mamografie je aj jej schopnosť rozlíšiť tuhé látky
a kvapaliny (Harper a Kelly-Fry, 1980). Skenovanie vemena ultrasonografom je preto veľmi
zaujímavou metódou pre štúdium mliečnej žľazy
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dojných oviec v období laktácie.
Z výsledkov prác mnohých zahraničných autorov vyplýva, že ultrasonografom je možné pozorovať vnútornú štruktúru mliečnej žľazy oviec (Ruberte et al., 1994; Kretschmer, 2001; Margetín,
2005), pričom zreteľne viditeľná je cisterna vemena (EZ) a cecková cisterna (ZZ), (obrázok 1, 2).
Podstatnú časť mliečnej žľazy dojných plemien
oviec tvoria cisterny, ktoré predstavujú zásobáreň
mlieka. Veľkosť cisterien vemena taktiež výrazným
spôsobom ovplyvňuje kinetiku ejekcie mlieka.
Práve dostatočná veľkosť cisterien mliečnej žľazy

Obrázok 1. Skenovanie ovčieho vemena pomocou ultrasonografu (vnútorná stavba vemena ovce),
prevzaté z práce Kretschmer (2001) a Ruberte et al. (1994).

Obrázok 2. Skenovanie ovčieho vemena pomocou ultrasonografu metódou „zboku“ a „zospodu“
(prevzaté s práce Margetín, 2005).
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Tabuľka 1. Vplyv genotypu na ukazovatele charakterizujúce veľkosť cisterien vemena bahníc zisťovaných metódou „zboku“ (priemerné hodnoty).
Zdroj variability

Dĺžka ľavej
cisterny (mm)

Šírka ľavej
cisterny (mm)

Plocha ľavej
cisterny (mm2)

Dĺžka pravej
cisterny (mm)

Šírka pravej
cisterny (mm)

Plocha pravej
Suma plôch ľavej
cisterny (mm2) a pravej cisterny (mm2)

Zošľachtená valaška (ZV)

62,12

31,84

1519,39

63,43

33,02

1558,45

ZVxDoj (25%)*

72,99

36,68

1999,24

72,70

38,50

2068,76

3072,64
4088,12

ZVxDoj (50%)

71,04

38,71

2115,82

73,36

40,91

2226,69

4333,72

ZVxDoj (75%)

71,30

38,63

2120,08

70,58

39,77

2008,45

4123,34

Cigája (C)

60,46

30,66

1438,70

61,04

31,36

1418,68

2858,67

CxDoj (25%)

69,75

36,39

1861,78

75,42

41,62

2237,89

4088,61

CxDoj (50%)

72,26

36,69

1974,72

72,06

37,19

1972,88

3944,97

CxDoj (75%)

72,90

40,08

2235,47

74,35

39,58

2197,36

4434,88

Lacaune

79,14

46,42

2694,44

80,11

47,24

2693,48

5396,70

*Pod skratkou „Doj“ sú uvedené najmä dvojplemenné krížence s 25, 50 a 75 % podielom plemena lacaune; v menšej miere trojplemenné krížence s uvedeným genetickým podielom plemena LC a východofrízske.
Tabuľka 2. Vplyv genotypu na ukazovatele charakterizujúce veľkosť cisterien vemena bahníc zisťovaných metódou „zospodu“ (priemerné hodnoty).
Zdroj variability
Zošľachtená valaška (ZV)

Dĺžka ľavej
cisterny (mm)

Šírka ľavej
Plocha ľavej
cisterny (mm) cisterny (mm2)

42,97

19,78

1078,81

Dĺžka pravej
cisterny (mm)
41,63

Šírka pravej
Plocha pravej
Suma plôch ľavej
cisterny (mm) cisterny (mm2) a pravej cisterny (mm2)
19,48

1033,68

2107,11

ZVxDoj (25%)*

54,20

24,05

1544,97

54,05

22,47

1443,93

2995,20

ZVxDoj (50%)

52,30

24,86

1535,81

52,90

24,39

1571,64

3105,36

ZVxDoj (75%)

54,87

24,56

1574,12

53,97

24,45

1545,57

3121,42

Cigája (C)

38,50

16,76

813,56

37,56

16,91

810,85

1623,34

CxDoj (25%)

41,02

19,19

1089,14

44,02

20,29

1251,79

2341,47

CxDoj (50%)

52,38

22,90

1371,33

52,11

22,68

1408,58

2778,06

CxDoj (75%)

55,49

25,29

1579,07

54,71

23,53

1520,58

3099,48

Lacaune

57,92

27,04

1941,64

57,97

28,22

1989,46

3933,62

*Pod skratkou „Doj“ sú uvedené najmä dvojplemenné krížence s 25, 50 a 75 % podielom plemena lacaune; v menšej miere trojplemenné krížence s uvedeným genetickým podielom plemena LC a východofrízske.

Obrázok 3. Metóda 1. Prístroj SonoVet 2000 s lineárnou sondou s frekvenciou 5 MHz. Sonda bola aplikovaná z boku zvieraťa pod uhlom 45ş, prevzaté s práce
Wojtowski et al. (2006).

umožnila u oviec obmedziť frekvenciu dojenia z 3
na 2 x denne, bez akéhokoľvek poklesu produkcie
kvalitného ovčieho mlieka a taktiež minimalizovať finančné náklady, ktoré bezprostredne súvisia
s procesom dojenia (Milerski et al., 2004).
Použitie ultrasonografickej techniky pri skenovaní cisterien vemena je veľmi jednoduché, keďže
bahnica nemusí byť nijako zvlášť fixovaná. Jednoduchosť skenovania cisterien vemena bahníc preto umožňuje jeho použitie aj vo veľkých stádach.
Podľa Milerského et al. (2004) výsledky získané
pomocou ultrasonografickej techniky sa dajú využiť u oviec aj na nepriamu selekciu na znaky dojiteľnosti a dojivosti. Tieto merania sú významné
najmä v Českej republike, keďže v tejto krajine
nie je zatiaľ dostatočne rozšírený systém kontroly
úžitkovosti pre dojivosť a dojiteľnosť bahníc.
Využitím ultrasonografickej techniky pri ske-

novaní cisterien vemena dojných kôz sa zaoberali
Wojtowski et al. (2006). Cieľom štúdie bolo porovnať vplyv ultrasonografického merania mliečnej
žľazy rôznymi metódami. V experimente boli pokusne testované 4 ultrazvukové prístroje vybavené 4 typmi sond (obrázok 3, 4, 5, 6).
Výsledky získané v našich podmienkach (na Slovensku) za roky 2002 - 2008 pomocou skenovania
cisterien bahníc pri čistokrvných bahniciach plemena ZV, C a LC a ich kríženiek (spolu 9 genotypov)
sa ukázali byť ako veľmi sľubné (tabuľka 1, 2). Na
základe uvedených výsledkov navrhujeme využiť
na Slovensku (aspoň fakultatívne v šľachtiteľských
chovoch) ultrasonografickú techniku pre skenovanie cisterien vemena bahníc a následne použiť získané výsledky na selekciu oviec s lepšími funkčnými
a morfologickými vlastnosťami vemena.
Literatúra je u autorov

Obrázok 4. Metóda 2. Prístroj EchoSon so sondou s frekvenciou 5 MHz. Sonda bola aplikovaná v strednej časti
mediálnej roviny rozdeľujúcej vemeno na 2 symetrické
polovice, prevzaté s práce Wojtowski et al. (2006).

Obrázok 5. Metóda 3. Prístroj ALOKA SSD 210 DXII
s lineárnou sondou 3,5 MHz. Sonda bola aplikovaná
z kaudálnej strany testovaných polovičiek vemena,
prevzaté s práce Wojtowski et al. (2006).

