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spravodajstvo z domova

Aktuálne výsledky kontroly úžitkovosti I. stupňa oviec chovaných na Slovensku

Súčasné trendy v manažmente reprodukcie dobytka

Pokles úžitkovosti okrem plemena lacaune

Pod týmto názvom zorganizovala firma Slovenské biologické služby seminár určený pre chovateľov hovädzieho dobytka. V priestoroch nitrianskeho Agroinštitútu vystúpili dvaja prednášajúci.
Prvým bol viceprezident pre marketing a výcvik spoločnosti Select Sires Joe Mergel. V úvodnej
časti svojej prednášky predstavil firmu a jej ponuku. Firma sa okrem produkcie sexovaných inseminačných dávok venuje aj vývoju genomickej metódy, ktorá by pomohla zvýšiť presnosť odhadu plemennej hodnoty v kombinácii s rodokmeňovou hodnotou a testom potomstva zo 40 na
70 %. Podľa slov Joea Mergela by mali byť prvé genotypové hodnoty pre mlieko a typ zverejnené
tento mesiac. Pán Mergel sa v druhej časti prednášky venoval problematike vyhľadávania ruje.
Táto činnosť by mala byť podľa neho systematická. Jednou z najdôležitejších súčastí systému má
byť komplexnosť posudzovania primárnych a sekundárnych príznakov, ktorých súhra dáva väčšiu šancu na úspech. Predstavil aj niektoré pomôcky využívané na detekciu ruje (farebné kriedy, systém Estrotech...). V druhej prednáške zástupca firmy Milk line pán Altenburg predstavil
elektronický systém identifikácie ruje s názvom Heatime, ktorý upozorní farmára na rujnú kravu
svetleným signálom, resp. SMSkou.
Du

Ing. Štefan Ryba
Ing. Martina Rafajová
Plemenárske služby Slovenskej republiky,
š.p., Bratislava
V kontrolnom roku 2008 bolo do kontroly
úžitkovosti bez ohľadu na stupeň chovu zapojených 60 137 bahníc, čo pri počte 239 601
bahníc chovaných na Slovensku predstavuje
25 %-nú zapojenosť oviec v kontrole úžitkovosti.
K 30.9. 2008 bolo v kontrole úžitkovosti celkovo 190 chovov, z tohto počtu bolo 95
šľachtiteľských chovov (ŠCH), 36 rozmnožovacích chovov (RCH) a 59 úžitkových chovov
(ÚCH). Pozitívne hodnotíme, že počet chovov
sa v tomto roku udržal na rovnakej úrovni ako

v kontrolnom roku 2007. Do kontroly úžitkovosti I. stupňa bolo zapojených 43 169 oviec
- v šľachtiteľských chovoch bolo zapojených
33 001 bahníc, v rozmnožovacích chovoch 10
168 bahníc. V kontrole úžitkovosti II. stupňa
v úžitkových chovoch bolo zapojených 16 968
bahníc. Do kontroly mliekovej úžitkovosti bolo
v kontrolnom roku 2008 zapojených v 108 chovov 23 751 bahníc. Z celkového počtu chovov,
v ktorých sa vykonáva kontrola mliekovej úžitkovosti bolo 47 chovov, kde sa vykonáva kontrola úžitkovosti novým systémom, t.j. kontrola
mliekovej úžitkovosti sa vykonáva pri všetkých
bahniciach v stáde. Pozitívne môžeme hodnotiť skutočnosť, že aj v tomto roku počet chovov
a počet oviec v kontrole mliekovej úžitkovosti nezaznamenal pokles a zapojenosť stúpla

Tabuľka č. 1: Výsledky reprodukčných ukazovateľov v kontrolnom roku 2008 – šľachtiteľské
chovy.
ŠCH - plemeno

