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JEDNODUCHÝ
     PRESNÝ
          SPOĽAHLIVÝ
               BEZPEČNÝ



Kedy testovať

Istota presných výsledkov testu

 Výhody testovania gravidity z mlieka

Identifikácia kráv
• uistite sa, že pred testovaním bola overená vhodnosť spôsobu identifikácie dojníc
Označovanie vzoriek
• pri označovaní vzoriek sa držte pokynov laboratória
Minimalizácia chýb pri prenose vzoriek
• odoberajte vzorky certifikovanou odmernou nádobou na mlieko
Kontrolné vyšetrenie
• Čo to znamená? Hladiny PAD môžu v priebehu času kolísať. Ak nie je možné 

jednoznačne stanoviť stav gravidná/negravidná, vykonajte odber ďalšej vzorky behom 
7-10 dní alebo požiadajte svojho veterinára, aby vyhodnotil graviditu danej dojnice pri 
nasledujúcej reprodukčnej návšteve farmy.

Detekcia prebiehajúcich 
dojníc v priebehu gestácie

Menej vykonaných úkonov, 
menej stresu pre dojnice

Zlepšenie výsledkov reprodukcie Optimalizácia ziskovosti

Dni od 
inseminácie

65-75 dní
Odhalenie úhynu 
embryí, ktoré sa 

môže objaviť medzi 
28. - 75. dňom.4 

100-120 dní
Reinseminácia 

negravidných dojníc 
je stále ekonomicky 

rentabilná.

Najjednoduchšia cesta k odhaleniu negravidných dojníc

Negravidný, hovädzí dobytok znamená 
náklady

Pri testovaní gravidity z mlieka testom IDEXX milk Pregnancy 
test sa detekuje vysoko špecifický proteín gravidity (PAG), ktorý 
sa v mlieku tvorí iba v prítomnosti embrya alebo plodu.

Mnoho odborných štúdií preukázalo*, že výsledky testu sú 
porovnateľné s výsledkami ultrazvukového vyšetrenia a palpácie. 

Priemerné náklady na 
negravidnú dojnicu:

5 eur
na dojnicu/deň

Vylepšenie výnosov znížením počtu 
negravidných dní. Príklad 100 kráv na farme:

 10 dní 20 dní

€ 5.000
€ 10.000

Zlepšením reprodukčnej 
výkonnosti skrátením 
intervalu pripúšťaní po 
otelení zlepšuje aj produkčné 
parametre mlieka. Využitie 
bežných vzoriek mlieka 
je nákladovo výhodné a 
nestresujúce pre zvieratá.

Vysoká citlivosť a spoľahlivosť 
testu už od 28. dňa po 
pripustení.

Už jedna zachytená 
prebiehavá krava zaplatí cenu 
3 testovaní pre 200 členné 
stádo (cena testu 2,80 EUR, 
dĺžka medziobdobia 400 dní, 
cena jalovice cca 1 550 EUR).

Neskorá 
gravidita

Testovaním pred 
státím na sucho sa 
predchádza liečbe 

negravidných 
dojníc a znižujú sa 

náklady. 

Presný

Preukázaná 
účinnosť

28-35 dní
Včasné odhalenie 

negravidných 
dojníc3, pomoc 

pri včasnej 
reinseminácii.



IDEXX Paratuberculosis Ab Test  
(test stanovujúci protilátky proti paratuberkulóze)

Čo je to BVD? (Bovine Viral Diarrhea)

Infekcia stáda
“Fenomén špičky ľadovca”

Management začína testovaním
• Viac ako 68% mliečnych chovov v USA je 

infikovaných Johnovou chorobou
• Pozitívne dojnice produkujú ročne o 500 kg menej 

mlieka s nižším obsahom tuku, nižším obsahom 
bielkoviny a vyšším počtom somatických buniek

• Odhalenie subklinických prípadov je prvým krokom 
pri znížení infekcie stáda

• Najdôležitejšia endemická vírusová infekcia hovädzieho dobytka
• Akútna (tranzientná infekcia)

 - virémia, vylučovanie vírusu trvá 10-14 dní
 - protilátky vo vzorke mlieka sú detekované dlhú dobu. 
 - reprodukčné a respiračné ochorenia (raný embryonálny úhyn, potrat)
 - zhoršenie priebehu ďalších ochorení
 - menej produktívne stádo (pokles produkcie mlieka), zvýšený počet somatických buniek

Pri dobytku pozorujeme tri štádiá Johnovho ochorenia.
Pri každej dojnici očakávajte v III. štádiu:

 - ďalšie 1-2 dojnice v III. štádiu (klinicky choré)
 - 6-8 dojníc v II. štádiu (nerozpoznaný, dospelý 

prenášač)
 - 10-15 dojníc v I. štádiu (infikované teľatá a jalovice)

• Diagnostika jedného klinicky chorého zvieraťa 
v stáde 100 kráv znamená, že najmenej 25 ďalších je 
infikovaných

• Znížená produkcia mlieka, narušená fertilita, skrátené 
obdobie produkcie

• Pokles bitúnkovej hodnoty od 20-30%

častá cesta prenosu
(nad 90%)

Vnímavá gravidná dojnica
(ne-PI) infikovaná BVDV v cca. 