Obrázok 6. Metóda 4. Prístroj Hitachi EUB 405 +
s konvexnou sondou s frekvenciou 5 MHz. Sonda bola
aplikovaná na strednú časť diagnostikovanej polovičky vemena, prevzaté s práce Wojtowski et al. (2006).
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Vyhodnotenie nákupného trhu plemenných
baranov konaného dňa 9.5.2009 v Pleši
Po roku sa opäť konal nákupný trh plemenných
baranov mäsových plemien oviec u chovateľa Ing.
Júliusa Šándora v Pleši. Tohto trhu sa z rôznych
príčin (deň pracovného voľna, vzdialenosť, zakázaná zóna pre chorobu modrého jazyka) zúčastnili
len chovatelia z Banskobystrického kraja. Plemenné barany chovateľov zo západného a východného
Slovenska boli hodnotené dňa 6.5.2009 priamo
na chovoch. Na nákupnom trhu v Pleši pracovala
hodnotiaca komisia v tomto zložení: Ing. Pavol
Gúgľava, predseda komisie, Doc. Egon Gyarmathy,
Doc. Milan Margetín, Ing. Dušan Apolen a MVDr.
Viera Bartošová. V tomto príspevku vás chcem
oboznámiť s priebehom a s výsledkami hodnotenia plemenných baranov na NT v Pleši (Tab. 1),
ako aj so zaradením plemenných baranov do rizikových skupín na scrapie (Tab. 2). Tiež uvádzam
výsledky hodnotenia a zaradenie do rizikových
skupín u plemenných baranov hodnotených na
chovoch (Tab. 3 a 4). Úroveň predvedených zvierat hodnotím ako veľmi dobrú, pretože všetci
chovatelia venovali odchovu plemenných baranov
a ich príprave na nákupný trh náležitú pozornosť.
O tom svedčí aj nízky počet vyradených baranov.
Víťazom nákupného trhu sa stal baran plemena
berrichone du cher, katalógové číslo 6, číslo CEHZ
1206979, línia Lejus, od chovateľa Keľo a synovia,
s.r.o. Veľké Teriakovce. Na druhom mieste skončil
baran plemena ille de france, katalógové číslo
65, číslo CEHZ 1280083, línia Ideal, od chovateľa Agrofarma Šándor, Pleš a na treťom mieste sa
umiestnil baran plemena charollaise, katalógové
číslo 31, číslo CEHZ 1274986, línia Chlast od chovateľa Štefana Csanka z Gemerských Dechtárov.
Oceneným chovateľom srdečne blahoželám a prajem veľa ďalších úspechov.
Podujatie u Ing. Šándora bolo už tradične zorganizované na výbornej úrovni a tešilo sa veľkému
záujmu verejnosti. Príjemným spestrením bolo aj
vystúpenie detského folklórneho súboru. Preto
chcem Ing. Šándorovi poďakovať za vytvorenie
výborných podmienok pre úspešný priebeh nákupného trhu. Tiež chcem poďakovať aj členom
hodnotiacej komisie za pomoc a odvedenú prácu
v mimopracovnom čase.
Autor:Ing. Pavol Gúgľava,
šľachtiteľ ZCHOK na Slovensku
Autor fotografií: Erika Šándorová

Chov oviec a kôz 2/2009

Vyhodnotenie nákupného trhu, (tab.1)
MiestoNT: SSGROUPE, s.r.o., Ing. Šándor, Pleš, DátumNT: 9.5.2009
Ident. stáda
Agrofarma Pleš
Agrofarma Pleš
Š. Csank, Gem. Dechtáre
Keľo a synovia, s.r.o.
Keľo a Synovia, s.r.o.
Rimava,s.r.o. Jesenské
Celkom za NT

Plemeno
IF
SF
CH
BE
IF
MxIF

Počet
prihl.
39
13
14
22
32
22
142

Počet
predv.
39
13
13
20
23
17
125

Triedy
ER EA EB I II
9 12 12 5 0
35410
56100
3 10 6 1 0
0 10 12 0 0
26710
22 49 42 8 0

Spolu
zarad
38
13
12
20
22
16
121

Počet
vyrad.
1
0
1
0
1
1
4

Vyhodnotenie výsledkov genotypizácie na scrapie podľa jednotlivých chovov, NT Pleš (tab. 2).
Ident. stáda
Agrofarma Pleš
Agrofarma Pleš
Š. Csank Gem. Dechtáre
Keľo a synovia, s.r.o.
Keľo a Synovia,s.r.o.
Rimava, s.r.o. Jesenské
Spolu

Plemeno
IF
SF
CH
BE
IF
MxIF

Počet
predv.
39
13
13
20
23
17
125

Rizik. Skupina
I. II. III.
30 8 0
580
2 10 0
13 7 0
15 7 0
970
74 41 0

Spolu zarad

Počet vyrad.

38
13
12
20
22
16
121

1
0
1
0
1
1
4

Vyhodnotenie nákupného trhu, (tab.3)
Miesto NT: u uvedených chovateľov, Dátum NT: 6.5.2009
Ident. stáda
VPP SPU Kolíňany
Agro Hosťovce
Agrodružstvo Turňa
Agrodružstvo Turňa
RD servis Čižatice
RD servis Čižatice
Celkom za NT

Plemeno
IF
OD
M
SF
RO
CH

Počet
prihl.
23
27
17
5
6
16
94

Počet
predv.
22
22
17
5
6
9
81

Triedy
ER EA EB I II
0 13 6 1 0
38620
19410
12200
13110
0 0810
5 35 27 6 0

Spolu
zarad
20
19
15
5
6
9
74

Počet
vyrad.
2
3
2
0
0
0
7

Vyhodnotenie výsledkov genotypizácie na scrapie podľa jednotlivých chovov, barany hodnotené
6.5.2009 u chovateľov (tab. 4).
Ident. stáda
VPP SPU Kolíňany
Agro Hosťovce
Agrodružstvo Turňa
Agrodružstvo Turňa
RD servis Čižatice
RD servis Čižatice
Celkom za NT

Plemeno
IF
OD
M
SF
RO
CH

Počet
predv.
22
22
17
5
6
9
81

Rizik. Skupina
I. II. III.
12 8 0
13 6 0
15 0 0
500
060
630
51 23 0

Spolu zarad

Počet vyrad.

20
19
15
5
6
9
74

2
3
2
0
0
0
7
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Spôsoby hodnotenia dojiteľnosti oviec
Od zavedenia strojového dojenia do chovu oviec chovateľ očakáva zníženie potreby živej práce, zvýšenie hygieny
získaného mlieka a umožnenie vykonávania tejto práce aj menej fyzicky zdatným pracovníkom. Tento proces si však
vyžaduje nemalé investičné prostriedky. Preto je dôležité, aby sa tieto investované prostriedky čo najlepšie využili.
Efektívne využitie prostriedkov sa môže dosiahnuť len cez rýchle a dobré vydojenie bahnice, ale za predpokladu
udržania dobrého zdravotného stavu vemena a kvality mlieka. V zahraničí, ale aj u nás sa preto pozornosť vedcov
orientuje na hodnotenie vhodnosti bahníc rôznych plemien na strojové dojenie prostredníctvom dojiteľnosti.
Ing. Lucia Mačuhová
doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, macuhova@scpv.sk, tancin@scpv.sk
Vhodnosť bahníc pre strojové dojenie je často hodnotená pomocou
frakcií mlieka, ktoré sa získavajú pri
procese dojenia (strojový výdojok,
strojový dodojok, reziduálne mlieko –
mlieko vydojené po podaní oxytocínu)
alebo analýzou kriviek tokov mlieka
dosiahnutých počas strojového dojenia bez masáže alebo extra stimulácie
vemena.
Hodnotenie pomocou frakcií
mlieka
Hodnotenie pomocou frakcií mlieka sa využíva ako dôležitý ukazovateľ
dojiteľnosti oviec. Jednotlivé frakcie mlieka tvoria: strojový výdojok,
strojový dodojok, reziduálny výdojok
(graf. č. 1). Strojový výdojok tvorí
mlieko vydojené od nasadenia dojacej sústavy po dodájanie. Strojový
dodojok je mlieko získané pomocou
dodájania. Reziduálne mlieko je to
frakcia mlieka, ktorá zostáva vo vemene zvierat po podojení a nie sme

ho schopný získať bez podania oxytocínu. Jeho množstvo sa zvyšuje nesprávnym podojením bahnice alebo
zlými podmienkami pre bahnicu počas
dojenia. V minulosti sa do hodnotenia
zahrňoval aj ručný dodojok, nakoľko
v začiatkoch strojového dojenia bolo praktizované aj ručné dodájanie.
Zastúpenie jednotlivých frakcií je
ovplyvnené plemenom, procesom dojenia a podmienkami pri dojení. Pod
zlými podmienkami počas dojenia
myslíme napríklad prítomnosť cudzích
ľudí, hluk, bitie zvierat, atď.
Porovnanie dojiteľnosti bahníc
chovaných v našich podmienkach
s priemernou dennou úžitkovosťou počas meraného obdobia pri plemene cigája 0,82 l, lacaune 1,07 l, zošľachtená
valaška 0,78 l pred podaním oxytocínu
a pri plemene cigája 1,06 l, lacaune
1,20 l, zošľachtená valaška 1,18 l po
podaní oxytocínu pri tých istých podmienkach. Hodnoty frakcií pri dojení
(strojový výdojok : strojový dodojok

Graf č.1: Podiel mlieka získaného pomocou strojového dojenia, dodájania a po podaní oxytocínu (%)