% oplodnenia

% plodnosti

% plodnosti
na obahnenú
bahnicu

zošľachtená valaška

91,9

117,3

127,7

cigája

94,0

120,5

128,2

merino

77,8

108,4

139,4

askánske merino

97,6

109,5

112,2

bergschaf

72,7

81,8

112,5

suffolk

72,1

110,8

153,8

oxford down

82,2

110,8

134,8

charollais

90,0

128,8

143,1

lacaune

93,3

117,2

125,7

východofrízska ovca

95,6

140,0

146,5

berrichonne du Chér

92,1

144,6

157,0

ile de France

94,0

152,7

162,5

romanovská

83,3

231,3

277,5

nemecká černohlavá ovca

28,6

42,9

150,0

Tabuľka č. 2: Výsledky reprodukčných ukazovateľov v kontrolnom roku 2008 – rozmnožovacie chovy.
RCH - plemeno

% oplodnenia

% plodnosti

% plodnosti
na obahnenú
bahnicu

zošľachtená valaška

91,4

114,3

125,0

cigája

91,6

110,0

120,0

texel

100,0

150,0

150,0

bergschaf

80,0

120,0

150,0

suffolk

94,5

160,0

169,2

charollais

72,0

116,0

161,1

lacaune

99,6

112,6

113,1

východofrízska ovca

84,9

145,2

171,0
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(v roku 2007 bolo v kontrole mliekovej úžitkovosti zapojených 21 734).
Výsledky reprodukčných ukazovateľov
V kontrolnom roku 2008 bolo pri našom
najpočetnejšom kombinovanom plemene
zošľachtená valaška pripustených 17 697 oviec
v šľachtiteľských chovoch a 3 311 bahníc v rozmnožovacích chovoch. Z tohto počtu bahníc
sa v kontrolnom roku 2008 obahnilo 14 741
bahníc v ŠCH a 2 727 bahníc v RCH. Pri plemene cigája bolo pripustených 9 961 oviec v ŠCH
a 3 585 oviec v RCH, z tohto počtu sa obahnilo
sa 8 669 bahníc v ŠCH a 3 098 bahníc v RCH. Pri
plemene merino bolo pripustených 1 367 oviec
a obahnilo sa 963 bahníc v šľachtiteľských chovoch.
Z mäsových plemien bolo najviac oviec
pripustených pri plemene ille de France 388
a obahnilo sa 328 bahníc v ŠCH a v RCH bolo
najviac oviec pripustených pri plemena suffolk
55, z toho sa obahnilo 52 bahníc.
Pri mliekových plemenách sa pri plemene
lacaune pripustilo 721 oviec, z toho sa obahnilo 596 bahníc, pri plemene východofrízska ovca
sa pripustilo 52 oviec a obahnilo sa 43 bahníc v
ŠCH a v RCH bolo pripustených 95 oviec, z tohto počtu sa obahnilo 62 bahníc.
Dosiahnuté výsledky reprodukčných ukazovateľov (% oplodnenia, % plodnosti a %
plodnosti na obahnenú bahnicu) za jednotlivé
plemená za šľachtiteľské a rozmnožovacie chovy v kontrolnom roku 2008 uvádzame v tabuľke
č.1 a 2.
V porovnaní plemien s kombinovanou úžitkovosťou v šľachtiteľských chovoch najvyššie
percento plodnosti na obahnenú bahnicu bolo
dosiahnuté pri plemene nemecká čiernohlavá
ovca (150,0 %), toto plemeno je zastúpené
len jedným chovateľom a tento ŠCH bol uznaný
v roku 2007. Z viacpočetných plemien kombinovaného úžitkového typu najvyššie % plodnosti na obahnenú bahnicu dosiahlo plemeno
merino – 139,4 %. Naopak, najnižšie percento
plodnosti na obahnenú bahnicu sme zaznamenali pri plemene askánske merino – 112,2 %
s medziročným poklesom 11 %.
Pri porovnávaní mäsových plemien v šľachtiteľských chovoch sme zaznamenali najvyššie percento plodnosti na obahnenú bahnicu
pri plemene ille de France – 162,5 % v ŠCH
a pri plemene suffolk v RCH – 169,2 %. Nasleduje plemeno berrichonne du Cher – 157,0 %.
Pri jedinom plodnom plemene chovanom
na Slovensku - romanovskej ovci - bol ukazovateľ percento plodnosti na obahnenú bahnicu
v šľachtiteľských chovoch na úrovni 277,5 %.
Porovnanie % plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2008 s kontrolným
rokom 2007 uvádzame v grafe č.1 (kombinova-

