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V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte:
OVESKO s.r.o. • 0918 138 111 • ovesko@zchok.sk
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2% pre Občianske združenie pri Zväze chovateľov oviec a kôz
Občianske združenie pri Zväze chovateľov oviec a kôz sa uchádza
o Vašu dôveru aj v roku 2022 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní, o ktorých rozhodujete VY.
Rozhodnutie je len na Vás. Pomôžte nám aj Vy s propagáciou
chovu oviec a kôz na Slovensku.
Vaše 2 % budú použité na správnu vec a Vašim rozhodnutím dáte
šancu ďalšiemu rozvoju a propagácii chovu oviec a kôz na Slovensku (Ovenálie, Demeter, Agrokomplex, atd…)
Zároveň by sme sa chceli veľmi poďakovať všetkým našim priateľom, dobrovoľníkom, podporovateľom a sponzorom, za ich (nie len)
finančnú podporu, vďaka ktorej naše združenie môže kvalitne poskytovať svoje služby.
ĎAKUJEME
Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:
názov organizácie: Občianske združenie pri Zväze chovateľov oviec a kôz
právna forma:
občianske združenie
sídlo:
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
421 95 187 (SID číslo ostane prázdne)
DIČ:
2023733899
bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN:
SK95 7500 0000 0040 1434 9447
BIC:
CEKOSKBX
2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív,
v závislosti od toho, kto poukazuje:
Tlačivá:
ZAMESTNANEC – použije Vyhlásenie a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
Daňové priznanie FO TYP A a Potvrdenie
Daňové priznanie FP TYP B a Potvrdenie
PORVRDENIE na poukázanie 3 % z dane odpracovaním minimálne
40 hodín dobrovoľníckych aktivít – prikladá sa k VYHLÁSENIU al. DP
fyzických osôb

POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
PRÁVNICKÁ OSOBA
–Daňové priznanie právnických osôb a Potvrdenie
PRÍLOHA k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom
Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:
15. 1. 2022- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2 % na rok 2022
15. 2. 2022 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 03. 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania
pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP
sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu
na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
31. 03. 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania
pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane –
POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na
darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje
0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1 % z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto
predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.
30. 4. 2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení
dane)
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OVESKO S.R.O.

Jediná cesta pre lepšie ceny a seriózny
odbyt- odbytová organizácia výrobcov
Pred rokom som bol požiadaný o spoluprácu pri výkupe jahniat od slovenských chovateľov pod záštitou odbytovej organizácie výrobcov OVESKO, s. r. o. patriacej pod ZCHOK.
V prvom kroku bola myšlienka jasná - pomôcť
vykúpiť a predať čo najviac jahniat a snažiť
sa ich umiestniť na slovenský trh, tak aby si
na tejto kvalitnej potravine mohol pochutnať
slovenský spotrebiteľ.
Ing. Michal Alexík
OVESKO, s. r. o.
Od začiatku nám bolo jasné, že nebude ľahké prelomiť mnohoročnú tradíciu, kedy dá sa
povedať, že všetky jahňatá šli výlučne do zahraničia. Prelomiť túto tradíciu, si žiadalo veľa
úsilia, času a zvládnutie mnohých stresových
situácií.
Na začiatku sme ponúkli spoluprácu všetkým spracovateľom jahňacieho a baranieho
mäsa na slovenskom trhu. Prebehlo mnoho ťažkých rokovaní, ktoré nám sťažovala aj
pandemická situácia. Cieľom bolo zabezpečiť
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chovateľovi čo najlešiu cenu za vykúpené jahňa, s podmienkou, aby to mal aj podložené
zmluvou čierne na bielom-za koľko bude svoje
jahňatá predávať a vedel si tak nastaviť aj celý
proces výkrmu jahniat. Takéto podmienky vedel zabezpečiť jediný spracovateľ a to Bitúnok
U Ňaňa v Liskovej. Po viacerých stretnutiach
a dohodnutých podmienkach nám už neostávalo veľa času a museli sme rýchlo konať, keďže Veľká noc bola za dverami. Cieľ bol dodať
čo najviac jahniat dobrej kvality s výťažnosťou
42% a vyššie.
Zlaté Jahňa – 100% Slovenské.
Výkup jahniat sa začal už pred Veľkou nocou a to už v mesiaci marec, kedy sa vykupovali
jahnňatá už od váhy 15 kilogramov s dohodnutou minimálnou celoročnou cenou 2,5 €/
kg a 10% zrážkou ktoré putovali všetky do jediného supermarketu Billa pod registrovanou
značkou Zlaté jahňa – 100% slovenské. Všetci
sme s malou dušičkou dúfali a verili, že spotrebiteľ zareaguje a jahňacina sa začne predávať,
veď už v tomto čase mala odbytová organizacia OVESKO, s. r. o. pod ZCHOK zazmluvnených
cez 7000 ks jahniat, ktoré bolo treba vykúpiť
a snažiťsa umiestniť na slovenský trh. Veľká
noc prebehla s dobrou odozvou zo supermarketu - spotrebitelia majú záujem o slovenskú
jahňacinu. Počet zazmluvnených jahniat sa
medzičasom zvýšil na cca 9000 ks. Následne
prišiel čas po Veľkej noci, kedy sa záujem znížil a našou úlohou bolo naučiť spotrebiteľa, že
Chov oviec a kôz 4/2021
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jahňacina sa nekonzumuje len na Veľkú noc,
ale počas celého roka. Predchádzalo tomu
mnoho mediálnych, spracovateľských a iných
podpôr, tak aby sme mohli ukázať spotrebiteľovi mnoho možností konzumácie tejto kvalitnej potraviny. Príchodom leta, sa objednávky
zo supermarketov znížili v určitých týždňoch
aj na nulu a my sme mali pred sebou otázku čo
s vyrastenými jahňatami u chovateľov? Museli
sme hľadať ďalšie možnosti odbytu a pozrieť sa
aj po zahraničných odberateľoch. Takto bolo
predaných cca 1000 jahniat na zahraničný trh.
Po teplom lete, prišiel znova záujem o jahňacinu a to už nie len z jedného supermarketu,
ale rovno zo štyroch rôznych slovenských marketov. Situácia sa zmenila a my sme mali v hlavách otázku, či vôbec budeme vedieť pokryť
dopyt supermarketov. To znova predchádzalo
spraviť maximum pre to aby sme presvedčili
slovenských farmárov, aby jahňatá nepredávali
na zahraničný, ale na slovenský trh. Ten je totiž
jedinou istotou aj do budúcna. Množstevné požiadavky supermarketov v tomto roku sa zvládli, no už teraz vieme že na budúci rok budeme
potrebovať oveľa viac jahniat, ktoré bude možné zaradiť na slovenský trh.
Do dnešného dňa bolo vykúpených necelých
11 000 slovenských jahniat, ktoré sa predali pod
registrovanou známkou Zlaté Jahňa – 100% slovenské. Zväz je držiteľom tejto ochrannej známky a jej účelom je predísť špekuláciám spracovateľov, ktorí by doviezli jahňatá vychované
v zahraničí a predávali by ich ako slovenské.