: reziduálny výdojok) boli 63:23:14 %
pri plemene cigája, 68:24:8 % pri lacaune a 65:19:16 % pri zošľachtenej
valaške. Pri plemenách cigája a zošľachtená valaška zostáva vo vemene po normálnom podojení bahnice
oproti plemenu lacaune skoro dvojnásobné množstvo mlieka. Iný pomer
však zistíme hneď po odstave jahniat,
v období najväčšej produkcie mlieka
a pred zasušením zvierat. Toto môže
súvisieť so zmenou morfológie vemena a veľkosti cisterny.
Hodnotenie pomocou kriviek tokov mlieka
Vylučovanie mlieka je jeden z najzaujímavejších kritérií pre štúdium
dojiteľnosti oviec pri strojovom dojení. Jeho hlavné vlastnosti sú využívané pri zlepšovaní parametrov dojacieho zariadenia a pri prispôsobovaní
optimálneho procesu dojenia každému plemenu. Vylučovanie mlieka prebieha určitou rýchlosťou, intenzitou
a vytvára rôzne krivky toku mlieka. Tok
mlieka sa hodnotí pomocou prístroja
na zaznamenávanie toku mlieka. Pri
plemenách cigája, zošľachtená valaška a lacaune sme zistili tri základné
typy tokov mlieka: jednovrcholové,
dvojvrcholové a plató. Prvý vrchol pri
jednovrcholových a dvojvrcholových
tokoch mlieka sa vyskytuje veľmi
skoro po nasadení dojacej súpravy.
Toto mlieko je identifikovateľné ako
cisternové mlieko, ktoré je uvoľnené
po otvorení ceckového zvierača a voľne prístupné pre získavanie. Druhý
vrchol sa pri dvojvrcholových tokoch
mlieka pri plemenách chovaných
u nás vyskytuje v priemere okolo 34

– 44 s. Táto časť mlieka tvorí mlieko
alveolárne. Alveolárne mlieko nie je
voľne prístupné pre získavanie a sme
ho schopní získať až účinkom hormónu oxytocín na svalové bunky alveol.
Ak sú zvieratá počas dojenia vystavené rôznym rušivým vplyvom, ako je
krik, bitie zvierat, prítomnosť cudzích
ľudí nemusí dôjsť k uvoľneniu oxytocínu počas dojenia a tým zadržaniu
alveolárneho mlieka bahnicou.
Plató typ toku mlieka majú väčšinou vysokoprodukčné bahnice, pri
ktorých nedochádza k poklesu toku
mlieka počas dojenia v čase 34 – 44
s, lebo mlieko alveolárne je prístupné
pre získavanie ešte pred vydojením
mlieka cisternového. Najvyššiu produkciu mlieka majú zvieratá s plató
typom toku mlieka, potom s dvojvrcholovým typom toku mlieka (graf. č.
2). Bahnice s jednovrcholovým typom
toku mlieka dosahujú najnižšiu produkciu mlieka. Plemená oviec s väčším
percentom oviec s dvojvrcholovým
typom toku mlieka sú vhodnejšie pre
strojové dojenie.
Naše doteraz dosiahnuté výsledky na plemenách cigája, zošľachtená
valaška a lacaune poukazujú na vzťah
medzi produkciou mlieka a typom
toku mlieka. Z výsledkov získaných
na rôznych podnikoch vyplynulo, že
výskyt uvedených typov toku mlieka
sa medzi podnikmi líši. Je otázne, nakoľko ide o rozdiely vyvolané úrovňou
chovu, dojenia a nakoľko plemennou
príslušnosťou.

Graf č.2: Množstvo mlieka získaného pri jednotlivých typoch toku
mlieka (l)
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Produkčný potenciál aukčných baranov
krížencov zvxVF a ZVxLCxVF v roku 2008
Špecifické postavenie v štruktúre plemien
oviec chovaných na Slovensku má plemeno
zošľachtená valaška (ZV), pretože je jediné
autochtónne (doma vyšľachtené a uznané)
plemeno, ktoré je súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Uplynulé roky jednoznačne
potvrdili potenciálnu výkonnosť a špecifické
schopnosti genofondu vyšľachteného plemena. Ďalšia cieľavedomá plemenitba realizovaná
zámernou selekciou, musí vytvárať trvalý selekčný tlak na postupnú zmenu genotypového zloženia následných generácií prejavením
sa vyššou úžitkovosťou v hlavných selektovaných znakoch (produkcia mlieka, plodnosť).
Táto zmena sa musí dosiahnuť nezávisle od
toho, či sa chovateľ rozhodne udržiavať stádo
na báze čistokrvnej plemenitby, alebo využije
rôzne formy pozmeňovacieho kríženia. Preto
vnútorná štruktúra plemena v rámci chovov
I. stupňa KU musí rozlišovať chránené chovy
(tzv. génové rezervy), v ktorých sa bude realizovať prísna čistokrvná plemenitba a ostatné
ŠCH – RCH plemena ZV, v ktorých sa môže realizovať aj medziplemenné kríženie. Táto hierarchia chovov sa musí urobiť urýchlene, pretože
rôzne formy pozmeňovacieho kríženia na báze
plemena ZV, ale aj plemena Cigaja naberajú
značnú dynamiku, pritom nie vždy s potrebným
efektom.
V príspevku hodnotiacom „Reprodukčnú výkonnosť bahníc“ za rok 2007 v I. stupni KU sme
konštatovali, že v stádach zapojených do mliekového programu, zošľachťovacie a kombinačné kríženie u plemena ZV využitím baranov
plemena východofrízske (VF) a lacaune (LC)
malo pozitívny vplyv na zvýšenie ukazovateľov
plodnosti: plodnosť na pripustené bahnice sa
zvýšila zo 101,5 % (ZV) na 108,1 % (krížence),
plodnosť na obahnenú bahnicu zo 125,6 % na
147,8 %, zvýšilo sa aj percento viacpočetných
vrhov z 19,2 % na 26,9 %. Nepriaznivý dopad
sa potvrdil vo zvýšení podielu predčasne vyradených a jalových bahníc (z 19,2 % na 26,9
%). Ide pravdepodobne o zníženú adaptačnú
schopnosť na dané chovateľské prostredie.
Preto v ďalšom období bude treba dôsledne
sledovať koľko krížených jedincov najmä z viacpočetných vrhov sa vyberie (vyselektuje), odchová a zaradí do pozície rodičov, ako budúcich
nosičov vlôh pre viacpočetné vrhy v genotype
potomkov a potvrdí sa tak ich vyššia reprodukčná výkonnosť.
V tomto príspevku pokračujeme v hodnotení a analýze produkčného potenciálu aukčných
baranov, produktov zošľachťovacieho (ZVxVF)
a kombinačného kríženia (ZVxLCxVF) na báze
plemena ZV predvedených na NT v roku 2008.
Hodnotenie plodnosti (tab. 1) vyjadrené
odhadom PH potvrdzuje, že do reprodukčného
Chov oviec a kôz 2/2009

procesu vstupujú s vyšším produkčným potenciálom barany z kombinačného kríženia (ZVxLCxVF), z ktorých najvyššiu ČT (+++) dosiahlo až
35,0 % baranov v porovnaní s krížencami ZVxVF
(12,0 %). U obidvoch súborov je najpočetnejšie zastúpená ČT ++. Bude treba dôkladne zvažovať či potenciál baranov v ČT-N (6,0 %) bude
prínosom pre plemenitbu a či koreluje s cieľmi
šľachtenia zošľachtených valašiek (uplatniť
prísnejšie kritéria).
Aj zatriedenie baranov v jednotlivých KP
(tab. 2) vyjadruje podobnú tendenciu v prospech trojplemenného kríženia. Ukrížencov
ZVxLCxVF je v KP5,4 zaradených až 74,8 % baranov, pričom u krížencov ZVxVF len 60,0 %.
Frekvencia v KP0,1 potvrdzuje, že 8,0 – 7,0 %
hodnotených baranov jedináčikov má rodičov,
z ktorých jeden, alebo obidvaja rodičia sú jedináčikovia. Barany s uvedenými KP v súčasnosti
by sa nemali podieľať na reprodukcii a vystupovať v pozícii zošľachtených baranov.
Hodnotenie mliekovej úžitkovosti (odhadom PH) jednoznačne favorizuje krížence
ZVxLCxVF, u ktorých 89,1 % baranov dosiahlo

vynikajúcu a nadpriemernú MU, pričom krížené
barany ZVxVF len priemernú (72,0 %) a podpriemernú (28,0 %) MU, čo výrazne zaostáva
aj za hodnotením MU baranov u plemena ZV.
Z tohto aspektu je treba dôslednejšie robiť zámernú selekciu na rodičov a ich potomkov.
Hodnotenie intenzity rastu je priaznivejšie
v prospech dvojplemenných krížencov ZVxVF,
u ktorých 48,0 % baranov dosiahlo vynikajúcu
a výbornú IR a u krížencov ZVxLCxVF len 18,1
%. V neprospech tohto súboru je aj vysoké percento baranov s nízkou a zlou IR (34,9 %).
Záver
Ďalšie dotváranie plemena ZV využitím
kombinačného a zošľachťovacieho kríženia
s plemenami VF a LC je dlhodobý zložitý proces, v ktorom špecifické vplyvy chovateľského
prostredia môžu často prekrývať efekty génov.
Preto zámerná selekcia a zlepšovanie chovateľského prostredia musia postupovať súbežne.
Autor:Prof. Ing. Milan Gajdošík, CSc.
emeritný profesor SPU v Nitre