Vianočný gazdovský dvor
Pred vianočnými sviatkami (15.-21.12. 2008) sa pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR Stanislava Becíka konalo v priestoroch Štátneho závodiska
v Bratislave – Petržalke podujatie s názvom Vianočný gazdovský dvor. Všetkých
návštevníkov čakala bohatá vianočná nádielka a zaujímavé sprievodné podujatia. Vianočný gazdovský dvor ponúkal každý deň domáce zabíjačky, ukážky a predaj výrobkov tradičných špecialít priamo na mieste,
domácu kuchyňu – pečenie chleba, živé ryby a vianočné stromčeky,
prezentácie drobnochovateľov a množstvo iných výrobkov (med,
medovníky, medovina, vianočné pečivo – perníky, syrárske
špeciality, stolové a odrodové vína, mäso, údeniny,
mäsové výrobky a špeciality, čerstvé plnotučné mlieko
a mliečne výrobky, ovocie, sviečky a rôzne ozdoby, predmety z prútia, rôzne darčekové predmety, občerstvenie rôzneho druhu).
Všetko za skvelé ceny v príjemnom prostredí a tradičnej slovenskej
predvianočnej atmosfére.
Tlačová správa MP SR

Poľnohospodári vyliali
mlieko do hnoja
Deviateho decembra sa zišlo asi 200 zástupcov prvovýrobcov mlieka z mnohých regiónov západného a stredného Slovenska,
aby demonštratívne vyliali asi 120 l mlieka
do pripravených kontajnerov s maštaľným
hnojom. Touto formou protestovali pred bránami najväčšieho slovenského spracovateľa
surového kravského mlieka proti neustále
sa znižujúcej nákupnej cene suroviny. Podľa
slov predsedu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Ing. Vladimíra Chovana sa ceny
v niektorých prípadoch prepadli až na úroveň
7 Sk/l (0,23 €/l). Pritom ešte v januári 2008
boli na úrovni vyššej ako 12 Sk/l (0,40 €/l).
Niektorí prvovýrobcovia musia podľa jeho
slov prepúšťať zamestnancov a znižovať početné stavy dojníc vo svojich chovoch. Firmu
Rajo si vybrali za objekt protestu aj preto, že
ako líder na trhu s mliekom prišla v novembri
s nákupnou cenou 8,1O Sk/l - 0,27 €/l (pričom niektoré mliekarne ponúkali v tom čase
aj cenu vyššiu ako 9 Sk/l - 0,30 €/l). Pred
poľnohospodárov vyzbrojených transparentmi s nápismi „Skrachujeme spolu“, „Chceme
slušné ceny mlieka“ či „Krava je živý tvor, nie
továreň na mlieko“ vystúpil predseda predstavenstva Rajo, a.s., Ján Johanes, ktorý vysvetlil, že chápe nespokojnosť prvovýrobcov,
dodal však, že ceny mlieka klesli v celej Európe, a tak s tým môže ich spoločnosť len ťažko
niečo robiť. www.sme.sk

Séria seminárov firmy KWS

Spracoval: Marián Dukes

Cieľom nášho príspevku je vyhodnotiť výsledky kontroly úžitkovosti I. stupňa plemien oviec
chovaných na Slovensku, t.j. výsledky reprodukčných ukazovateľov a výsledky mliekovej úžitkovosti za kontrolný rok 2008. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky sa na Slovensku
k 31.10. 2008 chovalo 365 124 oviec, z toho 239 601 bahníc. V porovnaní s rokom 2007 stavy
oviec a bahníc na Slovensku stúpli, keď v roku 2007 sa na Slovensku chovalo 363 771 oviec
spolu a 236 417 bahníc.