Preto jahňa označené touto známkou je zaručene vychované na Slovensku. Jeho kúpou podporujete slovenských chovateľov a spracovateľov.
Aktuálne sa v mesiacoch november a december
začali vykupovať vianočné jahňatá v cene 3eura/kg a 10% zrážkou. Už teraz je jasné že úlohou odbytovej organizácie OVESKO, s. r. o. pod
ZCHOK bude na budúci rok zazmluvniťa zabezpečiť ešte väčší počet jahniat, ktorý sa bude
predávať v slovenských supermarketoch.
OVESKO, s. r. o. znamená aj lepšie
speňažovanie ostatných produktov.
Počas toho ako sme sa snažili na 100% rozbehnúť slovenská jahňatá, prišla otázka od
chovateľov. Čo ideme robiť s brakovými ovcami? Chovatelia neboli spokojný s doterajšou
cenou, ktorá bola na úrovni cca od 0,6 – 0,8 €/
kg a 10% zražkou a nestabilným odbytom. Bolo
potrebné aj pri tejto problematike v čo najkratšom čase najsť odbyt za čo najlepšiu cenu. Po
niekoľkých jednaniach s odberateľmi sa podarilo aby cena vzrástla na úroveň 1 eura/kg
bez zatriedenia do triedy zmäsilosti. Aktuálne
sa podarilo zodbytovať cca 7000 ks brakových
oviec, ktoré šli prevažne na trh zahraničný.
Úlohou odbytovej organizácie OVESKO, s. r. o.
do budúcna bude sa poznažiť aj túto komoditu
zaradiť na slovenký trh.
Ďalšími úlohami ktoré nás spoločne s vami
chovateľmi čakajú je mlieko a vlna, ktoré budeme musieť do budúcna zvládnuť, no budeme to
vedieť len spoločnou silou a súdržnosťou.
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Uznávacie pokračovania o štatút
šľachtiteľského chovu oviec a kôz v roku 2021
Uznávacie pokračovania o uznanie štatútu šľachtiteľského chovu (ŠCH) oviec a kôz, ako
najvyššieho štatútu chovu v procese šľachtenia a plemenitby sa vykonáva na žiadosť chovateľa, v zmysle zákona o plemenitbe č. 194/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov. K uznaniu
štatútu je potrebné súhlasné stanovisko uznanej chovateľskej organizácie (ZCHOK – posudzuje
dodržiavanie schváleného šľachtiteľského programu, plemenného štandardu posudzovaného
chovu), poverenej plemenárskej organizácie (PSSR š.p. – posudzujú dodržiavanie metodiky
výkonu KÚ, dosiahnuté parametre úžitkovosti) a príslušného orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy (príslušná RVPS - posudzuje splnenie veterinárnych požiadaviek na zdravie
zvierat v súlade s § 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov). Na základe stanovísk uvedených inštitúcií, predseda Výberovej komisie pre chov
oviec a kôz (VK) predloží návrh na uznanie štatútu ŠCH na posúdenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). V prípade rozhodnutia MPRV SR o uznaní štatútu ŠCH
je uvedená zmena zapísaná do registra chovov plemenných kníh.
Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku – družstvo
V roku 2021 boli na VK doručené nasledovné
žiadosti chovateľov:
1. TERRE, s. r. o., 044 47 Čižatice 149 – žiadosť o uznanie štatútu ŠCH oviec plemena „VF“ –
žiadosť dodatočne stiahnutá, bezpredmetná
2. Agrodružstvo Tarnov, 086 01 Tarnov 1 - žiadosť o uznanie štatútu ŠCH oviec plemena „SD“
3. Ing. Miroslav Lupták, Pokryváč 76, 026
01 Pokryváč – žiadosť o uznanie štatútu ŠCH
oviec plemena „LC“, rozhodnutie MPRV SR –
uznaný štatút ŠCH
4. SHR Gabriel Mikolaj, Odorinská cesta
110/20, 053 21 Markušovce – žiadosť o uznanie štatútu ŠCH oviec plemena „ZV“, rozhodnutie MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
5. Farma AURORA, Bc. Dominika Križanová
BSBA, Záhradnícka 21, 932 01 Veľký Meder –
žiadosť o uznanie štatútu ŠCH kôz plemena
„AN“, rozhodnutie MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
6. Ing. Július Šándor - Agrofarma Šándor,
Pleš 88, 985 31 Rapovce – žiadosť o uznanie
štatútu ŠCH oviec plemena „IF“, rozhodnutie
MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
7. Laura Schniererová, Hronská 8, 935 32,
Kalná nad Hronom, 0907 717 579 – žiadosť

Uznávanie RCH - J. Kamas - základné stádo.
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o uznanie štatútu ŠCH oviec plemena „J“, rozhodnutie MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
8. Marko Pardus, Hniezdne 455, Farma
AgroMarko, Vyšné Ružbachy 150 – žiadosť
o uznanie štatútu ŠCH oviec plemena „T“, rozhodnutie MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
9. Farma Anubia, Adriána Vargová, DiS, Čaka-

novce 14, 044 45 Bidovce – žiadosť o uznanie
štatútu ŠCH kôz plemena „AN“, rozhodnutie
MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
10. AGROTERRA spol., s. r. o., Hubovo 88, 980
50 Včelince – žiadosť o uznanie štatútu ŠCH
oviec plemena „LC“
11. Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa – žiadosť o uznanie
štatútu ŠCH oviec plemena „SF“, rozhodnutie
MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
12. Podzámocký dvor, s. r. o., Podzámčok
169, 962 61 Dobrá Niva – žiadosť o uznanie
štatútu ŠCH oviec plemena „VR“, rozhodnutie
MPRV SR – uznaný štatút ŠCH
13. ZOOKONTAKT, s. r. o., Jakubovany 189,
032 04 Jakubovany – žiadosť o uznanie štatútu ŠCH oviec plemena „V“
14. Poľnohospodárske družstvo Kľačianska
Magura, družstvo, Turčianske Kľačany č. 271,
038 61 Vrútky – žiadosť o uznanie štatútu ŠCH
oviec plemena „C“.

Uznávanie RCH - M. Lehotský.

Uznávanie RCH - J. Kamas.
Chov oviec a kôz 4/2021
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Uznávanie RCH - J. Opálka - základné stádo.

Uznávanie RCH - J. Opálka.

Uznávanie RCH - M. Dzúrik - základné stádo.

Uznávanie RCH - M. Dzúrik.

Uznávanie RCH - J. Vyletel.

Uznávanie RCH - M. Blizniak.

Uznávanie RCH - M. Mazáň.

Uznávanie RCH - T. Červík.
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STAROSTIVOSŤ O ZVIERATÁ

Odstraňovanie rohových púčníc kozliat vo
svetle najnovších poznatkov
V chove dojných kôz na Slovensku je pretrvávajúcim problémom rohatosť. Rohaté kozy sa
vyskytujú v relatívne vysokom počte vo všetkých typoch chovov, vrátane chovov šľachtiteľských.
Kozy s rohami predstavujú pre chovateľov väčší, či menší problém, a to najmä v chovoch zameraných na produkciu mlieka (plemeno biela a hnedá krátkosrstá koza, sánska koza, atď.). Je
všeobecne známe, že rohaté kozy sú rabiátnejšie, predstavujú väčšie riziko pre samotné kozy
v stáde i pre chovateľa pri manipulácii s kozami počas rôznych chovateľských zásahoch, vyžadujú si väčší ustajňovací priestor a väčší problém je s nimi aj pri strojovom dojení. Rohaté kozy
sa ale v chovoch budú stále vyskytovať, keďže rohatosť kôz je geneticky podmienená (recesívny
znak). V populácii, v ktorej pôsobia v plemenitbe rohaté kozy a najmä capy sa budú rohaté jedince vždy vyskytovať (Margetín a kol. 1988, Margetín a Apolen, 1988).

prof. RNDr. Milan Margetín, CSc.,1,2
Ing. Marta Oravcová, PhD.,2
Ing. Martin Janíček, PhD. 1
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre;
2
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
O genetickej podstate rohatosti resp. bezrohatosti kôz boli publikované už v minulom
storočí viaceré príspevky aj na Slovensku (Margetín, 1989a,b). Z nich jednoznačne vyplýva,
že v chove kôz nie je možné dosiahnuť stav,
v rámci ktorého by sa vyskytovali v stáde iba
bezrohé jedince a v stádach bezrohých kôz dochádza k posunom pomeru pohlavia v prospech
capkov (Margetín, 1991; Margetín a Apolen,
1991). Gén bezrohatosti, ktorý je dominantný,
je v úzkej väzbe s génom PIS (polled intersex
syndrome), ktorý spôsobuje u časti bezrohých
kôz (homozygotné bezrohé kozy) vznik hermafroditizmu a intersexuality. Prakticky všetky
homozygotné bezrohé kozy sú neplodné a tak
isto značná časť capov (cca 50%; Margetín,
1991). U rohatých kôz a heterozygotných bezrohých kôz sa reprodukčné poruchy nevyskytujú (Margetín, 1992). Aj preto sa odporúča
používať v plemenitbe predovšetkým rohatých
capov, po ktorých sa u potomstva neobjavia
reprodukčné poruchy. Na druhej strane ale
všetkým potomkom po rohatých capoch sa
odovzdáva gén (alela) pre rohatosť, čiže u minimálne 50-tych percentách potomkov po rohatých plemenných capoch sa prejavuje výskyt
rohov. Rohaté kozľatá samčieho a samičieho
pohlavia vznikajú pritom aj z pripárovania bezrohého capa s bezrohými kozami (u cca 25%
potomkov).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že problém
rohatosti sa v chovoch nedá odstrániť jednostrannou selekciou kôz na bezrohatosť.
Riešiť problém rohatosti kôz v chovoch prispôsobovaním techniky a technológie chovu
je síce možné, ale je to ekonomicky nákladné
a tiež neefektívne. Preto až doteraz je jedinou
a v zahraničí bežne využívanou metódou riešenia problémov s rohatými kozami odstraňovanie rohových pučníc (púčikov) u kozliat (angl.
disbudding of kids) krátko po ich narodení.
8
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Z hľadiska terminologického použitie termínu
„odrohovanie kozliat“ nie je v tomto zmysle
správne (aj keď sa s týmto termínom stretneme
v odborných, ale aj firemných materiáloch),
pretože „odrohovanie“ sa robí u starších kôz
(angl. dehorning of goats) a na tento účel sa
využíva celkom iná technika. Napriek faktu, že
problematika odstraňovania rohových pučníc
(ORP) nie je nová, pritom je stále veľmi aktuálna, literárnych poznatkov a informácií o optimalizácii metódy ORP kozliat je stále nedostatok (na Slovensku ale aj v zahraničí).
V ďalšej časti predkladaného príspevku, sa
preto zameriame na popis techniky ORP kozliat,
pričom sa budeme opierať najmä o údaje uvedené v príspevku publikovanom v časopise Animal
Welfare (Hempstead a kol., 2020, 2021), v ktorom sú komplexne zhrnuté doterajšie poznatky
z riešenia tejto problematiky. V uvedenej práci
sa konštatuje, že ORP pomocou kautera je najčastejšie využívanou a najúčinnejšou metódou
odstraňovania rohových pučníc kozliat a teliat.
Ako však už z nadpisu jednej z uvedených prác
vyplýva (Goat kids are not small calves: Species
comparisons in relation to disbudding – Kozľatá nie sú malé teľatá - druhové porovnanie vo
vzťahu k ORP) , rozdiely v technike ORP teliat
a kozliat sú výrazné a nemožno automaticky použiť techniku ORP využívanú pri teľatách v chove kôz. Treba si v prvom rade uvedomiť, že pri
kozľatách je lebečná kosť výrazne tenšia a
je preto potrebné ORP kozliat robiť v mladšom
veku, tak aby sa zabránilo riziku termálneho
poškodeniu mozgu kozliat (viď. obr. 1). Z práce Hempstead a kol. (2020) tiež vyplýva, že alternatívne metódy ORP (použitie žieravej resp.
leptavej pastvy, kryochirurgické odstraňovanie
rohových púčikov a ORP použitím klinčekového oleja – t.z. clove oil) sa používajú v chovateľskej praxi vo výrazne menšom rozsahu a ide
až doteraz u kozliat skôr o štádium testovania
týchto alternatívnych postupov.
Odstraňovanie rohových pučníc kozliat
pomocou kautera (elektrokautera).
1. Požadovaný vek kozliat
Podľa práce Hempsteat a kol. (2020),