Tab. 1: Hodnotenie plodnosti aukčných baranov odhadom PH u krížencov ZVxVF a ZVxLCxVF v roku 2008
ZV x VF
n = 25

Ukazovateľ
PH ČT

n
3
15
7
0

+++
++
+
N

%
12,0
60,0
28,0
-

ZV x LC x VF
n = 83
n
%
29
35,0
39
47,0
10
12,0
5
6,0

Spolu
n = 108
n
32
54
17
5

%
29,6
50,0
15,7
4,7

Tab. 2: Zatriedenie podľa KP aukčných baranov krížencov ZVxVF a ZVxLCxVF v roku 2008
ZV x VF
n = 25

Ukazovateľ
PH ČT
??
??
??
??

n

%

ZV x LC x VF
n = 83
n
%

Spolu
n = 108
n

%

??
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Odborná pracovná cesta do Rakúska
zameraná na spracovanie produktov chovu
oviec a kôz na farmách
V dňoch 9.6. až 11.6.2009 sa uskutočnila
odborná pracovná cesta do Rakúska. Návšteva
tejto krajiny bola zameraná na spracovanie produktov chovu oviec a kôz na farmách. Zájazd organizačne zastrešoval Svaz chovatelů ovcí a koz
z Českej republiky. Bol pripravený v spolupráci
s chovateľmi z Horného Rakúska. Slovenská republika bola prostredníctvom ZCHOK zastúpená
tromi chovateľmi. Naša cesta sa začala v utorok v skorých ranných, respektíve pre niekoho
aj neskorých večerných hodinách. Na miesto
stretnutia- odpočívadlo a benzínová stanica
pri mestečku Ansfelden sme dorazili ako druhí.
Predbehli nás len chovatelia z okolia českého
Temelína, ktorí to mali oproti nám skutočne „na
skok“. Plánované spoločné stretnutie o 13:00
sa kvôli neočakávaným udalostiam posádky pod
vedením predsedu SCHOK presunulo až na druhú hodinu. Po príjazde hlavných organizátorov
sa ale čakalo ešte na oneskorencov zo Sloven-
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ska, ktorí cestovali samostatne bez patronátu
slovenského zväzu. Nakoniec sme sa však všetci
spoločne dali dokopy a vyrazili sme na prvú farmu. Bola to farma v mestečku Falkenohren. Jej
majiteľom bol pán Günter Mössl. Sympatický štyridsiatnik /ako sme predpokladali/ nám hneď na
začiatku odhalil, že jeho pôvodným povolaním je
práca stolára. Od tejto práce prešiel k farmárčeniu. Chová 24 dojných oviec plemena východofrízskeho. Ovce sa každý deň pasú na priľahlých
pastvinách. Ako sme si všimli, používa dávkový
spôsob pastvy. Dojí 2x denne. Dojenie trvá jednu hodinu. Priemerná úžitkovosť u jeho oviec
je 2,5 litra mlieka. Plocha, ktorá zabezpečuje
výživu jeho ovciam a živobytie farmárovi, je v jeho prípade 7,5 ha trvalých trávnych porastov.
Všetkých nás šokovalo najmä to, že taká výmera
a počet zvierat dokážu zabezpečiť rodine farmára slušnú existenciu. Základom toho je však fakt,
že všetky produkty chovu oviec farmár predá

Chov oviec a kôz 2/2009

až po spracovaní. Mlieko si spracovávajú sami.
Vyrába hrudkový syr z nepasterizovaného mlieka. Ten konzistenciou pripomína skôr domáce
kyslé mlieko, má vysoký obsah vody. Syrenina
ostáva aj so srvátkou, nezbiera sa. Pasterizuje
len mlieko na výrobu zrejúcich syrov. Mlieková
úžitkovosť v jeho stáde je úradne kontrolovaná.
Pracuje na úrovni šľachtiteľského chovu, ročne
predá 6-8 plemenných baranov. Mliečne jahňatá
realizuje za 5,5 euro za kilogram v živom a 10-11
euro za kilogram v mäse. Predáva ich 6-8 týždňové. Za jahňatá s hmotnosťou približne 40 kg
predáva za 4,5 eur za kilogram živej váhy. Jahňatá kŕmi od 1.týždňa veku kŕmnymi automatmi.
Od 50 matiek má 110 jahniat. Chovné jahňatá
kŕmi iba ovsenou slamou a granulami. Slamu na
kŕmenie kupuje. Na farme má vlastnú porážkáreň pre 4 zvieratá. Túto sme si poriadne obzreli
a boli sme prekvapení. Svoj názor si môžete vytvoriť sami na základe priložených fotografií.
Na farme počas našej návštevy práve vykonávali
deti farmárov zber sena. Samé seno zvážali do
priestorov nad domom. Po obhliadke farmy sme
sa presunuli k jazeru Attersee, odkiaľ sme po
krátkej obhliadke skončili v našom prechodnom
bydlisku- penzión Brandner. Tento penzión bol
umiestnený na mieste s prekrásnym výhľadom
na jazero. Druhý deň pre nás začal návštevou
farmy v mestečku Oberwank. Táto prehliadka bola zameraná najmä na spracovanie mäsa. Na farme nás privítal jej majiteľ pán Hubert Putz. Zaoberá sa chovom oviec plemena merinolandschaf.
Chová 120 až 130 oviec. Kapacitu farmy má asi
150 oviec. Viac nemôže chovať, lebo je limitovaný množstvom produktov, ktoré dokáže od
oviec umiestniť na trhu. Na farme pracujú len
sami s manželkou. Stará sa o 15 ha pastvín. Ich
priemerná nadmorská výška je 620 m.n.m. Šesť
mesiacov počas roka je v ich oblasti dosť tuhá
zima, ovce sú samozrejme tých šesť mesiacov na
maštali. Maštaľný hnoj vyhŕňa v zime 2x. Hnoj
potom ide na kompostovanie a po kompostovaní ho môže dávať na pole. Kompostovanie je
vlastne klasické hnojisko na farme, ktoré nie
je nejako výnimočne zabezpečené a izolované.
V zime nasneží bežne 1,5 metra snehu. Ovce sa
pred zaradením do plemenitby posudzujú a plemenná hodnota sa určí aj vďaka ulrazvuku. Tým
sa určí hrúbka MLD. Ak zviera nedosiahne 90
bodovú hranicu nie je zaradené do plemenitby.
Posudzuje sa množstvo tuku, svaloviny, exteriér.
Ovce sa bahnia 3x za dva roky. Jahňatá vykrmuje
kŕmnou zmesou. Tú nakupuje v cene 21 euro za
metrák. Jahňatá zabíja vo veku 3,5-4 mesiace,
pri hmotnosti 38 až 45 kilogramov. Jahňatám do
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zabitia skŕmi asi 60 kg kŕmnej zmesi. Jahnička
vo veku 4-5 mesiacov, ktorá je určená na chov/
bola ohodnotená viac ako 90 bodmi/ stojí asi
220 eur. Baran v tomto veku podľa kvality 8001200 eur. Prvú kosbu v tejto oblasti robí 15. -20.
mája. Na tejto farme nás zaujalo konštrukčné
riešenie maštale. Bola to veľmi jednoduchá maštaľ z dreva s premysleným systémom vetrania
a kŕmenia. V maštali bola príjemná klíma. V zime
bráni zamŕzaniu vody v napájačkách privedený
systém ohrevu. Farmár odčervuje ovce 14 dní