Na prelome novembra a decembra minulého roku sa uskutočnila séria seminárov o efektívnom pestovaní kukurice (Mojmírovce, Dunajská Streda, Tatranská Lomnica a Piešťany). Hoci program podujatí bol určený prednostne pestovateľom kukurice, mnoho zaujímavého si v nej mohli nájsť aj chovatelia prežúvavcov. Išlo najmä o prednášku MVDr. Tomáša Mitríka
z firmy Schaumann Slovensko, ktorý hovoril o kvalite kukuričnej siláže vzhľadom na termín zberu. Hovoril najmä
o dôležitosti neprekročiť optimálnu zrelosť kukurice, pretože potom už klesá využiteľnosť živín (najmä energie).
Tá je totiž limitovaná obsahom neutrálnej detergentnej vlákniny. Nižšia energetická dostupnosť
prezretých krmív môže mať za následok drahšiu kŕmnu dávku (hlavne v dôsledku nutnosti dotovať energiu cez jadrové krmivá). Podľa Linna a Junga (2004) znamená každé zvýšenej stráviteľnosti
NDV o 1 p.b. zvýšenie príjmu sušiny o 0,12 kg/deň a zvýšenie produkcie mlieka (FCM) o 0,14 kg/deň.
V ďalšej časti programu vystúpili Ing. Tomáš Lošák, PhD., z MZLU v Brne, ktorý hovoril o využití organických hnojív pri pestovaní kukurice a doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., zo SPU v Nitre, ktorý sa venoval vplyvu
chorôb kukurice na kvantitu a kvalitu úrody.
Du
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Graf č.2: Porovnanie % plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2008 s kontrolným rokom 2007 (mäsové, mliekové a plodné plemená).
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Graf č.3: Priemerná mlieková úžitkovosť v kontrolnom roku 2008 za šľachtiteľské chovy.
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Výsledky najlepších podnikov
Aj v tomto roku vám prinášame vyhodnotenie najlepších chovateľov viacpočetných
plemien cigája a zošľachtená valaška za dosiahnutú mliekovú úžitkovosť. Medzi najlepších
chovateľov plemena cigája v mliekovej úžitkovosti v roku 2008 patria AGRO Raslavice, s.r.o.,
kde sme zaznamenali priemerné množstvo
mlieka 146,32 l pri 172 normovaných laktá-

100

134,8
133,1

neskrotnosťou akoby naznačoval svoju silu.
Impozantnou a nádhernou formou tela vyniká
od iných plemien dobytka. Pásaval sa na širokých pastvinách, roľníci ho ustajňovali pod
holým nebom a dokázal prezimovať medzi trstinou a čečinou na voľnom priestranstve. Roľníci ho väčšinou využívali ako ťažný dobytok.
Poskytuje výborné mäso, ale menej mlieka.
Zvláštnosťou uhorského stepného dobytka sú

120

108,70

Obyvatelia obce Drahňov ležiacej v užskej
oblasti zemplínskeho regiónu v spolupráci s organizáciou Heifer Slovakia začali vyvíjať aktivity na prinavrátenie chovu a obnovu zašlej slávy
uhorského stepného dobytka, ktorý takmer
jedno tisícročie dominoval v tejto oblasti.
Uhorský stepný dobytok sa v užskej doline
na Zemplíne choval už od nepamäti. Je to dobytok silný, avšak na chov nenáročný. Svojou

2008

153,8

Územie zemplínsko-užskej nížiny malo v 8.-10. storočí silné slovanské osídlenie. V 10. storočí túto oblasť začali osídľovať Maďari. Obývanie tejto oblasti Maďarmi výrazne ovplyvnilo
život na Zemplíne, čo sa odzrkadlilo hlavne v zmene štýlu hospodárenia. Dovtedy na tomto
území roľníci chovali prevažne karpatský dobytok. S príchodom Maďarov začal na Zemplíne
chov uhorského stepného dobytka, ktorý tu prevládal až do začiatku 20. storočia. S rozpadom
Rakúsko-Uhorska, vznikom Československa a postupným vytváraním štátnych majetkov a následne poľnohospodárskych družstiev tento druh dobytka upadal do zabudnutia.