Obr. 1: Obrázky vonkajšieho povrchu hlavy
kozliat a mozgových hemisfér 4 dni po ORP pomocou elektrokautera. (A) Kozľatá boli kauterizované 20 s na ľavej rohovej pučnici (RP) a 15
s na pravej RP; (B) 5 s na ľavej RP a 20 s na
pravej RP; (C) 10 s na ľavej RP u 15 s na pravej
RP. Šípky indikujú odchýlky v sfarbení (discoloration) a hemorágie hemisfér mozgu.
v ktorej boli zosumarizované výsledky publikovaných prác na túto tému, priemerný vek
kozliat v čase ORP bol 10,6 dňa (±5,7 dňa), kým
u teliat bolo ORP až vo veku 5,3 týždňa (±2,0
týždňa). ORP treba v čase keď rohové pučnice
možno ľahko nahmatať a vždy predtým, než
sa pevne pripoja k čelovej kosti, čo nastane
u kozliat vo veku 1-2 mesiace a u teliat vo veku 3-6 mesiacov. Z uvedenej práce, ale aj iných
publikovaných prác vyplýva, že ORP kozliat by
sa malo robiť u kozliat mladších ako 10 dní.
V práci Buttle a kol. (1991) sa napríklad uvádza
priemerný vek kozliat pri ORP 2 až 7 dní. Keďže pohlavie kozliat má významný vplyv na rast
rohov (u capkov je rast intenzívnejší), tak vek
capkov pri ORP by mal byť v rozpätí 2 až 5 dní,
tak aby sa minimalizovalo riziko vzniku špecifických rohových výrastkov (v angl. scurs)
alebo čiastočne vyrastených rohov, ktoré môžu
byť ľahko vylomené.
2. Technika vhodná na ORP kozliat
Na odstraňovanie rohových pučníc kozliat
sa používa takmer výhradne elektrokauter.
Plynový kauter alebo manuálne nahrievané
železá sa využívajú len sporadicky. Plynové
kautery majú výhodu v tom, že nie sú závislé
na dostupnosti elektrickej siete. Využívajú
sa vo väčšej miere pri teľatách. Pri plynových
kauteroch možno dosiahnuť vyššiu teploChov oviec a kôz 4/2021
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Obr. 2: Teleso elektrokautera X40/X50 vhodného pre odstraňovanie
rohových pučníc kozliat.
tu (700 °C) v porovnaní s elektrokauterom
(600 °C). V publikovaných prácach sa možno
stretnúť s použitím rôznych typov elektrokauterov. V USA, a vo Veľkej Británii sa používajú
na ORP kozliat najčastejšie elektrokautery typu Rhinehart X40 resp. X50 (Spencerville, IN,
USA), s rôznym typmi žhaviacich koncov kautera (obr. 2, obr. 3). Veľmi dôležitý je priemer
žhaviaceho konca kautera. V práci Hempsteat
a kol. (2021), z ktorej sme prevzali obr. 1, bol
vonkajší priemer hlavy kautera 19 mm a vnútorný priemer 13 mm. Teplota hlavy kautera
bola v rozmedzí od 510 do 567 °C . Hlava kautera by sa mal žhaviť asi 10 minút (pri teste na
drevenej doske by kauter mal vypáliť za 2-4
s tmavý kruh).
3. Postup ORP kozliat
Pred vlastným odstaňovaním rohových
pučníc kozliat sa odporúča odstrániť z tejto
oblasti srsť, a to s použitím vhodných elektrických strojčekov. Zlepší sa tým identifikovateľnosť rohovej pučnice, znižuje sa riziko inhalácie dymu, výrazne sa redukuje riziko zapálenia
vlasov (srsti) a čo je najdôležitejšie znižuje sa
množstvo potrebného času na dôkladné spálenie rohových pučníc (obr. 4). Pred vlastným
úkonom kauterizácie sa v niektorých prácach
odporúča celková alebo lokálna anestézia, ale
výrobca vyššie uvedenej kauterizačnej techniky nepovažuje robiť anestéziu pred vlast-

Obr. 3: Príslušenstvo k elektrokauteru X4/X50.

Obr. 4, 5. Hlava kozľaťa po ostrihaní a pred kauterizáciou a po elektrokaterizácii.
ným ORP za potrebnú. Podľa práce Hempsteat
a kol. (2020) sa kauterizácia kozliat realizovala podľa dostupných prác v priemere 10,6
sekundy, s rozsahom 3-30 sekúnd na jednu
rohovú pučnicu. Pre zaujímavosť u teliat to
bolo v priemere 19,8 sekundy, s rozsahom 3
až 60 sekúnd. Na základe publikovaných prác
z posledného obdobia (viď obr. 1) sa zdá, že
celkový čas katerizácie jednej rohovej pučnice kozľaťa by nemal byť výrazne väčší ako 10
sekúnd. Výrobca elektrokautera uvedeného
v predloženej práci navrhuje nasledovný postup kauterizácie kozliat.
Hlavu elektrokautera do červena rozpálenú
aplikujeme najskôr na ľavú rohovú pučnicu,
a to na 3-4 sekundy, s možnosťou prenášania
tlaku na hlavu kautera (v žiadnom prípade by
sa ale nemala hlava kautera otáčať). Tlak na

kauter by mal byť minimálny, len málo viac ako
je hmotnosť kautera. Po uvedenom čase náhle
odtiahneme kauter a skontrolujeme výsledok
kauterizácie. Mali by ste vidieť výrazne sfarbený krúžok tmavo – meďennej farby okolo pučnice (obr. 4). Ak tomu tak nie je, presuňte sa
s kauterom na pravú rohovú pučnicu, tak aby
nebola prepálená ľavá rohová pučnica. Potom
sa opäť vráťte na kauterizáciu ľavej rohovej
pučnice v dĺžke 4 až 5 sekúnd (spolu 7 – 9 sekúnd kauteriácia ĽRP) a nakoniec dokončíte
kauterizáciu pravej rohovej pučnice. V prípade
nevyhnutnosti urobte ORP opakovane. Veľmi
dôležité je, aby ste jedno ORP nerobili dlhšie
ako 5 sekúnd (vplyv na zdravotný stav kozľaťa). V prípade, že po kauterizácii sú na hlave
kozľaťa 2 krúžky tvavo meďennej farby, prácu
s kozľaťom môžete ukončiť. Medikácia ako bolo
spomenuté nie je potrebná. Zvyšky spálenej rohoviny (rohových púčikov) odpadnú v priebehu
niekoľkých dní.
Pri ORP kozliat je dôležitá fixácia kozľaťa.
K vlastnej fixácii kozľaťa sa používajú rôzne
fixačné klietky (fixácia hlavy), ale využíva sa
aj fixácia na stole, na zemi a podobne. Ukážky
ORP kozliat si môžete pozrieť aj na nasledovných web stránkach:
https://www.youtube.com/watch?v=lnxI5_gi7BI
https://www.youtube.com/watch?v=ujoeLzEG1Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Az2oS6ymnmA
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Jesenné hodnotenie plemenných capov
na chovoch
Hodnotenie plemenných capov na chove sa
už tradične realizuje v jesenných mesiacoch.
Za rok 2021 prebehlo hodnotenie plemenných
capov na žiadosť chovateľa celkove na piatich
chovoch. Všetci prihlásení plemenníci boli
predstaviteľmi plemena anglonúbijská koza.
Aj keď sa chovy nachádzali v rôznych kútoch
Slovenska, konkurencia bola silná.
Bc. Andrej Smetanka,
ZCHOK na Slovensku-družstvo
Prvé hodnotenie capov v tomto roku sa konalo na farme AURORA vo Veľkom Mederi. Prihlásení boli celkom traja plemenníci spomínaného plemena kôz. Všetci prihlásení capkovia
boli línie SPELBORN a boli narodení v januári.
Váhovo sa pohybovali na úrovni 50 kilogramov
a hrdo reprezentovali farmu AURORA. Hodnotiaca komisia bola zložená z predsedu komisie
Ing. Kamila Šulka, Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., zástupcu RVPS Dunajská
Streda a administratívou bol poverený Bc. Andrej Smetanka, šľachtiteľ Zväzu chovateľov
oviec a kôz na Slovensku. Predvedení plemenníci pôsobili veľmi elegantne a bez problémov
sa zaradili do výslednej triedy ER.
Dňa 5. 11. 2021 sa konalo hodnotenie plemenníkov na východnom Slovensku v Čakanovciach na farme Anubia, kde bolo prihlásených celkom päť capkov. Farma Anubia získala
v roku 2021 štatút šľachtiteľského chovu plemena anglonúbijská koza, čo z nej robí mladý
šľachtiteľský chov. Dobre pripravení capkovia
však dosvedčili, že tento chov si štatút právom zaslúžil. Zaujímavé sfarbenie sa krásne
vynímalo na veľkom rámci tela hodnotených
zvierat. Z hľadiska línií sme mali možnosť vidieť najmä líniu TRAYMAR, ale taktiež aj líniu
BLACK. Hmotnosť plemenníkov sa pohybovala
v priemere okolo 40 kilogramov, a to napriek
tomu, že boli z trojpočetného vrhu. Komisia
pozostávala z predsedu komisie Ing. Františka
Bujňáka, Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., zástupcu regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice a Bc. Andreja
Smetanku, administrátora, šľachtiteľa Zväzu
chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Po ohodnotení a spočítaní bodov sa traja plemenníci
zaradili do plemenitby s výslednou triedou EA
a dvaja s triedou ER.
Na žiadosť chovateľa sa ďalšie hodnotenie
capov konalo na západnom Slovensku v obci
Potônske Lúky. Farma SHAHEEN’S ANGLOBONUBIANGOATS už tradične produkuje kvalitných plemenníkov anglonúbijského plemena
a ani tento rok nebol výnimkou. Prihlásení boli
dvaja plemenníci, obaja línie DANDY LEGEND,
v solídnej kondícii a s nádherným veľkým teles10
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Farma AURORA.