1 1/2-4 mesiacoch gestácie

Menej častá cesta prenosu
(menej ako 10%)

BVDV perzistentne infikovaná (PI) 
dojnica gravidná

BVD vírus 
z akéhokoľvek 

zdroja

PI teľa

Vznikne BVD perzistentne 
infikované (PI) teľa

*Source: BVD Virus Control & 
Eradication Recommendations 
for Cow-Calf Production; 
Academy of Veterinarian 
Consultants.

ĎALŠIE TYPY TESTOV ZO VZORIEK MLIEKA

• Celoživotní nosiči vírusu
• Infekcie v skorej gravidite
• Ochorenia slizníc (vždy fatálne!)
• Perzistentne infikované teľa (PI) sa rodí infekčné ale 

s rezistenciou voči BVDV
• Zostáva infekčné a nákazlivé po celý život 

(“super-shredders”)
• Netvorí protilátky (väčšinou)
• Teľatá vyzerajú zdravo, dožívajú sa dospelosti 

a kontinuálne infikujú ostatné

Perzistentné infekcie!!!



Presné výsledky od 28. dňa

Menej práce, menej stresu pre dojnice

Zlepšenie reprodukčných parametrov

“Test je možné vykonať od 28. dňa. Máte k dispozícii spoľahlivý 
test, ktorý vám povie, či je dojnica gravidná alebo nie.”
Heinrich Reisslein: Farmár, chov mliečneho dobytku, Nemecko

“Nenapadá mi lepší systém. Žiadny stres pre dojnice 
a žiadna práca s testovaním gravidity.”
Stefan Wijnveen: farmár, 137 dojníc, robotické dojenie, Holandsko

“Každé 4 týždne mám prehľad a môžem okamžite 
riešiť problém prebehujúcich sa dojníc.”
Wim van de Venne, farmár, 65 dojníc, robotické dojenie, Holandsko

“Jedná sa o jednoduchú 
pomôcku pri včasnej 
detekcii negravidných 
dojníc. Ultrazvukové 
vyšetrenie vykonané na 
28. deň zamestná veľa ľudí 
a vyžaduje veľa času.” 

Veterinár, Tierarztpraxis 
Stumpe, Nemecko

“Pre mňa je dôležité, aby 
kravy každý rok porodili teľa.” 

Dominik Busch, farmár, 
Nemecko

“Test má význam aj ako 
potvrdzujúci test, alebo ako 
tzv. tretí test po 180 dňoch 
gravidity.”

Farmár, 56 dojníc, Milk robot, 
Nemecko

“Ide o vysoko presný test, 
ktorého výsledky nie sú 
závislé od skúseností 
a schopností.”
Dr. Joachim Kleen, veterinár, 
konzultant pre dobytok, Nemecko

“Používam automatizované 
testovanie gravidity z mlieka 
od začiatku. Nikdy som 
nezaznamenal chybovosť. 
Jedná sa o naozaj spoľahlivý 
nástroj.”
Karsten Jensen, farmár, 130 kráv 
mliečneho dobytku, robotické 
dojenie, Dánsko 

“Test je veľmi spoľahlivý. 
Bielkoviny súvisiace 
s graviditou sú spoľahlivo 
detekované.”
Dr. Christian Baumgartner, riaditeľ 
riadenia chovu, Milchprüfring Bayern 
e.V., Nemecko

“Žiadna fixácia dojníc, 
žiadne problémy. Sme veľmi 
spokojní.”
Ad van de Berg, farmár, 190 dojníc, 
robotické dojenie, Holandsko

“Ušetríme veľa času 
a vyhneme sa stresovaniu 
dojníc.”
Jens Jensen, Løkken, farmár, 
670 dojníc, Dánsko

“Je to také jednoduché: 
vzorky mlieka môžu byť 
odobraté bez akéhokoľvek 
zásahu do rutinných 
procesov dňa.” 
Mliekar, Nemecko
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