140

133,1

Obnovenie chovu uhorského
stepného dobytka na Zemplíne

krásne dlhé rohy v rozmedzí 80 až 100 cm. Rohovina stepného dobytka sa veľmi dobre spracováva. Má veľký objem a steny rohu sú pomerne rovnomerne hrubé po celej dĺžke. Tieto
vlastnosti dali základ aj slávnemu užskému
pastierskemu umeniu. Rohovina, ako aj koža
stepného dobytka poskytovala všestranné využitie. Z rohoviny, ktorá sa často kombinovala
s kosťou, sa vyrábali rôzne predmety ako poháre, trúby, dózičky, šperky, hrebene, gombíky
a iné drobné predmety. Koža sa spracovávala
na remeň, vhodný najmä na podrážky čižiem,
konské postroje a hnacie remene. Bezpochyby
tento dobytok poskytoval ľuďom široké možnosti obživy. Postoj zemplínskych roľníkov
k chovu týchto zvierat krásne vyjadrujú slová:
“To je pravý sedliak, ktorému aj keď spí, rastie
majetok v maštali aj v chlieve.“
Niektorí obyvatelia Drahňova si ešte pamätajú časy, keď sa v dedine pásavali stovky
kráv a dotvárali kolorit tejto obce. S uhorským
dobytkom sa im spájajú spomienky na detstvo
a mladosť. Aby oživili tieto sny a spomienky,
spojili sa v snahe prinavrátiť tento dobytok
späť a taktiež obnoviť v obci tradičné hospodárenie. Začiatky boli ťažké, obyvatelia potrebovali pomoc pri kúpe zvierat, ako aj získať nové
poznatky o chove dobytka a riadení fariem. Pomoc ponúkla organizácia Heifer Slovakia, ktorá
im v začiatku projektu zabezpečila 18 teľných
jalovíc, z toho 6 uhorského stepného dobytka.
Postupne sa počet zvierat rozrastie na základe
princípu dar za dar, kde obdarovaný po odchovaní samičieho mláďaťa darovaného zvieraťa,
daruje tohto potomka ďalej. Tieto aktivity,
spojené so vzdelávaním, postavili dobrý základ na obnovenie chovu uhorského stepného
dobytka v užskej oblasti Zemplína. Obyvatelia
obce veria, že chov uhorského stepného dobytka naštartuje aj rozvoj agroturistiky, pre ktorú
je táto oblasť ako stvorená. Držíme im palce,
nech sa ich sny čoskoro stanú realitou. Veď prvé teľatá sa už pasú a dúfajme, že pohľad na
pasúci sa dobytok bude možný aj v budúcnosti.
Mgr. Ivana Dorušincová, Heifer Slovakia
www.heiferslovakia.org
Snímky: autorka

