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UVODNIK
Marjan Zupančič

V

zadnjih nekaj letih se je zgodilo več dogodkov, oziroma potekajo dejavnosti v zvezi z ohranjanjem
cikastega goveda v Sloveniji. Nekako je le zaživelo Društvo za ohranjanje cikastega goveda, oblikovala
se je strokovna komisija, ki odbira bikovske matere in potrjuje prve slovenske cikaste plemenjake,
genska banka je v sodelovanju z društvom pripravila rejski program, postali smo tudi ustanovni člani
Govedorejsko poslovnega združenja.
Ob vseh teh uspehih pa ostaja grenak priokus, ki se ga ne da znebiti.
Če pogledamo širše slovensko govedorejo in kmetijstvo nasploh,
vidimo, da se dogajajo stvari, ki nas lahko pošteno skrbijo. Vključitev
Slovenije v EU že sama po sebi prinaša našemu kmetu določeno mero
negotovosti in strahu. Dobro vemo, da naše kmetijstvo s svojo
specifičnostjo enostavno ne more v odprto konkurenco trga in
proizvodnje z velikimi evropskimi proizvajalci. Imamo pa nekaj, kar ti
kmetijski giganti v EU nimajo. Ker smo majhni, imamo lahko višjo
kvaliteto proizvoda, čistejšo vodo in zrak, lepše in bolj zdravo okolje.
Da pa lahko s temi, oziroma takšnimi prednostmi stopimo na evropski
trg, potrebujemo za seboj močno podporo naše države, ki bo ščitila
svojega kmeta in pošteno zastopala njegove interese v Bruslju. Tukaj
pa je Slovenija skoraj zagotovo (vsaj do sedaj) razočarala svojega
državljana – slovenskega kmeta.
Vse bolj človeka navdaja občutek, da se različne državne inštitucije
bojujejo med seboj za denar in do kmeta ga pride le malo in še to
ponavadi z veliko zamudo. Dogaja se kup dogodkov, ki Sloveniji oziroma
državnim službam kmetijskega resorja ne morejo biti v ponos. Naj
omenim le nekatere: afera s kloramfenikolom, čudne odločitve Agencije
za kmetijske trge in razvoj podeželja v primeru zavrnitve vlog v zvezi z
nitratno direktivo in različnih razpisih, ki so objavljeni, a do njih praktično
ne moreš. Posebno poglavje je suša 2003 in še bi lahko naštevali.

Krava Breza SI E0392864.
Rejec: Marjan Zupančič iz Ledine pri Sevnici

Skratka slovenski kmet vse bolj izgublja zaupanje v državo, ki bi morala
biti njegova največja opora v teh prelomnih časih.
Če pogledamo ožje govedorejo in sicer cikasto govedo, grenita
relativen uspeh obnove pasme predvsem dve stvari. Vse premalo se
poudarja, da so za ohranitev teh deloma avtohtonih živali, ki se je
začela zaradi napak stroke veliko let prepozno, zaslužni predvsem tisti
rejci, ki so kljubovali predpisom in trendom, ki jih v nobenem času ni
bilo sram majhne slovenske »kravice«, ki so vztrajali v letih, ko ni bilo
še nobenega sledu o društvu za ohranjanje, niti o genski banki. Takrat
se ni našla strokovna inštitucija, ki bi jo podprla; nasprotno danes
večkrat slišimo iste ljudi, ki so takrat ciko teptali, danes pa si lastijo
zasluge za njeno obnovitev.
Drugo dejstvo, ki bode v oči, je primerjava cikaste pasme z ostalimi. V
obdobju, ko sem opravljal funkcijo strokovnega tajnika za cikasto
pasmo, sem skušal delati vedno v prid ohranitve avtohtonosti in ostati
nevtralen v vrtincu nasprotij med strokovnimi in političnimi
inštitucijami. Vsi radi poudarjajo, kako pomembna je za Slovenijo edina
avtohtona pasma govedi z vidika biotske raznovrstnosti in ohranjanja
zaloge genov, kako je del slovenske kulturne dediščine itd.
Ko pa pridemo do finančnih sredstev, se stvari hitro zasučejo. Takrat
je cikasta pasma daleč za drugimi. Postane rahlo zasmehovana,
postane eksot in nostalgija. Vemo kakšne so bile razlike v financiranju
strokovnega tajništva, ker nisem bil zaposlen v kakšni strokovni
inštituciji v kmetijstvu, poznamo finančne težave pri oskrbi in nabavi
plemenjakov. Odnos strokovnih inštitucij do pasme se kaže še v
pomanjkljivem obveščanju na različne sestanke, omenja se samo
priimek in ne funkcije, ki jo oseba opravlja, kar se je dogajalo le pri
cikasti pasmi.
Ne morem tudi mimo toge in ne življenske zakonodaje v veterini. Naj
pojasnim, da smo v društvu prvi, ki smo zainteresirani, da se naredi
vse pri izkoreninjenju bolezni kot sta IBR/IPV in BVD. To dokazuje kup
apelov, ki smo jih poslali na različne naslove in kar naprej dajali