SHAHEEN´S ANGLONUBIANS GOATS.
ným rámcom. Narodení boli v januári/ februári
a ich živá hmotnosť bola ku dňu hodnotenia 47
a 60 kilogramov. Predseda komisie Ing. Kamil
Šulko, Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., MVDr. Miroslav Oberfranc, PhD., Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
aj Bc. Andrej Smetanka, šľachtiteľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku, plemenníkov
ohodnotili veľmi kladne. Obaja predvedení plemenníci sa umiestnili vo výslednej triede ER.
Hodnotenie na farme u pána Šimka v Tomášikove sa konalo dňa 9. 11. 2021 a prihlásení boli siedmy plemenníci. Štyria tohtoroční
capkovia boli hodnotení popri minuloročných
capoch. U capov prevládala najmä línia DANDY
LEGEND, no predvedení boli aj traja zástupcovia línie HOLBEIN. Hodnotiaca komisia bola

zložená nasledovne: predseda komisie Ing. Kamil Šulko, Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., MVDr. Miroslav Oberfranc, PhD.,
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Nitra a Bc. Andrej Smetanka, šľachtiteľ Zväzu
chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Všetci
predvedení plemenníci boli komisiou ohodnotení na výslednú triedu ER.
Posledné hodnotenie plemenných capov
na chove v roku 2021 sa konalo na farme NOE
v Dolných Janíkoch. Prihlásený bol jeden plemenník línie DIPLOMAT. Cap pôsobil veľmi reprezentatívne. Hodnotiaca komisia bola rovnaká ako u predošlých hodnotení v príspevku:
predseda komisie Ing. Kamil Šulko, Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., MVDr. Miroslav Oberfranc, PhD., Regionálna veteriChov oviec a kôz 4/2021
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NOE´s Jasper.

Farma AURORA.

Farma Anubia.

Peter Šimko SHR.

Shaheens Gaston.

NOE´s Jasper.

Siesta na farme Anubia.

Shaheens Grisu.
nárna a potravinová správa Nitra a Bc. Andrej
Smetanka, šľachtiteľ Zväzu chovateľov oviec
a kôz na Slovensku. Plemenný cap z farmy NOE
sa umiestil vo výslednej triede ER a to s maximálnym počtom bodov.
Prihliadnuc na vysokú kvalitu týchto kozích
fariem dúfame, že tieto chovy budú aj naďalej
produkovať kvalitných plemenníkov, ktorí by
neskôr mohli pôsobiť v plemenitbe na Slovensku. Chovateľom aj hodnoteným plemenníkom
gratulujeme a do budúcna im želáme množstvo
chovateľských úspechov!
Chov oviec a kôz 4/2021
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VÝŽIVA A KŔMENIE

Kritické fázy odchovu jahniat zvládnete
správnym manažmentom – pri výbere kvalitnej
štartérovej zmesi sa spoľahnite na nás
Veľkou výzvou každého chovateľa je čo najlepšie zhodnotiť genetický potenciál svojich zvierat. Odchov jahniat je preto jednou z kľúčových oblastí úspešného chovu. Či už sa jedná o chov
mäsových alebo mliekových plemien genetický potenciál svojich zvierat dokáže chovateľ najlepšie zhodnotiť najmä správnym manažmentom, zabezpečením vhodného chovateľského prostredia a samozrejme správne vybilancovanou výživou.
Medzi najviac rizikové obdobia odchovu patria najmä obdobie pred pôrodom, samotný pôrod, oddelenie jahniat od matky pri skorom odstave a samozrejme odstav jahniat od mliečnej
náhrady a postupný prechod na rastlinnú výživu.
Obdobie pred pôrodom
Celým obdobím produkčného roka by sme
mali mať na zreteli pri tvorbe kŕmnych dávok
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fakt, že pri kŕmení prežúvavcov kŕmime v prvom
rade bachor. Funkčný bachor je teda základným
predpokladom efektívnej a zdravej produkcie.
Správne fungovanie bachora ma podstatný
vplyv na produkciu, zdravotný a kondičný stav
bahníc. V praxi sa často stáva, že aj napriek nutrične vyváženej kŕmnej dávke, zvieratá nedosahujú plánované parametre produkcie. Okrem
správneho vybilancovania živín by sme mali rov-

nako sledovať aj štruktúru kŕmnej dávky a potrebnú vyváženosť jednotlivých rozpustných
frakcií uhľohydrátov a dusíkatých látok v bachore bahnice. S ohľadom na pôrod, má správne vybilancovaná kŕmna dávka podstatný vplyv
na kondičný stav bahníc, rast plodu a taktiež
kvalitu a kvantitu mledziva - veľmi dôležitého
faktora úspešnosti ďalšieho odchovu jahniat.
V spoločnosti De Heus používame software FeedExpert, ktorý nám pomáha nastaviť čo najoptimálnejšie kŕmnu dávku pre vaše bahnice v rámci
celého reprodukčného cyklu. Samozrejme pravidelnými návštevami fariem našimi špecialistami
pomáhame farmárom zabezpečiť fungovanie
stanovených cieľov v praxi.
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Pôrod a prvé kroky po ňom
Po úspešne prevedenom pôrode, ďalším veľmi dôležitým krokom je zabezpečenie príjmu
mledziva pre jahňa od matky. Imunitný systém
jahniat je závislý na príjme imunoglobulínov
z mledziva matky (pasívna imunita) čo najskôr,
v dostatočnom množstve a potrebnej kvalite.
Minimálny denný príjem by mal predstavovať
10% zo živej hmotnosti zvieraťa a prvá dávka
čo najskôr – ideálne do 2 hodín po narodení.
Áno, možno si poviete, že nič nového nečítate,
avšak je potrebné zdôrazniť obrovský dopad
tohto prvého kroku pre jahňa prakticky na celý
jeho produkčný život. Z praxe je vidieť, že v tejto
oblasti nerobíme stále dosť. Navyše, paradoxne
túto takpovediac zázračnú tekutinu nemusíme
kupovať – využime preto túto silnú prírodnú
zbraň v čo najväčšej miere v prospech budúcnosti nášho stáda. Úspešný prenos imunity a ostatných esenciálnych látok následne rozhoduje
nielen o ďalšom zdravotnom stave mladých zvierat, ale taktiež o ďalšej ekonomickej efektivite
a rentabilite celého chovu. A to už je argument,
ktorý by nás mal presvedčiť, aby sme si každoročne premysleli pracovné postupy, hľadali