Výsledky mliekovej úžitkovosti
Kontrola mliekovej úžitkovosti sa v kontrolnom roku 2008 v šľachtiteľských chovoch
vykonávala pri kombinovaných plemenách
zošľachtená valaška, pôvodná valaška, cigája
a bergshaf a pri mliekových plemenách lacaune
a východofrízska ovca. Pri kombinovanom plemene bergshaf, pôvodná valaška a mliekovom
plemene východofrízska ovca sa vykonáva kontrola mliekovej úžitkovosti v malom rozsahu
u štyroch chovateľov. Pri plemene bergshaf bola dosiahnutá priemerná mlieková úžitkovosť
144,55 l pri 5 normovaných laktáciách, pri obsahu tuku 11,08 kg a obsahu bielkovín 8,61 kg.
Pri plemene pôvodná valaška bola dosiahnutá
priemerná mlieková úžitkovosť 102,74 l pri 20
normovaných laktáciách, pri obsahu tuku 7,77
kg a obsahu bielkovín 6,08 kg. Pri plemene východofrízska ovca bola dosiahnutá priemerná
mlieková úžitkovosť 196,15 l pri 21 normovaných laktáciách (obsah tuku – 9,74 kg, obsah
bielkovín – 9,99 kg).
Plemeno zošľachtená valaška – počet všetkých laktácií 8 389, počet normovaných laktácií 7 779, množstvo mlieka 104,01 l, obsah
tuku 8,02 kg a obsah bielkovín predstavovalo
6,24 kg.
Plemeno cigája – počet všetkých laktácií 5
015, počet normovaných laktácií 4 156, množstvo mlieka 103,03 l, obsah tuku 7,45 kg a obsah bielkovín predstavovalo 6,06 kg.
Plemeno lacaune – počet všetkých laktácií
436, počet normovaných laktácií 408, množstvo mlieka 209,88 l, obsah tuku 12,49 kg a
obsah bielkovín predstavoval 11,44 kg.
V porovnaní s kontrolným rokom 2007 sme
zaznamenali v šľachtiteľských chovoch pokles
množstva mlieka pri všetkých plemenách okrem plemena lacaune, kde medziročný nárast
predstavuje 31,65 l.
Dosiahnutú priemernú mliekovú úžitkovosť
v kontrolnom roku 2008 za šľachtiteľské chovy
v porovnaní s rokom 2007 predstavuje graf č.3.
Na porovnanie v grafe č.4 uvádzame výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti čistokrvných
plemien v rozmnožovacích chovoch. V tomto
stupni kontroly sa kontrola mliekovej úžitkovosti vykonáva pri 5 plemenách (zošľachtená
valaška, cigája, lacaune, východofrízska ovca
a bergshaf). V porovnaní s kontrolným rokom
2007 nám pribudlo plemeno bergshaf s množstvom mlieka 131,41 l pri 8 normovaných laktáciách.

Graf č.1: Porovnanie % plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2008 s kontrolným rokom 2007 (kombinované plemená).

104,01

né plemená) a v grafe č.2 (mäsové, mliekové
a plodné plemená).
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ciách s obsahom tuku 11,89 kg a obsahom bielkovín 8,79. Druhú najvyššiu priemernú mliekovú úžitkovosť za plemeno cigája dosiahlo PD
Žemberovce s priemerným množstvom mlieka
131,96 l (326 normovaných laktácií, obsah tuku 7,56 kg a obsah bielkovín 7,82 kg) a trojicu
najlepších chovateľov uzatvára chovateľ Peter
Karcol s priemerným množstvom mlieka 128
l pri 72 normovaných laktáciách (obsah tuku
– 9,35 kg, obsah bielkovín – 7,73 kg).
Prvé 3 miesta s najvyššou mliekovou úžitkovosťou za plemeno zošľachtená valaška dosiahli: Prvú a druhú najvyššiu mliekovú úžitkovosť
dve farmy z podniku TOMAK, s.r.o., Podolínec
s dosiahnutou úžitkovosťou mlieka 140,40
a 137,07 l pri počte normovaných laktácií 160
a 142. Tretiu najvyššiu dosiahnutú mliekovú
úžitkovosť dosiahol podnik Agrospol Hradová,
s.r.o., Tisovec s množstvom mlieka 134,18 l pri
počte 73 normovaných laktácií s obsahom tuku
11,47 kg a obsahom bielkovín 8,11 kg.
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Ošetrovateľ oviec Ďurík Peter môže byť na výsledky svojej práce právom hrdý.
s pätorčatami je zaiste kríženka s plemenom
LC. Predsa len pri čistokrvných LC bahniciach
nie je výskyt štvorčiat, prípadne aj pätorčiat tak
výnimočný. O to bolo väčšie moje prekvapenie,
keď mi Ing. Bobček oznámil, že ide o čistokrvnú cigájsku ovcu. Táto bahnica bola presunutá
z kontrolovaného šľachtiteľského chovu (ľavé
ušné číslo 326, číslo CEZ 218338). Vo vrhu sa po
obahnení nachádzali 3 barančeky a 2 jahničky.
Jeden baránok, bohužiaľ, napriek mimoriadnej
starostlivosti ošetrovateľov, uhynul. Zostali
však 2 jahničky a 2 barančeky, ktoré sa pri mojej
návšteve mali k svetu, a to aj vďaka ošetrovateľom, ktorí pridájali jahňatá aj z fľaše.
Výskyt majorgénu pre vysokú
plodnosť aj na Slovensku?
Pozoruhodný na celej záležitosti je aj fakt,
že jedna z bahníc, ktorá porodila štvorčatá
(číslo ľavého ucha 366, číslo CEZ 265154) bola
sestrou bahnice s pätorčatami. Táto bahnica odchovala vzhľadom na veľmi dobrú mliekovú úžitkovosti bez väčších problémov 2 barany a dve
jahničky. Výskyt štvorčiat a pätorčiat v chove
čistokrvných cigájskych oviec možno stále považovať za mimoriadnu udalosť. Aj keď sa podiel bahníc s trojčatami z roka na rok zvyšuje,

