Jemanje vzorcev

Prejemanje rezultatov

Vzorce lahko odvzamete in pošljete sami ali pa za to
zaprosite sodelavce kontrolne službe KGZS ob
izvajanju mlečne kontrole.

Test za ugotavljanje brejosti se izvaja enkrat
tedensko. Vzorci, ki prispejo v laboratorij med
rednim izvajanjem kontrole, se analizirajo na
vsebnosti v mleku, nato pa shranijo v hladilniku do
analize na brejost. Temperaturna obdelava vzorcev
med analizo ne vpliva na rezultat brejosti.

Ob jemanju vzorcev upoštevajte naslednje:
-

Poskrbite, da je vime čisto in suho.

-

Prve curke mleka izmolzite v drugo
posodo, nato pa lonček za vzorec
napolnite do ¾. Ob tem ga držite poševno,
da vanj ne pada umazanija.

-

Lonček tesno zamašite, označite in ga do
pošiljanja hranite ohlajenega (najboljše v
hladilniku).

-

Izpolnite spremni dokument z vsemi
potrebnimi podatki, lončke pa ustrezno
označite, da se da razbrati kateri lonček
pripada kateri živali

Za izvedbo testa in obdelavo podatkov je potrebnih
4 do 5 ur. Rejci prejmejo izvid testiranja s
priloženimi podatki in kopijo spremnega dopisa po
pošti naslednji dan po testiranju. Rejce, ki bodo na
spremni dopis navedli svoj elektronski naslov, bomo
postopoma začeli obveščati tudi na ta način.

Stroški testiranja
Za rejce, ki bodo v okviru lokalnih skupnost
sodelovali v projektu zgodnjega ugotavljanja
brejosti, je test do zaključka projekta brezplačen.

PROGRAM ZGODNJEGA
UGOTAVLJANJA BREJOSTI
TEST NA VZORCIH MLEKA

Cena posamezne analize za rejce, ki bi sami želeli
opraviti test na brejost je 5,00 EUR (brez DDV).

Kontaktne informacije:
Tel.: 02 539 14 27
02 539 14 25

PROGRAM ZGODNJEGA UGOTAVLJANJA
BREJOSTI

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Murski Soboti
smo se v odločili za uvedbo ELISA testa za
ugotavljanje brejosti v vzorcih mleka.

v obdobju 60 dni ponovno upade pod mejo
merljivosti.

Ne gre za hormonski test, ki je zaradi morebitnih
bolezenskih stanj na rodilih manj zanesljiv, pač pa
za test, ki deluje na principu ugotavljanja prisotnosti
specifičnih beljakovin (angleško PGA-pregnancy
associated glykoproteins), ki jih izloča posteljica v
času brejosti. Že po 28. dnevu brejosti je nivo teh
beljakovin dovolj visok, da lahko z zelo veliko
zanesljivostjo, nad 97 %, napovemo ali je žival breja
ali ne.
Test se od klasičnih metod ugotavljanja brejosti
razlikuje po tem, da je enostaven, hiter, zanesljiv,
higienski in ni naporen za žival in tistega, ki vzorce
jemlje. Pozornost moramo posvetiti natančnosti pri
vzorčenju in navajanju podatkov o živalih, ki jih
želimo preiskati.
Analizo lahko opravljamo na polnem ali posnetem
mleku, kakor tudi na vzorcih, ki so bili termično
obdelani v postopku analize mleka v laboratoriju.

Princip delovanja testa
Specifične beljakovine se začnejo pojavljati v krvi in
v mleku brejih krav (in koz) kmalu po nastopu
brejosti, njihova količina pa postopoma raste vse do
nastopa telitve. Po 28. dnevu brejosti je nivo PAG
tako visok, da ga lahko zanesljivo izmerimo. Do 45.
dneva je, zaradi možnega odmiranja zarodkov,
pričakovati posamezne dvomljive rezultate in je test
po 14. dnevih smiselno ponoviti. Po telitvi nivo PAG

Pomembna navodila
Da bi dobili pravilne in zanesljive rezultate testa je
pomembno, da so vzorci mleka pravilno odvzeti. Ti
morajo biti odvzeti tako, da zanesljivo pripadajo
preiskovani živali. Zato jih je priporočljivo odvzeti
neposredno iz vimena v lonček za analizo, lonček pa
mora biti pravilno označen, da vemo kateri živali
pripada. O tem smo pripravili posebna navodila.

Vzorce mora spremljati dopis z izpolnjenimi podatki
o živalih (ušesne številke, datum zadnje telitve in
datum zadnje osemenitve), ki ga izpolni in podpiše
imetnik živali (rejec), ki tudi odgovarja za pravilnost
odvzetih in označenih vzorcev. Služba za selekcijo in
kontrolo ne prevzema odgovornosti za napake in
napačne rezultate, ki bi zaradi tega nastali.