možnosti zlepšenia kritických miest vo vlastnom
chove tomto období a neustále apelovali na zodpovedný personál. Tu je potrebné podotknúť,
že dnes má chovateľ na kontrolu dostatočného
zásobenia imunoglobulínmi k dispozícií veľmi účinné a menej nákladné metódy. V tomto
bode je potrebné správne zvoliť ďalšiu stratégiu.
Je tu viacero možností ako pokračovať ďalej.
Odstav a prechod na rastlinnú diétu
Najčastejším spôsobom ďalšieho postupu
odchovu jahniat najmä v mliečnych stádach je
veľmi skorý a skorý odstav jahniat. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý z nich je najlepší. Obidva spôsoby majú svoje pozitíva aj negatíva a je
na chovateľovi správne sa rozhodnúť na základe
plemenného zloženia stáda, úžitkovosti a samozrejme jeho cieľoch. Spoločným cieľom pre obidva spôsoby je dosiahnutie čo najplynulejšieho
prechodu jahniat z mliečnej výživy na rastlinnú.
Všeobecne by sme mohli povedať, že cieľom našej práce by malo byť jahňa so ž. hm. pri (skorom) odstave cca 12 – 13 kg s denným príjmom
štartérovej zmesi okolo 400 g. S tým úzko súvisí
aj optimálny rozvoj predžalúdkov. V tomto období sa odporúča robiť čo najmenej zmien naraz,
zabezpečiť dostatočné množstvo nezávadnej
pitnej vody a intenzívne pracovať na zvyšovaní
príjmu kvalitnej predštartérovej resp. štartérovej kŕmnej zmesi a takto zabrániť nežiadúcej
poodstavovej depresii jahniat.
Sortiment kŕmnych zmesí pre odchov
jahniat od De Heus
Spoločnosť De Heus od začiatku intenzívnejšieho pôsobenia na slovenskom trhu v oblasti
výživy prežúvavcov vníma potreby chovateľov
oviec a kôz. Na základe našich dlhoročných skúseností a požiadaviek domácich chovateľov sme
pripravili súbor štartérových kŕmnych zmesí
a zmesí určených pre odchov a taktiež intenzívny výkrm jahniat. Našim cieľom je priniesť
chovateľovi v regióne benefit vo forme stabilnej kŕmnej zmesi, na ktorej parametre sa môže
z dlhodobého hľadiska spoľahnúť. Nová výrobňa De Heus v Kendiciach je najmodernejšou
v regióne a prináša so sebou viaceré špeciálne
možnosti úpravy a použitia rozmanitých surovín pri výrobe kŕmnych zmesí.
Taktiež si uvedomujeme, že pre chovateľa
je veľmi dôležitá okamžitá dostupnosť krmiva
priamo v regióne. Z tohto dôvodu sme vytvorili skladové kapacity pri závode v Kendiciach.
V praxi to znamená, že vieme reagovať na urgentné požiadavky chovateľov a v prípade
akútnej potreby je krmivo v sklade k dispozícií
aj k osobnému odberu priamo v sklade. Tento
systém už využilo viacero chovateľov v regióne.
Ako dlhodobý partner chovateľov tiež vieme, že veľmi dôležité je okrem výroby produkciu aj efektívne umiestniť na trhu. Naši
kolegovia sú dennodenne v kontakte so spracovateľmi a obchodníkmi a v prípade potreby
vedia pomôcť s realizáciou vašej produkcie.
Neváhajte nás preto kontaktovať v prípade
akýchkoľvek otázok alebo dotazov.

Chov oviec a kôz 4/2021
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Na základe našich skúsenosti a viacerých
požiadaviek chovateľov na Slovensku sme pripravili tri zmesi, ktoré pokrývajú práve toto
dôležité obdobie v odchove plemenných zvierat. Obsahujú štyri a viac zdrojov proteínu, viacero typov škrobu, dva a viac zdrojov vlákniny
(dôležitej pre udržanie optimálneho zdravotného stavu čreva), prídavok melasy pre zlepšenie chutnosti a zníženie prašnosti a dotáciu
potrebných minerálnych látok a vitamínov.
Jahňa prestarter
Doplnková granulovaná kŕmna zmes pre odchov a výkrm jahniat (kozliat) od prvého týždňa
veku do veku 35 dní. Skrmuje sa najskôr ako návykové krmivo k materskému mlieku. Obsahuje
aj podiel sušenej srvátky. Doporučené dávkovanie je ad-libitné. Je potrebné dbať na hygienu
podávania a prístup k nezávadnej pitnej vode.
Podávať 2x denne s postupne sa zvyšujúcou
dávkou. Jahňatám v škôlkach je potrebné ponúknuť ku kŕmnej zmesi kvalitné seno. Kŕmna
zmes svojou štruktúrou a zložením podporuje
rýchly návyk na koncentrované krmivá a obsiahnuté živiny podporujú rýchly rozvoj bachora.
Jahňa starter
Doplnková granulovaná kŕmna zmes pre odchov a výkrm jahniat (kozliat) od 35. dňa veku
do veku 100 dní. Túto zmes je možné skrmovať
po postupnom prechode zo zmesi Jahňa prestarter. Jahňatám je potrebné v tomto období
ponúknuť k tejto zmesi objemové krmivá. Dávkovanie je ad-libitné. Je potrebné dbať na hygienu podávania a prístup k nezávadnej pitnej
vode. Svojou štruktúrou a zložením podporuje
rýchly návyk na koncentrované krmivá. Obsiahnuté živiny podporujú rýchly rozvoj a rast
kostí a svalstva.
Jahňa finišér
Krmivo je určené pre 10-40 kg jahňatá, dávkovanie je ad libitum. Kŕmna zmes je prispôsobená na intenzívny výkrm do vyšších hmotnostných kategórií.
PRODUKČNÉ KŔMNE ZMESI
Ovce lacto
Granulovaná doplnková kŕmna zmes pre
ovce a kozy. Dávkovanie sa odporúča nastaviť
na základe fyzickej kondície a úžitkovosti. Ako
základ kŕmnej dávky je potrebné použiť šťavnaté konzervované objemové krmivo alebo seno.
Táto kŕmna zmes je zároveň svojim zložením
vhodná na prikrmovanie zvierat v dojárni.
Goat full TMR a Sheep full TMR
Na základe špecifických požiadaviek niektorých chovateľov sme pripravili kompletné granulované produkčné krmivo pre kozy (ovce).
Dávkovanie je ad libitum bez nutnosti doplniť
do kŕmnej dávky objemové krmivá. Táto zmes
bola navrhnutá špeciálne pre farmy, ktoré nevyrábajú vlastné objemové krmivá.
V prípade záujmu o bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
13
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Vyhodnotenie nákupných trhov na
plemenné barany v Liptovských Revúcach
Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Dňa 16.6.2021 sa v priestoroch tržnice Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce
konal nákupný trh na plemenné barany plemien
cigája, lacaune, slovenská dojná ovca a východofrízska ovca. Predseda Výberovej komisie pre
chov oviec a kôz pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
menoval na hodnotenie baranov komisiu v zložení: prof. RNDr. Milan Margetín,PhD (SPU Nitra)
- predseda hodnotiacej komisie, Marián Kubín
(PSSR š.p., RS Žilina) a MVDr. Milan Cikrai( RVPS
Banská Bystrica). Za zapisovateľov boli menovaní Bc. Andrej Smetanka (ZCHOK) a Ing. Jana
Ondrašovicová (PD Mestečko). Celkovo bolo na
hodnotenie predvedených 116 ks baranov, z toho boli 4 ks vyradené. Do plemenitby bolo zaradených 112 ks plemenných baranov. Po skončení hodnotenia hodnotiaca komisia vyhlásila
víťaza nákupného trhu. Stal sa ním plemenný
baran plemena cigája číslo katalógu 16, CEHZ SK
3478063, línia KAMENDIN chovateľa PD Mošovce.
Dňa 23.6.2021 sa konal nákupný trh na plemenné barany plemena zošľachtená valaška,
valaška(pôvodná valaška), plemena slovenská
dojná ovca a plemena charollaise. Predseda Výberovej komisie pre chov oviec a kôz pri MPRV SR
menoval na hodnotenie baranov komisiu v zložení: Marián Kubín - predseda komisie, Ing. Ivan
Pavlík, PhD. (NPPC VÚŽV Nitra), a MVDr. Vasil
Černák
(RVPS Banská Bystrica). Zápisom hodnotenia boli poverení Bc. Andrej Smetanka (ZCHOK)
a Ing. Jana Ondrašovicová (PD Mestečko). Celkovo bolo na hodnotenie predvedených 146 ks
baranov, z toho boli 2 ks vyradené. Do plemenitby bolo zaradených 144 ks plemenných baranov.
Po skončení hodnotenia hodnotiaca komisia
vyhlásila víťaza nákupného trhu. Stal sa ním plemenný baran plemena zošľachtená valaška číslo
katalógu 126, CEHZ SK 3433563,línia KLENOVČAN - 15, chovateľa RD Klenovec.
Dňa 25.8.2021 sa konal v tomto roku posledný nákupný trh na plemenné barany, vo väčšine prípadov do 1 roku veku, plemien lacaune,
východofrízska ovca, slovenská dojná ovca, jacob, suffolk a valaška (pôvodná valaška). Predseda Výberovej komisie pre chov oviec a kôz pri
Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky menoval na hodnotenie
baranov komisiu v zložení: predseda hodnotiacej komisie – Ing. Tomáš Kitz, členovia - Ing.
Kamil Šulko (PSSR š.p.), Ing. František Bujňák
(PSSR š.p , MVDr. Milan Cikrai( RVPS Banská Bystrica). Za zapisovateľov boli menovaní Bc. Andrej Smetanka (ZCHOK) a Ing. Jana Ondrašovi14

Ovce a kozy 4_2021.indd 14

Ocenenie víťaza NT 16.6.2021.

