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VETERINARSKA ORGANIZACIJA (žig): 

 

Priloga 4 

 

Zapisnik o vzdrževanju statusa črede, proste BVD 

na podlagi opravljenega pregleda črede v skladu z določbami 5. člena Pravilnika o statusu črede, proste goveje 
virusne diareje  

(LISTA PREVERJANJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA OHRANITEV STATUSA ČREDE, PROSTE BVD) 

   

IMETNIK ŽIVALI (ime in priimek, naslov) 

 

                           

 

                           

 

KMG-MID/GMID:  100 _ _ _ _ _ _ 

Število govedi:    _____________________________ 

Datum pregleda: _____________________________ 

 
  

Splošno 

Številka odločbe o priznanju statusa črede proste BVD: 

 DA NE 

Identifikacija in registracija živali 

Vse živali na gospodarstvu so označene v skladu z veljavnimi predpisi   

Vodenje evidenc 

Imetnik živali na gospodarstvu vodi Register živali na gospodarstvu   

Imetnik živali na gospodarstvu vodi Dnevnik veterinarskih posegov   

Zdravstveno stanje črede 

V čredi v preteklih 18 mesecih ni bila potrjena BVD   

Nobena žival na gospodarstvu ne kaže kliničnih znakov, na podlagi katerih se lahko posumi na BVD   

Nobeno govedo ni bilo cepljeno proti BVD, odkar je bil obratu odobren status prost BVD   

Vnos živali 

Vse govedo, vneseno v obrat od začetka vzorčenja za odobritev statusa (pogoji iz točke (c) odstavka 
1 oddelka 1 poglavja I dela VI Priloge IV Uredbe 2020/689/EU):  

iv. izvira iz obratov brez BVD v državi članici ali na območju brez BVD ali  

  

v. izvira iz obratov brez BVD:  

 kjer je bilo v zadnjih 4 mesecih izvedeno serološko testiranje iz točke 1(c)(ii) ali (iii) 
oddelka 2 poglavja 1 dela VI Priloge IV Uredbe 2020/689/EU z negativnim rezultatom ali  

  

 so bile pred odpremo posamično testirane, da se izključi prenos BVDV v namembni 
obrat, pri čemer se upoštevajo pretekla testiranja in, če je ustrezno, stopnja brejosti 
živali, ali  

  

vi. je bilo testirano na antigen ali genom BVDV z negativnim rezultatom ter  

 je bilo v karanteni vsaj 21 dni pred odpremo in, v primeru brejih samic, je bilo testirano z 
negativnim rezultatom na protitelesa proti BVDV na vzorcih, odvzetih po najmanj 21 
dneh karantene ali  

  

 je bilo testirano na protitelesa proti BVDV s pozitivnim rezultatom pred odpremo ali, v 
primeru brejih samic, pred osemenitvijo pred sedanjo brejostjo. 

  

Na gospodarstvu je možna ločena nastanitev - izolacija živali   



 

 

9 

Zarodni material 

Ves zarodni material goveda, vnesen v obrat od začetka vzorčenja iz točke 1(b), izvira iz (pogoji iz 
točke (d) odstavka 1 oddelka 1 poglavja I dela VI Priloge IV Uredbe 2020/689/EU): 

iii. obratov brez BVD ali 

  

iv. odobrenih obratov z zarodnim materialom.   

Serološke preiskave 

Režim testiranja za ohranitev statusa (pogoji iz točke (c) odstavka 1 oddelka 2 poglavja I dela VI 
Priloge IV Uredbe 2020/689/EU): 

Izveden je bil vsaj eden od naslednjih režimov testiranja z negativnim rezultatom: 

i. vsako novorojeno tele se testira na antigen ali genom BVDV z negativnim rezultatom na 
vzorcu, odvzetem po uradni identifikaciji ali sočasno z njo, vendar najpozneje v 20 dneh po 
skotitvi; 

  

ii. serološki testi za odkrivanje protiteles proti BVDV se izvedejo vsaj enkrat letno na vzorcih, 
odvzetih govedu, ki se je gojilo v obratu najmanj 3 mesece pred testiranjem. 
Število testiranih živali mora omogočati vsaj odkritje seropozitivnih živali s 95-odstotno 
stopnjo zaupanja pri tarčni prevalenci 50 %, pri čemer je treba testirati najmanj pet živali ali 
vse živali, če se goji manj kot pet živali. 
Če se govedo goji v obratu v ločenih skupinah, ki nimajo neposrednega stika med seboj, je 
treba testirati ustrezno število živali iz vsake skupine; 

  

iii. uporabi se kombinacija režimov testiranja iz točk (i) in (ii). 
Zmogljivost kombiniranega režima testiranja za odkrivanje bolezni mora biti enakovredna 
zmogljivosti režimom testiranja iz točk (i) in (ii). 

  

Odstopanja 

Z odstopanjem od zgornjih zahtev lahko obrat, ki je imel odobren status prost BVD na 

podlagi točke (b) odstavka 2 oddelka 1 poglavja I dela VI Priloge IV Uredbe 2020/689/EU, 

ohrani status prost BVD brez testiranja govedi, če: 

(a) so še vedno izpolnjene zahteve iz točke 2(b) oddelka 1 poglavja I dela VI Priloge IV 
Uredbe 2020/689/EU; 

(b) se govedo ne uporablja za razplod; 

(c) govedo nima stika z živalmi, ki so namenjene ali se uporabljajo za razplod in se iz 
tega obrata premaknejo v klavnico  

i. neposredno ali  

ii. prek dejavnosti zbiranja, ki se izvede v isti državi članici ali na istem območju, 
kjer se zbirajo le živali, ki izpolnjujejo zahteve iz točk (b) in (c) in izvirajo iz 
obratov, ki izpolnjujejo zahtevo iz točke (a). 

  

   

  

PODPIS IMETNIKA:  PODPIS VETERINARJA: 

 

 

 