pred pastvou a 6-8 týždňov po začiatku pastvy.
Ďalšie odčervovanie vykonáva po pastevnom období. Jahňatá mu zabíjajú na bitúnku. Za zabitie
jahňaťa a veterinárne osvedčenie platí 11,50 euro. Chovné jahňatá tiež kŕmi iba ovsenou slamou
a granulami. Slamu na kŕmenie kupuje. Ceny za
ktoré predáva jahňacinu priamo na farme: údené
stehno-16 euro/kg, marinované kotletky- 18 euro/kg, spracovaná šunka bez kosti- 26 euro/kg.
Po návšteve tejto farmy zameranej na produkciu
mäsa nás čakala návšteva farmy, ktorá je zame-
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raná na spracovanie vlny. Farma bola v mestečku
Schalchen. Jej majitelia vlastnia priamo na farme malý obchodík, v ktorom predávajú výrobky
z ovčej vlny. Tieto výrobky boli skutočne veľmi
pekné a nejedna žena z nášho zájazdu neodolala
a kúpila si niečo do svojho šatníka. Majitelia hospodária na farme už od roku 1968. Výmera je 4
ha pasienkov. Vlastnia 30 oviec. Všetky produkty
finalizujú priamo na farme a tu ich aj predávajú.
Jahňatá im zabíjajú na bitúnku. Jahničky do chovu kupujú. Ich hlavnou činnosťou je spracovanie
vlny. Celoročne robia kurzy spracovania vlny pre
rôznych záujemcov. Ich farma slúži pre široké
okolie aj ako nejaká expozícia, v ktorej si môžu
návštevníci prezrieť vzorky vlny, spôsoby a technológiu jej spracovania. Majiteľka v priebehu
návštevy vysvetlí celý postup spracovania vlny aj
s názornými ukážkami. Na konci si môžete vziať
priamo výsledný produkt /obrázok,ozdobu.../ ,
ktorý si sami vyrobíte. S pranou vlnou chodí aj
na tržnicu, kde ju predáva za 22 eur/kg. Po tejto
návšteve sme hladní svoje kroky nasmerovali do
typickej hornorakúskej reštaurácie. Príjemným
prekvapením bola pre nás široká ponuka jedál
z jahňaciny v jedálnom lístku. Nechýbali ani špeciality, ktoré u nás málokde nájdete. Práve pre
takú sme sa rozhodli aj my- jahňacie pľúcka na
smotane s knedlíkmi. A neľutovali sme. K večeru nás ešte čakala prehliadka farmy v blízkosti
nášho penziónu. Na farme sa zaoberali chovom
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plemena merinolandschaf. Hospodárili na ploche 21 ha. Ročne zabíjajú 70 jahniat vo vlastnom
bitúnku. Polovicu dodávajú do obchodných sietí
a druhú polovicu predávajú priamo z farmy.
Náročný deň sme ukončili spoločným posedením všetkých účastníkov spojeným s ochutnávkami mliečnych a mäsových výrobkov. Diskusie
medzi farmármi boli veľmi pútavé a pokračovali
do neskorých nočných hodín.
Posledný deň našej návštevy rakúskych fariem sme začali u farmára, ktorý ročne zabíja
na tamojšie pomery veľa zvierat- 1200. Vlastní
2,5 ha vlastnej pôdy a 40 ha v prenájme. Chová
250 bahníc a hospodári v ekologickom režime.
Začal v roku 1982 so 4 ovcami. Farmu má na
starosti manželka. On pracuje s 30 hodinovým
týždenným úväzkom ako ošetrovateľ v domove
dôchodcov. Zvieratá im 2x týždenne prichádza
zabiť mäsiar. Zásobuje polotovarmi asi 30 prevádzok. Za ekologické produkty mu platia asi o 30
percent vyššiu cenu oproti produktom neekologickej produkcie. Poslednou navštívenou farmou
bola farma v dedinke Trankirchen. Hospodárstvo
bolo umiestnené vo veľmi hornatej oblasti. Na
8 ha pasienkov chovajú manželia farmári 40 východofrízskych bahníc. Z farmy realizujú čerstvý
syr aj trvanlivý a jahňacie mäso. Nejakú pôdu má
v prenájme. Za prenájom neplatí ale majiteľ pôdy
platí jemu za to, že ju udržiava. Pomoc od štátu
po sčítaní všetkých podpôr je asi 900 eur/ha. Do-

jí 2x denne. Pôdoj je asi 36 litrov mlieka. Jahňatá ostávajú pod matkami asi 2 mesiace. Predáva
ich za 3,25 eur/kg živej hmotnosti. Samozrejme
BEZ ZRÁŽKY. Najviac nás zaujal spôsob predaja
výrobkov. V dome je chladnička ,do ktorej je prístup aj z vonku. Ak nie je nikto doma, zákazník si
môže sám zobrať výrobok a peniaze zaň len dá do
pripraveného hrnčeka. Okrem syrov vyrába aj jogurty. Podmienky, v ktorých prebieha spracovanie rešpektujú tradície v danej oblasti a farmári
nie sú zaťažovaný množstvom ťažko splniteľných
predpisov. Avšak od roku 2010 aj u nich nastupujú prísnejšie normy, vyžadujúce v porážkarňach
samostatné WC, šatne, predpísané chladiace
boxy podľa počtu zabíjaných zvierat. Podľa slov
samotných farmárov to bude pre mnohých spracovateľov likvidačné. Treba však podotknúť, že
navštívené farmy mali miestnosti na porážanie
zvierat vybavené na vysokej úrovni. Avšak podľa slov samotných našich chovateľov by rovnaké
prevádzky ale umiestnené u nás boli tŕňom v oku
pre zodpovedné orgány štátnej správy. Na záver
chceme poďakovať za zúčastnených chovateľov
ako predstaviteľom slovenského Zväzu chovateľov oviec a kôz tak aj predstaviteľom českého
Svazu chovatelů ovcí a koz za možnosť zúčastniť
sa tejto pracovnej cesty.
Autori: Jaroslav Kundrát-BAJER AGRO spol.
s r.o. Bajerovce, Ing.Juraj Páltik- Veličná,
Rastislav Slivka-AGRIFARM BS spol. s r.o.
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Správa pre VČS 2009 o odbornej činnosti
ZCHOK – družstvo v B. Bystrici za rok 2008
Správu predniesol Ing.Pavel Srpoň.
V zmysle Zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/1998 Z.z. článok I , §6,
odstavec 7 Vám predkladáme Správu o činnosti
ZCHOK v roku 2008.
A. Správa o činnosti Šľachtiteľskej rady pre
ovce a kozy za rok 2008
Šľachtiteľská rada pre ovce a kozy( ďalej ŠR)
Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku pracovala v zmysle Štatútu ŠR schváleného Predstavenstvom ZCHOK dňa 21.5.1999.
Prvé zasadnutie Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK
na Slovensku v roku 2008 sa konalo dňa 2.4.2008
v Banskej Bystrici. Boli prejednávané nasledovné
okruhy problémov:
1. Uznávanie štatútov rozmnožovacích chovov
(RCH).
- Agrostrážov, spol. s.r.o., Zliechov – plemeno
bergschaf
- BEDNÁR M+L, Dolná Breznica – plemeno lacaune
- RD Servis, s.r.o., Čižatice – plemeno suffolk
- RD Servis, s.r.o., Čižatice – plemeno hnedá koza krátkosrstá - Ing. Július Sándor – plemeno suffolk
- Pavol Demeter, Jasenie – plemeno lacaune
- Peter Hano, Badín – plemeno suffolk
- Ing. Ján Bruonč, Pohronská Polhora – plemeno
východofrízske - TURIEC AGRO, s.r.o., Turčiansky Ďur – plemeno lacaune
2. ŠR na základe písomnej správy hodnotiacej
komisie zamietla žiadosť chovateľov Podtatranská spoločnosť Bobrovec, Ľudmila Matajová, Kvačany a Liptovské múzeum Ružomberok
o uznanie štatútu RCH oviec plemena pôvodná
valaška, pretože uvedené chovy v súčasnej dobe nespĺňajú podmienky pre uznanie.
3. Posúdenie nových žiadostí chovateľov.
- Michal Halčin, Lendak – žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec plemena lacaune - NOFA, Ing.
Norbert Fassinger - žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec plemena suffolk - Peter Kučera,
Valaská - žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec
plemena východofrízske - MVDr. Dušan Antalík,
Veľká Ves - žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec
plemena askánske merino
- Ing. Mária Mularčíková - žiadosť o uznanie štatútu RCH kôz plemena biela koza krátkosrstá
- Ľubomír Golčiter, Kalinovo - žiadosť o uznanie
štatútu RCH oviec plemena romney marsh
- Peter Borbás, Rimavské Jánovce - žiadosť
o uznanie štatútu RCH oviec plemena suffolk
- RD Majdan Litmanová – žiadosť o založenie
chovu plemena pôvodná valaška, kde by základ
chovu bol vytvorený výberom fenotypovo zodpovedajúcich zvierat z existujúceho ŠCH
- Vikartovská agrárna spoločnosť – žiadosť
o zrušenie štatútu ŠCH a ŠECH z dôvodu predaChov oviec a kôz 2/2009