Ocenenie víťaza NT 25.8.2021.
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cová (PD Mestečko). Celkovo bolo na hodnotenie
predvedených 91 ks baranov, žiaden baran nebol
vyradený. Do plemenitby bolo zaradených 91 ks
plemenných baranov. Po skončení hodnotenia
hodnotiaca komisia vyhlásila víťaza nákupného
trhu. Stal sa ním plemenný baran plemena lacaune, číslo katalógu 7, CEHZ SK 3528313, línia
LANKO, chovateľa Martin Šimek, Bystrička.
Chovateľom víťazných plemenných baranov
bolo priamo na nákupných trhoch odovzdané

ocenenia Zväzu z rúk predsedu predstavenstva
ZCHOK Ing. Igora Nemčoka.
Záver:
Priebeh nákupných trhov bol bezproblémový.
Komisie pracovali podľa stanoveného časového
harmonogramu.
Dlhodobý trend v poklese produkcie plemenných baranov sa výrazne prejavil. Na nákupných
trhoch bol zvýšený záujem o nákup plemenných

baranov všetkých našich národných plemien
i špecializovaných dojných a mäsových plemien
oviec. Je „nedostatok“ plemenných baranov.
Dúfam, že to bude motivácia pre producentov
na zvýšenie produkcie.
Touto cestou chcem súčasne poďakovať predsedníčke PD Liptovské Revúce Ing. Anne Kováčikovej a kolektívu pracovníkov PD Liptovské
Revúce za výborne zvládnuté podmienky na konanie nákupných trhov.

Výber šampióna NT hodnotiacou komisiou - 25.8.2021.

Výber šampióna trhu.
Chov oviec a kôz 4/2021
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Šesť rád ako skrátiť dĺžku výkrmu jahniat
Chovatelia oviec, ktorí chcú zlepšiť ekonomiku chovu, by mali klásť väčší dôraz na to, aby
jahňatá rýchlejšie dosahovali požadovanú živú hmotnosť, využívaním dostupných pasienkov.
Skorý predaj jahniat prispieva k celkovej ziskovosti chovu oviec. Je nutné pripomenúť že, dosiahnutie dobrej konformácie jatočného tela prispieva k celkovej ziskovosti iba do troch percent. Napriek tomu, majú chovatelia tendenciu myslieť si že, dobrá konformácia je ekonomicky
nadradená a skorý predaj je pre nich nerentabilný, vysvetľuje odborník John Vipond. Vipond
uviedol, že britský systém známkovania oviec a predaj prostredníctvom živých aukcií má tendenciu „podporovať“ tento spôsob myslenia. Na nedávnom stretnutí Farming Connect, ktoré
sa konalo 29. apríla na trhu s dobytkom vo Welshpoole, však povedal, že prvých 100 dní života
jahniat bolo obdobie, kedy chovateľ zarobil alebo stratil peniaze.
Nasleduje prehľad faktorov, ktoré by mohli
chovateľom pomôcť skrátiť počet dní výkrmu
jahniat:

takzvané dokončovanie jahniat mimo pastvy.
Musíte sa starať o pastvu, pretože to je motor
vašej produkcie.

1. Vylepšené obhospodarovanie trávnych
porastov
Chovatelia oviec musia znížiť svoje fixné
náklady, aby zvýšili ziskovosť. „Skontrolujte,
na čo míňate peniaze. Ak máte vysoké fixné
náklady, používate veľa obilnín. Doktor Vipond
uviedol, že ovčie systémy nemôžu konkurovať
priemyslu ošípaných a hydiny, ktoré majú lepšie miery konverzie krmív, alebo mliekarenským systémom, kde sú výnosy vyššie. Povedal,
že farmári by sa v prvom rade mali snažiť o produkciu vysokokvalitnej krmoviny a až potom o

2. Porovnajte dopyt s ponukou
Obdobie bahnenia by sa malo zhodovať s
vegetačným obdobím aby mali bahnice a jahňatá bohatú ponuku pastvy. Globálne otepľovanie predĺžilo vegetačné obdobie o tri až
šesť týždňov, v závislosti od nadmorskej výšky,
takže to, čo fungovalo v minulosti, nemusí byť
práve teraz dobré. Mali by ste vyrovnať zásobu
pastvy a krmovín.
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3. Vytvorte kvalitné krmivo
Vytvorte množstvo kvalitného konzervo-

vaného krmiva. Za predpokladu, že konzervované krmivo obsahuje 12 ME, môžete znížiť
koncentrát kŕmenia na 3 kg na bahnicu ročne a
ušetriť niečo vyše štyroch eur na hlavu. Vipond
uviedol, že farmári by sa mali snažiť dosiahnuť
vysokú kvalitu krmív, aby v poslednom mesiaci
gravidity nakŕmili čo najviac bahníc, z čo najmenšieho množstva.
4. Vyberte jedince, ktoré budú schopné dostatočne využiť potenciál pastvy
Doktor uvádza, že chovatelia musia používať ovce s vyšším genetickým potenciálom.
Zvieratá by sa mali vyberať na základe dvoch
kľúčových odhadovaných plemenných hodnôt
(EBV), ktoré ovplyvňujú rýchlosť rastu.
• Skenovacia hmotnosť: Poukazuje na schopnosť rastu do veku 21 týždňoch života
• Váha v ôsmych týždňoch: Poukazuje na
schopnosť rastu do ôsmich týždňov života
5. Podľa potreby kŕmte kŕmnymi zmesami
Existuje priestor, pre kŕmenie kŕmnymi
zmesami. Platí to najmä v období sucha, povedal Vipond. Čo sa týka daného spôsobu kŕmenia, Doktor Vipond odporúča minúť 4 až 5
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eur na kus. Pred odstavením sú jahňatá
schopné zo skonzumovaného koncentrátu dosiahnuť vyššiu konverziu krmiva na
jeden kilogram prírastku. Po odstavení
musia prijať viac krmiva, aby dosiahli požadované množstvo prírastku.
6. Prevencia proti črevným parazitom
Dážď zvyšuje riziko výskytu parazitov,
pretože vajíčka sa z trusu uvoľňujú na pasienky. Potom sa liahnu a produkujú infekčné larvy, vysvetlil doktor Vipond. Vipond odporučil vykonať počítanie vajíčok
v truse, pred aj po od červení oviec, aby
sa zabezpečila účinnosť produktu a monitorovanie odolnosti. "Červy nedodržiavajú pravidlá." Pri každom testovaní dostanete prekvapivé výsledky, každá farma
je iná. Ak jahňatá ponecháte na jednej
pastevnej ploche, stále ich pri odstavení
budete mať o 3 kg ľahšie, ako keby ste ich
nenechávali na jednom mieste. Rotačné
pasenie taktiež môže prispieť k zníženiu
rizika výskytu parazitov.
Internetové zdroje:
6 expert tips to reduce lamb days to slaughter [online]. 2019. Farmers weekly. Dostupné na internete: >
<https://www.fwi.co.uk/livestock/sheep/6-expert-tips-to-reduce-lamb-days-to-slaughter>
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Uznávacie konania o štatút rozmnožovacieho
chovu oviec a kôz v roku 2021
Podmienkou registrácie chovu a zvierat v plemennej knihe je uznanie štatútu rozmnožovacieho chovu (RCH) oviec resp. kôz. Uznávacie konanie vykonáva, na základe písomnej žiadosti
chovateľa, odborná komisia menovaná predsedom Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK (ŠR) fyzickou
obhliadkou stáda a posúdením chovateľských podmienok. Súčasťou komisie je aj zástupca príslušnej RVPS, ktorej súhlasné stanovisko je podmienkou pre uznanie štatútu RCH. Po splnení
podmienok je chov, na základe písomnej prihlášky chovateľa, zaregistrovaný v registri chovov
plemenných kníh a je mu vystavený dekrét o uznaní štatútu RCH.
Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Uznávacie konania sa vykonávajú operatívne v priebehu celého roka.
V roku 2021 boli ŠR doručené nasledovné
žiadosti chovateľov:
1. Ing. Ďurica Marián - SHR, Pri štadióne
919/10, 976 68 Heľpa - žiadosť o uznanie RCH
oviec plemena SD – chovateľ žiadosť stiahol,
bezpredmetná
2. Dziak Jozef - SHR, Hviezdoslavova 9,
064 01 Stará Ľubovňa - žiadosť o uznanie RCH
oviec plemena C – uznaný štatút RCH
3. Poľnohospodárske družstvo Liptovské
Hole so sídlom v Kvačanoch - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena ZV – uznaný štatút RCH
4. Opálka Juraj, č. d. 9, 038 41 Trnovo - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena V – uznávacie konanie fyzicky vykonané
5. Ľuboš Buľovský, 038 42 Ďanová 150 - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena SD – uznaný
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Ovce a kozy 4_2021.indd 18