Krava Roža SI 2101294.
Rejec: Marjan Zupančič iz Ledine pri Sevnici

pobude, da se stvar uredi. Mora pa biti meter za vse enako dolg. Ne
moremo razumeti, kako lahko veterinarska inšpekcija, ki dobro ve, kako
je bolezen sploh prišla v črede pod Veliko planino, kakšno je stanje v
večini čred, grozi pa le rejcu cikaste pasme, da ne bo smel pasti na
planini in širi informacije o bolezni, ki je v njegovi čredi. Preprosti ljudje,
ki ne poznajo zadeve, so seveda začeli govoriti, da ima ta rejec hudo
bolezen v čredi. Seveda se ne zavedajo, da je ta bolezen prisotna v
večini kamniških hlevov, ki pasejo na Veliki planini.
V današnjem času bi bil marsikdo rad rejec cike, ker je to malo
moderno, malo finančno zanimivo; danes strokovnjaki radi govorijo
o ciki, ker v svetu obstaja trend ohranjanja tradicionalnih vrst in pasem
in zaloge genov. Še enkrat pa zahvala rejcem, ki so vztrajali z rejo v
časih, ko jih ni nihče podpiral, ne finančno, ne moralno.
Kako naprej?
Ohranitev pasme je zelo odgovorna naloga, ki zahteva ogromno
strokovnega znanja, pripadnosti pasmi in seveda velika finančna
sredstva.
Tako kot se mora država odločiti, ali še hoče obdržati obdelano
slovensko krajino s pridnimi kmečkimi rokami, mora povedati tudi ali
želi sredi pašnikov majhno rdečo kravico in če jo, mora to podpreti, a
ne samo z besedami…!
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TRETJI OBČNI ZBOR CIKASTE REJSKE ORGANIZACIJE V
TUHINJSKI DOLINI
Andrej Kuhar

