PRIDOBITEV STATUSA ČREDE, PROSTE BVD
(4. člen Pravilnika)

VZDRŽEVANJE STATUSA ČREDE, PROSTE BVD

(5. člen Pravilnika)

Reje, ki so okužene z virusom BVD, lahko pristopijo k
sanaciji črede in najhitreje v 18 mesecih pridobijo
priznanje statusa črede, proste BVD. Najpomembnejši
ukrep je izločitev vseh izločevalcev virusa BVD iz
okužene črede. V okuženi reji se nahaja med 1-5 %
živali, ki so izločevalke virusa BVD.

Po pridobitvi statusa črede, proste BVD, mora rejec za
vzdrževanje statusa zagotavljati, da čreda izpolnjuje
pogoje iz točk a do f prvega odstavka 3. člena
Pravilnika in enkrat letno zagotoviti preiskave na
prisotnost protiteles proti virusu BVD pri vseh živalih v
čredi, ki so v času odvzema vzorcev stare od 7 do 13
mesecev.

Postopek sanacije okužene črede

ODVZEM STATUSA ČREDE, PROSTE BVD

(6. člen Pravilnika)
V okuženi reji je naprej potrebno vsem živalim odvzeti
vzorce krvi (serum) in z laboratorijskimi preiskavami
ugotoviti
prisotnost/odsotnost
virusa
BVD
(ugotavljanje izločevalcev) pri posamezni živali.
Pozitivne živali je treba izločiti. Dodatno je treba v čredi
v obdobju enega leta vzorčiti vsa novorojena teleta
(vzorec krvi (serum) v prvem tednu starosti) in jih
pregledati na prisotnost virusa BVD. Vsa pozitivna
teleta je treba čim prej izločiti.

Če se ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za
status, izda OU UVHVVR rejcu odločbo, s katero se
status odvzame. Čreda, ki ji je bil odvzet status, se
izbriše s seznama na spletni strani UVHVVR.

SEZNAM REJ S PRIZNANIM STATUSOM SE
NAHAJA NA SPLETNEM NASLOVU UVHVVR
Seznam rej, ki imajo priznan status si lahko ogledate
na:

Preverjanje uspešnosti sanacije
Po enem letu od izločitve zadnjega izločevalca iz črede
se opravijo preiskave na prisotnost protiteles s testom
ELISA pri vseh živalih v starostni skupini od 7 do 13
mesecev.

INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN PARAZITOLOGIJO

VIROLOŠKI LABORATORIJ

PRIZNANJE, PRIDOBITEV,
VZDRŽEVANJE IN ODVZEM
STATUSA ČREDE, PROSTE
GOVEJE VIRUSNE DIAREJE (BVD)
(Nekaj pojasnil za rejce in veterinarje)

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravj
e_zivali/bolezni/bovina_virusna_diareja/
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Kaj pridobljen status prinaša rejcu?

V začetku leta 2014 je stopil v veljavo Pravilnik o
pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa
črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS št.
107/13).

Pridobljen status potrjuje, da ima rejec zdrave,
neokužene živali. Zdrave živali dosegajo višjo
proizvodnjo, živijo dalj časa in dosegajo višjo ceno na
trgu.

Komu je namenjen Pravilnik?

Odvzem vzorcev in laboratorijske preiskave

Rejcem, ki želijo v Sloveniji uradno pridobiti priznanje
statusa črede, proste BVD.

Na čem temelji Pravilnik o BVD?
Rejec se za pristop odloči prostovoljno. Priznanje,
pridobitev in vzdrževanje statusa pa temelji na
rezultatih laboratorijskih preiskav, prav tako je rejec
zavezan k izvajanju preventivnih ukrepov, da virusa
BVD ponovno ne vnese v rejo.

Koliko rej je v Sloveniji okuženih z virusom BVD?
Okuženih je približno polovica govejih rej. Druga
polovica zdravih rej lahko zato v 6 mesecih pridobi
priznanje statusa črede proste BVD.

Škode zaradi BVD
BVD predvsem ekonomsko prizadene rejce govedi, saj
okužene živali ne dosegajo želenih proizvodnih
rezultatov, okužba vpliva na reprodukcijo, prav tako pa
so živali predčasno izločene iz reje. Letne izgube v
okuženi reji znašajo okrog 20 € po eni živali. Okužena
reja z BVD je tudi vir okužbe za neokužene reje.

Vzorce za laboratorijske preiskave na BVD odvzame
veterinar v skladu s predpisom, ki ureja informacijski
sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih
boleznih živali (EPI).

Posebne cene za rejce in podpis pristopne izjave
Rejec mora skupaj z veterinarjem ob prvem vzorčenju v
čredi podpisati izjavo o pristopu k eradikaciji BVD. S
podpisom omenjene izjave je rejec upravičen do
znižanih cen laboratorijskih preiskav. Izjava je na voljo
na spletni strani Veterinarske fakultete.

Cene laboratorijskih preiskav
Plačnik preiskav je rejec. Rejcem nudimo preiskavo s
testom ELISA za dokaz protiteles proti virusu BVD po
ceni 4,9 EUR + DDV po posamezni živali. Preiskava na
prisotnost virusa BVD pa znaša 9,71 EUR + DDV po
posamezni živali. Vse preiskave izvaja Virološki
laboratorij, Veterinarska fakulteta.

PRIZNANJE STATUSA ČREDE, PROSTE BVD
(3. člen Pravilnika)
Priznanje čreda, prosta BVD, lahko reja pridobi
najhitreje v 6 mesecih.
Rejec mora zagotoviti dve zaporedni preiskavi na
prisotnost protiteles proti virusu BVD v razmiku vsaj
šestih mesecev pri vseh živalih v starostni skupini 7 do
13 mesecev. Če na gospodarstvu v času odvzema
vzorcev ni živali v tem starostnem obdobju, se
odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem
šestmesečnem starostnem obdobju.
V primeru, da so vse živali v starostni skupini 7 do 13
negativne na protitelesa proti virusu BVD, je treba po
prvem odvzemu vzorcev, zaradi potrditve stabilnosti
reje glede okužbe z virusom BVD, v čredi čez 6 mesecev
ponoviti testiranje. Na ta način v 6-mesečnem obdobju
ugotavljamo, ali je stanje glede okužbe z BVD v reji
stabilno.
Status črede proste BVD, podeli Območni urad Uprave
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (OU
UVHVVR) posamezni reji z odločbo, če izpolnjuje
pogoje, predpisane v Pravilniku. Priznanje statusa
črede, proste BVD, se podeli za obdobje enega leta.
Rejec bo v tem času status ohranjal tudi z izvajanjem
preventivnih ukrepov (točke a do f prvega odstavka 3.
člena Pravilnika).