štatút RCH
6. Marian Lehotský SHR, 032 33 Kráľova Lehota 157 - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena LC – uznávacie konanie fyzicky vykonané
7. Jaroslav Kamas, Vrchteplá 69, 017 05 Považská Bystrica - žiadosť o uznanie RCH oviec
plemena V – uznávacie konanie fyzicky vykonané
8. 8. Barlík Vladimír, 065 11 Nová Ľubovňa
658- žiadosť o uznanie RCH oviec
9. plemena DP
10. Jozef Vyletel, Široké Lúky 2641/20, 963
01 Krupina - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena LC – uznaný štatút RCH
11. Mazáň Milan, Pri Mlyne 340/1, 038 54
Krpeľany - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena DP – uznávacie konanie fyzicky vykonané
12. Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri
Nitre, Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka
pri Nitre - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena CH – uznaný štatút RCH
13. SKALATRANS SK, s. r. o., Hviezdoslavova
105/12, 065 44 Plaveč - žiadosť o uznanie

RCH kôz plemena BK
14. Ing. Slavomír Reľovský, Zimná 991/123,
064 01 Stará Ľubovňa - žiadosť o uznanie RCH
oviec plemena KA – uznávacie konanie fyzicky
vykonané
15. Miloš Blizniak, kpt. Nálepku č. 20, 038
52 Sučany - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena C – uznávacie konanie fyzicky vykonané
16. Miroslav Dzúrik SHR, Bystrička 277, 038
04 Bystrička - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena C – uznávacie konanie fyzicky vykonané
17. František Velič VELMONT, Dolný Moštenec 45, 017 01 Považská Bystrica - žiadosť
o uznanie RCH oviec plemena ZW
18. Jurík Jaroslav, Mateja Šuňavca 431/31,
032 42 Pribylina - žiadosť o uznanie RCH oviec
plemena ZV
19. Marko Pardus, Hniezdne 455, Farma
AgroMarko, Vyšné Ružbachy 150 - žiadosť
o uznanie RCH kôz plemena BU – uznávacie konanie fyzicky vykonané
20. Tibor Červík, Osloboditeľov 10, 038 54
Šútovo - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena
CF – uznávacie konanie fyzicky vykonané
21. Ing. Jozef Novotný, Teplická 1564/138,
914 01 Trenčianska Teplá - žiadosť o uznanie
RCH oviec plemena KA
22. EU GEN, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava mestská časť Staré Mesto žiadosť o uznanie RCH oviec plemena LC.
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AGRO EKO SLUŽBY s.r.o.

Agramil-FARM s.r.o., Mojš

Agro Raslavice s.r.o.

Agrodružstvo Bystré

Agrodružstvo S, Revúca

Agrodružstvo Tarnov
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„Na konci sveta“
Skúsenosti chovateľky s humínovými kyselinami

Za dedinkou Hrochoť (okr. Banská Bystrica) na Turkovom vrchu s nadmorskou výškou 710 m
sa nachádza Farma Turkov Vrch. Majiteľka Ivetka sa už 8 rokov venuje chovu ohrozeného
druhu hnedej kozy krátkosrstej, najnovšie už šľachtiteľskému. Na farme chová aj sliepky,
prepelice, kačky, husi a králiky.
Na začiatku gazdovania dostala veľmi dobrú školu od starého chovateľa v dedine, ktorý ju
naučil pôvodným zásadám starostlivosti o zvieratá. Veterinár k nim chodí málokedy, pretože
pre Ivetku je na prvom mieste imunita zvierat. A imunita sídli v črevách, takže napríklad pri
prechode na jarnú stravu – mladú trávičku s vyšším obsahom cukru - automaticky podáva
zvýšenú dávku HUMACu, aby zabránila hnačkám. Rovnako sa snaží, pokiaľ je to možné,
vyvarovať rôznym antibiotikám, ktoré zabíjajú prirodzenú imunitu zvierat. Radšej volí
prírodnú cestu posilnenia organizmu probiotikami a humínovými kyselinami.
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„Dakedy
D k d sa zvieratá
i tá prirodzene
i d
pásli a
vyhľadávali si potravu s vysokým obsahom
minerálov. My sme ich v pohybe obmedzili,
nehovoriac o potrave, ktorá nie je
dostatočná na obsah živín a minerálov, aj
samotná pasienka už nie je taká kvalitná.“
Preto je nevyhnutné ich organizmus týmito
minerálmi dopĺňať, aj to sa jej darí
aplikáciou produktov HUMAC® do krmiva
zvierat.

„Tento rok sme prvýkrát použili na podstielku p
pre naše kozie osadenstvo HUMAC® Welfare.
Kvôli v zime neprístupnému terénu a tiež, aby boli zvieratá v teple a neprechladli cez zimu,
podstielku v zime nevymieňame.
Počas zimy len dokladáme novú a tentokrát aj s
HUMAC® Welfare. Akonáhle nám to počasie dovolí,
vymieňame celú podstielku.
Nebola však taká, ako po minulé roky, to som ešte
nevidela, nebol to čistý hnoj. Bola z nej suchá zem
zmiešaná so slamou, a teda rovno sme ju mohli
použiť ako hnojivo do záhrady. Celkovo sa podstatne
znížil aj zápach v maštali, čo bolo príjemné nielen
nám, ale určite aj zvieratám. Aj tento rok sme už
začali dávať na podstielku HUMAC® Welfare."
Iveta Vydúreková - Farma Turkov Vrch

HUMAC® je schválený a odporúčaný v ekologickom
hospodárstve pre produkciu bezpečných produktov
(mlieko, vajcia, mäso) s nižším obsahom toxínov a
iných toxických rezíduí. Viaže na seba mikrobiálne jedy,
plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté
zlúčeniny, napr. amoniak, PCB, dioxíny,
y
ťažké kovy a pod., ktoré sa vylučujú
trusom. Výrobky sú tak čistejšie
a zdravšie.

Ak vás farma Turkov Vrch zaujala, viac sa o nej dozviete na:
www.farma-turkovvrch.webnode.sk
alebo na www.facebook.com/farmaturkovvrch
Všetko o produktoch značky HUMAC® nájdete na www.humac.sk

HUMAC® – Humínové kyseliny aktivované pre život
humac@humac.sk, 0910 749 403, www.humac.sk
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AGRO-HNIEZDNE s.r.o.

Agro-Lent s.r.o.

Agrodružstvo Turňa

Agrofarma Baranec s.r.o.

Agrofarma Záhorany

Agrofarma Červený Kameň - Lednica
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Z HISTÓRIE

Z DEJÍN VALACHOV NA SLOVENSKU
Ako valašskí pastieri zakladali kopaničiarske dediny
Prelom 16. a 17. storočia bol obdobím, kedy osídľovanie na princípoch valašského práva
začalo postupne prerastať do osídľovania na tzv. práve kopaničiarskom. Príčiny postupného
doznievania kolonizácie na valašskom práve treba hľadať tak v demografickej, ako aj v ekonomickej sfére. Tým, ako sa počet obyvateľov valašských dedín postupne zvyšoval, no nových
plôch vhodných na extenzívny chov dobytka nepribúdalo, boli valašskí gazdovia nútení získavať nové pastviny klčovaním či žiarením lesov a krovísk, prípadne odvodňovaním či regulovaním mokrých a podmáčaných pôd.
Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.
Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku (dobrovoľník)
Keďže takto získaná pôda, bola obvykle
vhodná i na pestovanie menej náročných poľnohospodárskych plodín, začala sa väčšina
valachov, popri svojom pôvodnom pastierskom
„remesle“, venovať aj roľníctvu. Pre takúto
pôdu, ktorá bola získaná kultivovaním dovtedy poľnohospodársky nevyužívaných plôch, sa
v literatúre zaužívalo pomenovanie - kopanice
(známe sú však i pomenovania cholvarky, rale,
bačovy, lazy, štále či iné). Prvé kopanice, na
ktorých valašské obyvateľstvo spočiatku pestovalo zrejme len nenáročnejšie plodiny ako:

kapusta, bôb, ľan či pohánka, začali v chotároch už jestvujúcich dedín na valašskom práve,
ale aj pri mnohých horských salašoch (!), vznikať už niekedy v priebehu druhej polovice 16.
storočia.
Nezanedbateľný podiel na šírení kopaničiarskeho práva však mali aj majitelia hradných
panstiev, ktorí v snahe dosiahnuť maximálne
možné výnosy zo svojich majetkov, začali koncom 16. a začiatkom 17. storočia cieľavedome
a systematicky usádzať v tom čase ešte stále
migrujúcich, či na salašoch a kopaniciach žijúcich valachov do miest vhodných na založenie
nových dedín. Základom mnohých z týchto nových dedín sa stávali práve veľké alebo inak významné salaše (ktoré ich obyvatelia postupom

času prebudovávali na trvalé obydlia) a v ich
blízkosti jestvujúce kopanice.
Pri ich zakladaní bol chotár budúcej dediny
rozdelený na jednotlivé diely, tiahnuce sa od
jednej strany chotára po druhú, pre osadníkov,
ktorí prijali (nezriedka z donútenia) podmienky stanovené majiteľom príslušného hradného
panstva. Kopaničiari boli na dobu 6 – 20 rokov
oslobodení od platenia všetkých feudálnych
dávok. Po uplynutí tejto lehoty boli, podobne
ako obyvatelia dedín na valašskom práve, povinní odvádzať svojmu zemepánovi dvadsiatok
z oviec a bryndzu, pričom muži z niektorých
dedín museli, rovnako ako valasi, vykonávať aj
vojenskú službu. Okrem toho museli kopaničiari, podobne ako obyvateľstvo dedín na zvykovom a zákupnom práve, odovzdávať i naturálne
dávky, najmä dávky z obilia, hydinu a vajcia.
Kopaničiarskym špecifikom bola povinnosť vyrábať pre majiteľa panstva šindle, krokvy a brvná, rúbať a klčovať lesy a takto vzniknuté lesné
mýtiny (ale nezriedka aj trasoviská a rašeliniská) premieňať na ďalšiu poľnohospodársku
pôdu.