ja oviec
- Agro – Racio, s.r.o., Liptovský Mikuláš - žiadosť
o uznanie štatútu RCH oviec plemena zošľachtená valaška a krížence s mliekovými plemenami, nakúpené z Vikartovskej agrárnej spoločnosti
4. Prehodnotenie plnenia šľachtiteľských programov v šľachtiteľsko – experimentálnych chovoch (ŠECH).
5. ŠR s pripomienkami schválila návrh podmienok
pre uznávanie RCH
7. ŠR schválila návrh na uznanie štatútu RCH pri
zmene majiteľa ŠCH, ŠECH resp. RCH podľa rozhodnutia šľachtiteľa ZCHOK po vykonaní bonitácie oviec resp. kôz v chove nového majiteľa.
8. V bode „Rôzne“ členovia ŠR prerokovali:
- žiadosti chovateľov o možnosť usporiadania
nákupného trhu na plemenné barany - stanovenie kritérií minimálnej úžitkovosti pre ŠCH
- spresnenie štatútu ŠECH
- tvorba syntetickej populácie resp. vznik nového plemena oviec ako výsledok experimentu
v ŠECH
- stanovenie minimálnych hmotností a spôsob
výpočtu plemennej hodnoty pre hodnotenie
baranov vo veku 6 až 8 mesiacov
- doplnenie štatútu plemenných kníh kôz
- zisťovanie parametrov úžitkovosti mäsových
plemien oviec ultrazvukom - doplnenie údajov
do „Potvrdení o pôvode“ plemenných baranov
a capov z dovozu aj z domácej produkcie
- vypracovanie dokladu „Osvedčenie o identite“
potrebného pri exporte plemenných jahniat
a kozliat
- oprava počítačového programu pre hodnotenie
krížencov
9. ŠR svojimi uzneseniami poverila jednotlivých
členov ŠR vypracovaním návrhov materiálov na
riešenie vyššie uvedených problémov.
Druhé zasadnutie Šľachtiteľskej rady pri
ZCHOK na Slovensku v roku 2008 sa konalo dňa
25.11.2008 v zasadačke ÚPZ Žilina. Tu boli prejednávané nasledovné okruhy problémov:
1. Uznávanie štatútov rozmnožovacích chovov.
- Michal Halčin, Revolučná 630/29, 05907 Lendak, plemeno lacaune - NOFA, Ing. Norbert
Fassinger, 05972 Vrbov, plemeno suffolk Ing. Mária Mularčíková, 08253 Záborské 149,
plemeno biela koza krátkosrstá - IPEC-AGRO,
s.r.o., 05978 Malá Franková 4, plemeno charollais – Vincent Mikolaj, Odorínska cesta
110/20,05321 Markušovce, plemeno zošľachtená valaška - NOFA, Ing. Norbert Fassinger,
05972 Vrbov, plemeno zošľachtená valaška (
ovce nakúpené z PD Šuňava)
- AGROCHOV LIPTOV s.r.o., Liptovské Beharovce
46, 03221 Bobrovec, plemeno suffolk - AgroRacio, s.r.o., Palugyayho 1, 03101 Liptovský
Mikuláš, plemeno zošľachtená valaška (ovce

nakúpené z VAS Vikartovce), o uznanie štatútu
šľachtiteľsko – experimentálny chov oviec musí
chovateľ požiadať priamo MP SR
- Peter Kučera, Partizánska cesta 554/37, 97646
Valaská, plemeno východofrízske - MVDR.
Dušan Antalík, 98501 Veľká Ves 89, plemeno
askánske merino - Ľubomír Golčiter, Močiar
629, 98501 Kalinovo, plemeno romney marsh
- PETER Borbás, 98001 Rimavské Jánovce 120,
plemeno suffolk
- Keľo a synovia, s.r.o., Veľké Teriakovce 137,
plemeno lacaune
- SHR Vojtech Lihan, Niva 28, 97696 Medzibrod,
plemeno romanovské
2. ŠR na základe písomnej žiadosti chovateľov
uznesením č. 12. zo dňa 25.11.2008 ruší štatút
RCH oviec chovateľom:
- Žiarec poľnohospodárske družstvo, 02744 Tvrdošín, plemeno zošľachtená valaška
- Sejlan s.r.o., 082 35 Bertotovce 151, plemeno
cigája
Uvedené chovy budú vyradené z registra chovov plemenných kníh.
3. V bode „Rôzne“ členovia ŠR prerokovali nasledovné témy:
- personálna zmena v zložení ŠR
- návrh na doplnenie plemenných hodnôt baranov do POP, v POP budú uvedené aktuálne plemenné hodnoty za rok, v ktorom bol plemenný
baran hodnotený na nákupnom trhu (hodnoty
z katalógu NT)
- výpočet plemenných hodnôt u všetkých baranov, aj keď sú evidované v stádach mimo registra chovov plemenných kníh
- vypracovanie plemenného štandardu a chovného cieľa oviec plemena askánske merino - založenie plemennej knihy oviec plemena askánske
merino
- oprava formuláru tlačiva „POP plemennej kozičky“
- doplnenie plemenných štandardov plemien lacaune a východofrízske
- návrhy na riešenie problému nedostatku baranov plemena pôvodná valaška, možnosti zvýšenia populácie tohto plemena
5. Po schválení navrhnutých uznesení predseda
ŠR zasadnutie ukončil.
Predseda a členovia šľachtiteľskej rady počas
celého roku priebežne riešili námety a požiadavky jednotlivých chovateľov v oblasti šľachtenia
oviec a kôz. Problémy týkajúce sa väčšieho počtu
chovateľov prenášajú na zasadnutia ŠR, ktorá sa
ich snaží riešiť komplexne. Účasť zástupcov chovateľov ako riadnych členov ŠR je zárukou toho, že
na zasadnutiach sú riešené nie len teoretické, ale
aj praktické otázky šľachtenie a plemenitby oviec
a kôz.
Výsledky bonitácií za rok 2007 - 2008, ktoré
vykonali šľachtitelia ZCHOK sú uvedené v tabuľ35

ke, ktorá bola zverejnená v Príručke na Demetera 2008 .
V sumáre bahníc sú spolu započítané bahnice
a jarky zaradené do ďalšej reprodukcie.
Za plemeno ZOŠĽ. VALAŠKA
24453 – 2125 = 22328 bahníc
675 – 45 = 630 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 28,8 %
z toho VALAŠKA
30 – 5 = 25 bahníc
1 – 0 = 1 baranov
Za plemeno VÝCHODOFRÍZSKE
201 – 1 = bahníc
9 – 2 = 7 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 29,9 %
Za plemeno TEXEL
5 – 0 = 5 bahníc
2 – 0 = 2 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 66.7 %
Za plemeno SUFFOLK
211 – 15 = bahníc
6 – 0 = 6 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 32,4 %
Za plemeno ROMANOVSKÉ
50 – 2 x = 48 bahníc
5 – 1 x = 4 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 6.7 %
Za plemeno OXFORD DOWN
322 – 29 x = 293 bahníc
9 – 0 x = 9 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 17,7 %
Za plemeno NEMECKÁ ČIERNOHLAVÁ
18 – 0 x = 18 bahníc
2 – 0 x = 2 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 28,6 %
Za plemeno MERINO
4222 – 504 x = 3718 bahníc
120 – 9 x = 111 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 25,4 %
Za plemeno LACAUNE
821 – 14 x = 806 bahníc
25 – 7 x = 18 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 26.5 %
Za plemeno KENT
15 – 0 x = 15 bahníc
0 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek – žiadne
jarky 0 %
Za plemeno ILE DE FRANCE
455 – 46 x = 409 bahníc
7 – 0 x = 7 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 42,5 %
Za plemeno CHAROLLAISE
238 – 6 x = 232 bahníc
7 – 0 x = 7 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 31,8 %
Za plemeno CIGÁJA
15610 – 1103 x = 14507 bahníc

402 – 34 x = 368 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 28.3 %
Za plemeno BERRICHONE DU CHER
185 - 17 x = 168 bahníc
3 – 0 x = 3 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 41,2 %
Za plemeno BERGSCHAF
27 – 0 x = 27 bahníc
6 – 0 x = 6 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 17,4 %
Spolu za všetky plemená
46 833 – 3 862 = 42 971 bahníc
1278 – 98 = 1180 baranov
zaradenie jariek do stavu matiek 28,4%
Na ďalší chov ponechané 11261 ks jahničiek
a 2813 baránkov.
Nákupných trhov pre plemenné barany za rok
2008 :
Zväz chovateľov oviec a kôz – družstvo, so sídlom v Banskej v Banskej Bystrici v roku 2008 organizoval nákupné trhy pre plemenné barany podľa
regionálneho rozdelenia a plemien.
Celkom bolo prihlásených 2176 ks, z toho predvedených 2025 ks plemenných baranov . Ohodnotených a zaradených do ďalšej plemenitby bolo
1972 ks , vyradených 53 ks - viď priložené tabuľky.
NT pre plemenné capy organizuje Slovenský
zväz chovateľov so sídlom v Bratislave.
Správa o činnosti úradu plemenných kníh
oviec a kôz za rok 2008
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovenskudružstvo, so sídlom v Banskej Bystrici, ako uznaná
chovateľská organizácia je poverená vedením plemenných kníh oviec a kôz.
Každá plemenná kniha má dva oddiely
- hlavný, v ktorom sú evidované čistokrvné plemenné ovce a kozy a príloha PK
- oddiel B, v ktorom sú evidované krížence našich uznaných a povolených plemien.
Vedenie plemenných kníh sa riadi štatútom PK
schváleným predstavenstvom ZCHOK.
Do plemennej knihy možno zapísať zvieratá,
ktoré spĺňajú podmienky uvedené v štatúte PK
a ak chovateľ pošle na ZCHOK vyplnenú prihlášku
do PK. Týmto sa zaväzuje dodržiavať podmienky
uvedené v štatúte PK. Po poslaní prihlášky do PK
je chov zaevidovaný pod vlastným registračným
číslom.
K 31.12.2008 sme evidovali v plemenných knihách spolu 42340 ks žijúcich oviec (v porovnaní
s minulým rokom pokles o 2631 ks).
K 31.12.2008 sme evidovali v plemenných knihách spolu 419 žijúcich kôz (v porovnaní s minulým
rokom pokles o 357 ks).
Výrazný pokles bol spôsobený tým, že konatelia najväčšieho chovateľa kôz na Slovensku,
firmy ABEL PLUS s.r.o., Podvysoká oznámili,