Štvorčatá bahnice s CEZ-kou 265154.
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Bahnice z mimosezónneho pripúšťania s výbornými predpokladmi pre mliekovú úžitkovosť.
Tabuľka č.1: Výsledky bahnenia oviec z mimosezónneho pripúšťania.
Počet narodených
Počet vrhov bahníc
Abs.
%
jahniat
s jedináčikmi
89
47,6
89
s dvojčatami
83
44,4
166
s trojčatami
12
6,4
36
so štvorčatami
2
1,1
8
s pätorčatami
1
0,5
5
Spolu
187
100
304

stále sa pri čistokrvných bahniciach plemena cigája a zošľachtená valaška pohybuje len okolo 1
%. Čo s týka výskytu štvorčiat a pätorčiat, údaje
nie sú k dispozícii. Ich výskyt je naozaj raritou
(podobne ako u ľudí). Ja osobne a ani moji kolegovia z Ústavu chovu oviec v Trenčianskej Teplej sme sa s výskytom štvorčiat a pätorčiat pri
čistokrvných cigájskych bahniciach počas dlhoročnej práce v tomto odvetví nestretli. V tomto
smere mohla zaiste zohrať pozitívnu úlohu aj
stimulácia ruje bahníc použitím Sergonu, ktorý,
ako je všeobecne známe, má pozitívny vplyv na
superovuláciu. Najmä vo francúzskej odbornej
literatúre sa konštatuje, že plodnosť bahníc,
pri ktorých je robená synchronizácia a stimulácia ruje, je zreteľne vyššia. Zainteresovanejších
by však mohlo napadnúť aj to, že uvedené bah-

nice (sestry) by mohli byť nositeľom niektorého
zo známych majorgénov pre vysokú plodnosť.
Takýchto génov bolo popísaných vo svete už
mnoho. Najznámejší je tzv. Booroola gén (Fec
BF), podobné gény však boli popísané aj pri jávskych ovciach, niektorých novozélanských plemenách, plemene cambridge, islandských ovciach, olkuskej ovci, ba dokonca aj pri plemene
lacaune. Pri všetkých z vyššie uvedených plemien sa vyskytujú v heterozygotnom a homozygotnom stave štvorčatá a pätorčatá v relatívne
vysokom podiele. Z genetického hľadiska bude
preto veľmi zaujímavé sledovať či aj potomstvo
po vyššie uvedených bahniciach sa bude vyznačovať výrazne vyššou plodnosťou ako je priemer
čistokrvných cigájskych bahníc.
Snímky: autor, J. Huba a M. Dukes

Odchov jahniat určených prevažne na vianočný trh.
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