Ťažba dreva v lese. Dielo Jozefa Hanulu z roku 1938 s názvom Drevorubači.
Zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2290 (originál uložený v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave)
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Kopaničiarske dediny sa však od starších
právnych, respektíve správnych typov dedín
výrazne odlišovali i svojim pôdorysom a využitím plochy obecného chotára. Ako sme už spomínali vyššie, pri zakladaní kopaničiarskej dediny sa plocha budúceho chotára rozdelila na
presné diely, zvané rale, zárubky, hŕby či šnúry.
Tie sa vyznačovali tým, že jeden kopaničiar,
respektíve jedna kopaničiarska rodina dostala všetku pôdu v jednom rovnobežnom kuse,
ktorý sa tiahol po celej šírke chotára. Plocha
obecného chotára teda pozostávala z určitého počtu rovnobežných pásov poľností, ktoré
predstavovali hospodárstvo jednej rodiny.
Uvedená skutočnosť sa samozrejme musela
odraziť aj na ich „stavebnom charaktere“. Kopaničiarske dediny, ktorých chotár sa delil na
rale, sú dodnes priam ukážkovými príkladmi
sídel tzv. reťazovitého typu. Známych je však aj

viacero prípadov, kedy v dôsledku špecifických
prírodných podmienok, ale často
i neochoty jednotlivých kopaničiarov opustiť svoje „pôvodné“ kopanice a usadiť sa v sústredených sídlach, vznikli dediny s tzv. roztrúseným osídlením na kopaniciach.
Dediny na kopaničiarskom práve sa od
starších dedín líšili i spôsobom pasenia oviec.
Zatiaľ čo v dedinách riadiacich sa valašským
právom, ale aj v dedinách na zvykovom či zákupnom práve, v ktorých sa uplatnil „valašský
spôsob“ chovu oviec, prevládlo postupne spoločné pasenie oviec a spoločná výroba mliečnych produktov, zabezpečované voleným bačom, valachmi a honelníkmi, v kopaničiarskych
dedinách si, naproti tomu, každá rodina pásla
svoje ovce sama a sama si tiež dorábala i mliečne produkty.
Hoci kopaničiarske dediny mali v počiatoč-

ných fázach svojej existencie prevažne dobytkársky charakter (čo dozaista súvisí so skutočnosťou, že gro prvých kopaničiarov pochádzalo
z radov valašského obyvateľstva), ich základným
„poslaním“, určeným už pri ich zakladaní, bola
poľnohospodárska výroba. Kopaničiarske právo
nebolo, rovnako ako právo valašské, nikdy vcelku písomne kodifikované. Samospráva obyvateľstva kopaničiarskych dedín sa preto, tak ako
pri valašských dedinách, opierala v prvom rade
o výsady a úlohy tolerované, respektíve určované jednotlivými zemepánmi. Pre úplnosť treba
doplniť, že v 17. storočí prešlo na výhodnejšie
kopaničiarske právo i viacero dedín, riadiacich
sa pôvodne valašským právom. Doosídľovaním
na princípoch tzv. kopaničiarského práva bol
stáročný proces osídľovania horských oblastí
Slovenska v podstate ukončený.
(pokračovanie nabudúce)
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Uznávacie konanie rozmnožovacích chovov koza búrska a ovca kamerunská
Na základe žiadostí chovateľov sa dňa
16. 11. 2021 konalo uznávacie konanie rozmnožovacích chovov plemien búrska koza
a kamerunská ovca.
Bc. Andrej Smetanka
ZCHOK na Slovensku-družstvo
Uznávacie konanie rozmnožovacieho
chovu búrskej kozy prebehlo na farme pána
Marka Pardusa, vo Vyšných Ružbachoch. Komisiu uznávacieho konania tvorili šľachtitelia ZCHOK na Slovensku a orgán RVPS Stará
Ľubovňa. Členovia komisie hodnotili najmä
kondičný a zdravotný stav zvierat, zovňajšok, osvalenie, ale aj chovateľské prostredie.
Hodnotené zvieratá boli v primeranej kondícii a boli dobre osvalené, tým pádom získali
kladné hodnotenie. Stádo pozostávalo z jedného plemenného capa a pätnástich plemenných kôz. Zvieratá pochádzali najmä z Česka,
Slovenska a taktiež aj Nemecka. Pán Marko
Pardus je skúsený zootechnik a dlhoročný
chovateľ, ktorý sa môže pýšiť šľachtiteľským
chovom oviec plemena texel a rozmnožovacím chovom kozy anglonúbijskej. Na základe
toho, že stanovisko RVPS Stará Ľubovňa aj
ZCHOK bolo kladné, chov bol odporučený na
uznanie rozmnožovacieho chovu plemena
búrska koza. Chovateľovi k tomuto úspechu
gratulujeme.
Zástupcov Zväzu chovateľov oviec a kôz na
Slovensku veľmi teší tento nový prírastok do
koziarskej rodiny, a to aj kvôli skutočnosti, že
na Slovenku sa búrska koza takmer vytratila.
Tragická strata vynikajúceho chovateľa tohoto plemena na istý čas spôsobila nulový stav
búrskych kôz evidovaných v plemennej knihe
na Slovensku. Výsledky pedantnej práce tu
však ostali a môžeme konštatovať, že práve
pán Ing. Petrovič motivoval mnohých chovateľov k chovu mäsový plemien kôz na Sloven-
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sku. Vážime si dlhoročnú snahu, ktorá tu toho
zanechala mnoho a vkladáme nádej do chovateľov ako je pán Marko Pardus.
Iba zopár kilometrov od obce Vyšné Ružbachy sa konalo ďalšie uznávacie konanie,
na Slovensku doposiaľ neregistrovaného
plemena oviec. Jednalo sa totiž o uznávacie
konanie rozmnožovacieho chovu oviec plemena kamerunská ovca. Dané plemeno patrí
do skupiny západoafrických oviec chovaných
divokým spôsobom vo vyšších nadmorských
výškach Kamerunskej republiky. Kamerunská
ovca je veľmi nenáročná na potravu a je tiež
výborne adaptovaná na pastevný odchov. Má
krátku a lesklú srsť, ktorá pokrýva celú časť
tela. U daného plemena sa vyskytuje srnčie
hnedé alebo čiernobiele sfarbenie. Prvý typ
sfarbenia pochádza z oblastí savany, kde je
silný tlak predátorov a srnčia farba pôsobí ako
maskovacie sfarbenie. Čiernobiele sfarbenie
môže mať rôzny podiel strakatosti. Hnedý
(srnčí) farebný ráz, ktorý v chovoch prevláda,
sa vyznačuje čiernou farbou brucha a vnútornou časťou končatín. Plemeno je menšieho telesného rámca a pevnej konštitúcie. Hlava je

stredne dlhá, u baranov mierne klabonosá
s vodorovne nasadenými ušami, krk svalnatý
a pomerne dlhý, hruď stredne hlboká a široká,
končatiny stredne dlhé a pevné, chrbát rovný, zadná časť tela mierne zrazená. Materské
vlastnosti bahníc sú taktiež vynikajúce.
Toto exotické plemeno výborne zapadá
do obrazu tunajšej prírody a vďačne zužitkuje každú trávnatú plochu. Nebolo tomu inak
ani na farme Pastovník, kde sa tieto zvieratá
celoročne zdržiavali. Aj napriek menšej početnosti kamerunských oviec v susedných
krajinách a nemalým problémom s obstaraním
plemenných zvierat sa chovateľovi podarilo
získať plemenné zvieratá z Českej Republiky.
Stádo pozostávalo z jedného barana a deviatich oviec. Komisia, zložená z príslušnej RVPS
a šľachtiteľov ZCHOK na Slovensku po zohľadnení kondičného a zdravotného stavu zvierat,
vydala kladné stanovisko a odporučila daný
chov uznať za rozmnožovací. Toto zaujímavé
srstnaté plemeno oviec má svoj prvý uznaný
rozmnožovací chov na východnom Slovensku.
Chovateľovi gratulujeme a želáme mu množstvo chovateľských úspechov.
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PRE BEZPECNÝ
ŠTART VAŠICH
JAHNIAT
ŠTARTÉROVÉ ZMESI DE HEUS
Medzi rizikové obdobia odchovu jahniat patria najmä obdobie okolo pôrodu,
NCCDKDMHDI@GMH@SNCL@SJXOQHRJNQNLNCRS@UD NCRS@UI@GMH@SNCLKHDĜMDI
MēGQ@CJX@ONRSTOMşOQDBGNCM@Q@RSKHMMŕUşţHUT 
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