že z organizačných a personálnych dôvodov nedokážu naďalej zabezpečiť podmienky nevyhnutné
pre plemenný chov kôz. Z tohto dôvodu požiadali
o vyradenie ich chovu z registra chovov plemennej
knihy kôz.
Pre chov oviec vedieme 17 plemenných kníh
a to pre plemená askánske merino, berrichone du
cher, bergschaf, cigája, charollais, ile de france,
romney marsh, lacaune, merino, nemecká čiernohlavá, oxford down, romanovská, suffolk, texel,
pôvodná valaška, východofrízska ovca a zošľachtená valaška.
Pre chov kôz vedieme 3 plemenné knihy a to
pre plemená biela koza krátkosrstá, hnedá koza
krátkosrstá a búrska koza.
Registrácia nových chovov do plemennej knihy
sa vykonáva na základe rozhodnutia šľachtiteľskej
rady pri ZCHOK. V r. 2008 bolo zaregistrovaných 19
nových chovov oviec a 2 nové chovy kôz.
V r. 2008 bola založená plemenná kniha oviec
plemena askánske merino a plemenná kniha kôz
plemena hnedá koza krátkosrstá.
Záver:
Na záver môžeme skonštatovať, že s pohľadu
vedenia plemenných kníh, tak ako v predošlých rokoch, pokračuje záujem chovateľov o zlepšovanie
genetického potenciálu našich chovov oviec a kôz.
Záujem chovateľov o rôzne typy zošľachťovacieho kríženia resp. o dovoz zahraničných plemien
pokračuje.
Tento trend možno hodnotiť pozitívne v tom
prípade, ak chovateľ má dobre premyslený chovateľský zámer a vytvorené primerané chovateľské
podmienky.
V opačnom prípade musia takéto aktivity skončiť neúspechom.
Netreba zabúdať na základnú vec.
Naše domáce plemená vznikali počas historického vývoja prispôsobovaním sa našim špecifickým podmienkam, takže získali vzácne, geneticky
viazané vlastnosti, ktoré importované plemená
nemajú. Každý zásah do genetiky našich plemien
treba dobre zvážiť.
Ďalšia publikačná činnosť
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovenskudružstvo vydal v roku 2008 tieto materiály:
Správna výrobná prax pri získavaní a spracovaní ovčieho mlieka a ovčích výrobkov a welfare chovu oviec- prezentácie z prednášok na školeniach,
ktoré sa uskutočnili v dňoch 18. – 29. februára
2008.
Táto učebná pomôcka bola vydaná na CD nosiči. Vyšla v náklade 400 ks Má pridelené ISBN 97880-969913-89. V elektronickej podobe sa na nej
nachádzali prednášky a prezentácie ku akreditovaným školeniam:

Vyhodnotenie nákupných trhov plemenných capov v roku 2008 :
Miesto konania NT
Kozí dvor, PhDr. Kozubová Pezinok
Dobrá Niva
PD Mestečko-Dubková
Haniska
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Prihlásené
6
6
5
3

Predvedené
6
6
4
2

ER
2
5
2
2

EA
1
2

EB
2

I.

II.

Zaradené
5
5
4
2

Odročené
1
1
0
0
Chov oviec a kôz 2/2009

POýTY BAHNÍC A BARANOV ZAPÍSANÝCH DO PLEM.KNIHY K 31.12.2008
PREHďAD PODďA STUPĕA A ODDIELU PLEM.KNIHY
BAHNICE

1.stupeĖ

2.stupeĖ

3.stupeĖ

oddiel A

14163

22561

63248

oddiel B

2147

3082

8651

Celkom poþet bahníc zapísaných do PK :

113852

BARANY
1.stupeĖ

2.stupeĖ

3.stupeĖ

oddiel A

2470

2037

3462

oddiel B

307

221

439

Celkom poþet baranov zapísaných do PK :

8936

Spolu poþet bahníc a baranov zapísaných v PK :
122788
z toho žijúcich :
42340
nežijúcich :
80448
-----------------------------------------------------------Za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 :
poþet zapísaných zvierat: bahníc : 10281
baranov :
1977
---------------spolu
: 12258
POýET ŽIJÚCICH BAHNÍC A BARANOV SPOLU ZA VŠETKY PLEMENÁ

:

poþet zaregistrovaných chovov

42340

:
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POýTY KÔZ A CAPOV ZAPÍSANÝCH DO PLEM.KNIHY K 31.12.2008
PREHďAD PODďA STUPĕA A ODDIELU PLEM.KNIHY

KOZY

PK

1.stupeĖ

2.stupeĖ

3.stupeĖ

oddiel A

89

45

691

oddiel B

0

0

0

Celkom poþet kôz zapísaných do PK :

Hygienické a technologické aspekty výroby
a spracovania ovčieho mlieka v salašníckych
podmienkach (Číslo potvrdenia o akreditácii: 2546/2007/426/2)
- Zlepšenie životných podmienok v chove oviecwelfare v chove oviec (Číslo potvrdenia o akreditácii: 2546/2007/426/1)
Prezentácie jednotlivých lektorov sa týkali
problematiky:
Prof. MVDr. Bíreš Jozef DrSc.
- Zdravotné problémy v chove oviec a kôz
Prof. Ing. Debrecéni Ondrej, PhD.
- Welfare in the Animal Husbandry and solution
in the Rural Development Programme
- Nariadenie vlády SR z 9. júla 2003 o ochrane
zvierat chovaných na farmárske účely
- Welfare chovu oviec
- Využitie etológie pri tvorbe chovateľského
prostredia
- Etológia a welfare
- Poruchy správania HZ
Doc. MUDr. Kantíková Mária, PhD.
- Ovčie mlieko, ovčí syr
MVDr. Ing. Pokorný Fridolín
- Aktuálna legislatíva pri výrobe a spracovaní
mlieka – salaše
Ing. Srpoň Pavel
MUDr. Trusková Iveta
- Hygienické požiadavky na zamestnancov a na
prevádzku na salašoch CD obsahovalo aj fotografický materiál zo školení.
- Druhým materiálom vydaným Zväzom chovateľov oviec a kôz je DVD nosič, na ktorom sa
nachádzali fotografické materiály a video materiály z Majstrovstiev sveta v strihaní oviec
v Nórsku. DVD má pridelené ISBN 978-80970051-2-2. Vyšlo v náklade 400 ks.

825

CAPY

1.stupeĖ

2.stupeĖ

3.stupeĖ

oddiel A

29

3

136

oddiel B

0

0

0

Celkom poþet capov zapísaných do PK :

168

Spolu poþet kôz a capov zapísaných v PK :
z toho žijúcich :
nežijúcich :

993
419
574

----------------------------------------------------------------

Za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 :
poþet zapísaných zvierat:

kôz
:
171
capov :
33
---------------spolu :
204
poþet zaregistrovaných chovov
:
2

Chov oviec a kôz 2/2009

Záver
• Pre budúce obdobie chceme pokračovať v podpore tvorby legislatívy a vytvoríme maximálne
úsilie na podporu predaja z dvora, hlavne predaja ovčieho a jahňacieho mäsa
• Naďalej osvetovou činnosťou, odbornými školeniami a stretnutiami chovateľov , sa budeme
snažiť získavať spoločenské postavenie a uznanie v Agrárnej spoločnosti a tým zvyšovať povedomie našich ovčiarov
• Školenia ku P HACCP každoročne inovovať a aktualizovať o nové poznatky s uvádzaním do
praxe.
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Výročná členská schôdza Zväzu chovateľov oviec a kôz na
Slovensku – družstvo, konaná dňa 19.mája 2009 v Sliači

Zápisnica
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia: Bc. Ján Medveď, p. Anna Kováčiková
Zapisovateľ: Zdenka Selecká
Členská schôdza sa konala v liečebnom
dome PALACE v Sliači. Členskú schôdzu z poverenia Predstavenstva ZCHOK na Slovensku
– družstvo, otvoril a viedol Ing. Jozef Eštočin
predseda Predstavenstva ZCHOK na Slovensku
– družstvo.
Vzhľadom na to, že v plánovanom čase začiatku výročnej členskej schôdze o 9.30 hod
nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov
ZCHOK, predsedajúci schôdze Ing. Eštočin
z poverenia Predstavenstvom v zmysle stanov
ZCHOK vyhlásil náhradný termín konania výročnej členskej schôdze / VČS / na ten istý deň
o 10.30 hod.
V stanovenom čase predsedajúci predniesol
návrh programu zasadnutia náhradnej VČS.VČS
návrh programu bez pripomienok jednohlasne
schválila.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3/ Správa Predstavenstva o činnosti ZCHOK
na Slovensku za rok 2008
4/ Správa o hospodárení ZCHOK na Slovensku
– družstvo za rok 2008
5/ Návrh rozpočtu a hlavné úlohy pre rok
2009
6/ Správa kontrolnej komisie za rok 2008
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Návrh uznesenia
10/ Záver
K bodu 1/ Otvorenie
Ing. Jozef Eštočin otvoril zasadnutie členskej schôdze, privítal koordinátorku MP SR
Ing. Jarmilu Dúbravskú, PhD a všetkých členov
ZCHOK. Predseda P ZCHOK predniesol program
zasadnutia VČS podľa pozvánky VČS, ktorý bol
jednohlasne odsúhlasený v tejto podobe.
K bodu 2/ Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
Predsedajúci predniesol návrh na voľbu členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
a zapisovateľa:
VČS jednohlasne zvolila:
Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Július Kišák, Ing. Milan Páltik,
Ing. Milan Krajanec
Za overovateľov zápisnice z tejto členskej
schôdze: p. Anna Kováčiková, Bc. Ján Medveď
Za zapisovateľku: Zdena Selecká
K bodu 3/ Správa Predstavenstva o činnosti ZCHOK na Slovensku – družstvo
Správu o činnosti ZCHOK za rok 2008 predniesol Ing. Jozef Eštočin .
Riaditeľ ZCHOK Ing. Pavel Srpoň prednie38

sol Správu o činnosti úradu Plemenných kníh
a Správu o činnosti ŠR pre ovce a kozy pri
ZCHOK.
K bodu 4/ Správa o hospodárení ZCHOK za
rok 2008
Správu o hospodárení ZCHOK na Slovensku
za rok 2008 predniesol predseda kontrolnej komisie Ing. Július Habovštiak
Kontrola uznesení z r. 2008
Všetky uznesenia z .r. 2008 na úrovni Predstavenstva ZCHOK boli splnené: 1.,2,3,4,5,6,7
Na úrovni členskej základne boli 2, ktoré
boli splnené a pretrvávajú
K bodu 5/ Návrh rozpočtu a hlavné úlohy
pre rok 2009
Návrh rozpočtu a hlavné úlohy pre rok 2009
predniesol predseda kontrolnej komisie Ing.
Július Habovštiak.
K bodu 6/ Správa kontrolnej komisie za
rok 2008
Správu o činnosti kontrolnej komisie a hospodársky výsledok za rok 2008 predniesol predseda kontrolnej komisie Ing. Július Habovštiak
K bodu 7/ a 8/ Rôzne a Diskusia
Vystúpila Ing. Dúbravská , ktorá zoznámila
prítomných s problematikou žiadostí na dotácie, rozvoj vidieka , predaj z dvora , novela presunu zvierat a odpovedala na niektoré problematické otázky chovateľom
p. Urbanovský - Bobrovec Podtatranská spoločnosť a.s. Bobrovec - vyrovnávací podiel členstva, navrhuje zmenu v Stanovách
p. Janíček informácia o Ovenáliach – celoslovenské slávnosti konané vo Východnej
Ing. Srpoň – prihlášky a zoznam sortimentu zaslať písomné prípadne Faxom do 25.5.2009 na
ZCHOK
Ing. Eštočin – vyzval prítomných o sponzorské
dary /prípadne 200,- EUR/
p. Kováčiková – pripomienkovala Ovenálie
a hlavne p. Janíčka, ktorý spropagoval hlavne
svoju firmu OVIS Farma , či bude fa p. Janíčka
dávať vyššie sponzorské a v akej výške
p. Roziak - v P ZCHOK žiada zastúpenie 50 %
chovateľov aj vo VK
Doc.RNDr.Margetín – informoval chovateľov
o plánovanej zmene východiskovej bázy pre výpočet plemenných hodnôt podľa uznesenia ŠR
p. Urbanovský - na Ovenálie považuje hlavného garanta ZCHOK a p. Janíčka nepovažuje za
hlavného vinníka, navrhuje , aby všetci členovia prispeli určitou čiastkou
- pochválil činnosť a poďakoval za prácu P
ZCHOK
K bodu 9/ Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Kišák predniesol návrh na uznesenie z náhradnej členskej
schôdze ZCHOK konanej 19.5.2009 o 10.30
hod.. Výročná členská schôdza návrh na uznesenie jednohlasne schválila.

K bodu 10 / Záver
Na záver Ing. Eštočin poďakoval prítomným
za účasť a VČS ukončil.
V Sliači , dňa 19.mája 2009
Uznesenie
z náhradnej členskej schôdze ZCHOK – družstvo, konanej dňa 19.5.2009 o 10.30 hodine v LD
Palace Sliač
A. Členská schôdza schvaľuje:
1. Program členskej schôdze
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda Ing. Július Kišák
člen Ing. Milan Páltik, Ing. Milan Krajanec
zapisovateľ: p. Zdeňka Selecká
overovatelia: p. Anna Kováčiková, Bc. Ján Medveď
3. Hospodársky výsledok za rok 2008 a jeho preúčtovanie na účet nerozdelenej straty minulých rokov v čiastke 94 000,- Sk
4. Návrh rozpočtu na rok 2009
5. Návrh hlavných úloh na rok 2009
6. Uzatváranie zmlúv medzi ZCHOK a chovateľmi
v oblasti vykonávania plemenárskej, šľachtiteľskej činnosti a vedenia PK bezodplatne
v roku 2009, okrem vydávania potvrdenia
o pôvode /POP/ a vstupu na NT
7. Úpravu Stanov ZCHOK v znení tak, ako bola
predložená a zverejnená na webovej
stránke ZCHOK
B. Členská schôdza ukladá:
Na úrovni Predstavenstva ZCHOK – družstvo
na Slovensku
1. Zabezpečiť plnenie hlavných úloh počas roka
2. Pripomienky z VČS prejednať a zabezpečiť ich
realizáciu na najbližšom P ZCHOK
3. Zabezpečiť, resp. zúčastniť sa pri zabezpečovaní akcií Bačovské dni v Malatinej,
Revúcke halušky , NT 2009, Agrokomplex Nitra,
stretnutie ovčiarov na Demetra
4. Zorganizovať Ovenálie 2009 vo Východnej
podľa predloženého scenára
5. Zúčtovanie Ovenálií 2009 po ich ukončení
a vyhodnotenie odsúhlasiť na najbližšom
zasadnutí P ZCHOK
6. Organizovať odborné školenia pre bačov a valachov v roku 2009
7. Schválenie aktualizovaných Stanov ZCHOK
a uloženie v zbierke listín Obchodného registra na Okresnom súde v Banskej Bystrici, stanovy zverejniť na webovej stránke ZCHOK
8. Zabezpečiť plynulý tok informácií o činnosti
ZCHOK cestou elektronických médií a časopisov
9. Aktualizovať webovú stránku ZCHOK
10. Predloženie sponzorských príspevkov na Ovenálie 2009.
Na úrovni členskej základne
1. Podnetnými návrhmi prispievať k zlepšeniu
činnosti ZCHOK
2. Členom ZCHOK platiť členské príspevky
3. Prispievať článkami do časopisu Chov oviec
a kôz zo života chovateľov
C. Členská schôdza berie na vedomie :
1. Správu o činnosti ZCHOK za rok 2008
2. Správu kontrolnej komisie za rok 2008
3. Informáciu o činnosti Šľachtiteľskej rady pri
ZCHOK a Plemenných kníh za rok 2008
V Sliači , dňa 19.mája 2009
Chov oviec a kôz 2/2009

Súťažné fotografie
53.
52.

Bača K. Reľovský, Lomnička, 1956

54.

55.

Bačovská škola Záblatie, uč. Plánovský

56.

57.

WWW.CROSS-COMPLIANCE.SK
Spustená nová webstránka ktorá Vás oboznámi
s krížovím plnením - cross compliance

Na webstránke nájdete informácie o:
• kontrolných orgánoch
• príslušnej legislatíve
• aktuálnych otázkach v problematike
a ešte omnoho viac...