V

tem članku bi na kratko povzel vsebino občnega zbora Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji. Tretji občni zbor je bil 12.decembra 2004 v Kulturnem domu Laze v Tuhinjski dolini.
Udeležilo se ga je preko 70 rejcev iz vseh koncev Slovenije in predstavniki strokovnih služb. Slednji
so nagovorili rejce in sicer v imenu Biotehniške fakultete - Oddelka za zootehniko dr. Drago Kompan, v
imenu Kmetijsko gozdarske zbornice g. Anton Darovic in g. Matic Rigler, s strani krovne organizacije
predsednik Govedorejsko poslovnega združenja g. Janez Slevec in predsednik Društva rejcev govedi črnobele
pasme g. Marko Dolinar. Na začetku sta domačina g. Ivan Hribar in njegov sin Jure predstavila domači kraj
in mnoge šege v pristnem narečju in v šaljivem tonu.
V nadaljevanju so organi društva predstavili poročila o delu v
preteklem obdobju. Predsednik društva g. Jože Romšak je podal
poročilo upravnega in nadzornega odbora ter finančno poročilo,
strokovni tajnik g. Marjan Zupančič pa je predstavil strokovno delo
v okviru delovne skupine. Glavne aktivnosti v preteklem obdobju
so bile povezane z odbiro bikov za osemenjevanje in pripust,
pomoč rejcem pri uveljavljanju podpor za avtohtone živali, priprava
rejskega programa, alternativna vzreja plemenskih bikov,
uskladitev podatkov v rodovniku in registru govedi, ter začetek
aktivnosti pri zagotavljanju zdravstvene ustreznosti rej bikovskih
mater in plemenskih bikov. V uradnem listu št. 90 je bil objavljen
»Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji, ki daje
strokovno podlago za izvajanje programa ohranjanja živalskih
genskih virov, stopnje ogroženosti posamezne pasme ipd. V
razpravi je bila izpostavljena neskladnost podpor za avtohtone
živali v navezavi s SKOP programom. Marsikateri rejec se ni odločil
za vključitev v SKOP zaradi strogih pogojev administrativnih in
okoljskih zahtev in je tako izpadel od podpor za cikasto govedo.
Precej časa je bilo namenjeno problematiki IBR/IPV in BVD infekcij
v rejah cikaste pasme. Za morebitno sanacijo se država ni odločila,
zato je vse pripuščeno rejcem, kar zahteva velika finančna sredstva.
Zaradi tega se računa na pomoč države in pristojnih služb, da bi
v začetni fazi vsaj preprečevali dodatno širjenje okužb z biki v
naravnem pripustu. Več o tej problematiki lahko preberete v
nadaljevanju izpod peresa mag. Ivana Ambrožiča z Veterinarske
uprave Republike Slovenije.
Člani smo z veseljem prisluhnili mag. Zoranu Klinkonu o pomenu
ohranjanja cikaste pasme govedi v slovenskem prostoru, katero
vsebino lahko preberete v tem glasilu.
Na občnem zboru je bil podan predlog za spremembo statuta
društva. Predlog se je dopolnil in s potrditvijo članov se je ločila
funkcija tajnika, blagajnika in strokovnega tajnika med tri
posameznike.
Na osnovi statuta društva so bile na letošnjem občnem zboru
volitve v organe društva. Sestava odraža enakopravno zastopanost
vseh območij v Sloveniji glede na številčnost cikastega goveda.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
UPRAVNI ODBOR:
Gregorčič Ivan, Vrsno 43, 5222 Kobarid
Jernejčič Franc, Unec 44/a, 1381 Rakek
Krivec Matej, Logarska dolina 23, 3335 Solčava
Kuhar Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica
Povodnik Cilka, Podgorje ob Sevnični 12/a, 8292 Zabukovje
Šest Albin, Srednja vas 44, 4267 Srednja vas v Bohinju
Žvan Mira, Blejska dobrava 65, 4273 Blejska dobrava
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NADZORNI ODBOR:
Črv Bogdan, Prapetno brdo 43, 5283 Slap ob Idrijci
Prestor Alois, Kokra 21, 4205 Predvor
Romšak Jože, Podjelše 5, 1240 Kamnik
ČASTNO RAZSODIŠČE:
Antih Marko, Staro selo 24, 5222 Kobarid
Burja Anton, Zduša 4/b, 1240 Kamnik
Valas Radoš, Srpenica 77, 5224 Srpenica
STROKOVNI TAJNIK:
Rokavec Rafko, Zgornja Jevnica 12, 1281 Kresnice
PREDSEDNIK DRUŠTVA:
Kuhar Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica
Na občnem zboru sem bil za dobo treh let izvoljen za predsednika
društva. Sem rejec cikaste govedi in trenutno naša čreda šteje 21
glav te avtohtone pasme. Sicer pa je na naši kmetiji prisotna cikasta
pasma že od vsega začetka. Tako da mi je v veliko veselje, da bom
po svojih močeh pripomogel k delovanju našega društva in
realizaciji zastavljenega programa. Želim si, da bi uspešno
sodelovali in s skupnimi močmi uspeli doseči zastavljene cilje.
Po izvolitvi sva se z novim strokovnim tajnikom g. Rafkom Rokavcem
zahvalila članom za izkazano zaupanje in predstavila program dela
za leto 2005. Vsebina le tega je zajeta z naslednjimi nalogami:
- zdravstveno varstvo čred cikastega goveda
- odbira bikov za osemenjevanje in pripust
- organizacija razstave s strokovno delavnico na Primorskem
- izdaja glasila društva
- pomoč članom društva pri uveljavljanju podpor za avtohtone
živali
- vodenje rodovniške knjige
- poziv članom k enotnosti
Na koncu občnega zbora smo se s simbolnim darilom zahvalili trem
zaslužnim članom za prispevek pri dosedanjem delu.

ZAHVALA JOŽETU
ROMŠAKU
Društvo se mu zahvaljuje za opravljeno tri
letno delo predsednika, za vzpostavitev
delovanja društva, sodelovanje z rejskimi
in drugimi nevladnimi organizacijami ter
za vodenje finančnih poslov.

POMEN OHRANJANJA GOVEDI CIKASTE PASME
mag. Zoran Klinkon, dr. vet. med.
Cika je bila do leta 1960 razširjena pasma govedi v Sloveniji,
posebno v predalpskem in alpskem območju Slovenije, vse od
Julijskih Alp, Karavank tja do vzhodnega dela Kamniško-Savinjskih
Alp. Prvotno je bilo to govedo enobarvno svetlo - rdeče, kasneje,
to je v drugi polovici 19. stoletja se je oplemenjevalo z biki
pincgavske pasme imenovanim tudi belansko govedo. Starejši
Bohinjci še danes vedo povedati, da prvotno govedo ni imelo bele
lise čez križ in pod trebuhom, temveč je bilo enotno rdeče barve.
Tudi na Tolminskem se je v moji mladosti v določenih rejah včasih
porodilo enobarvno tele. Cika je v Sloveniji na njenem območju in
izven postala podlaga za mešanje krvi z vsemi večjimi, številčnejšimi,
na prirast mesa in prirejo mleka selekcioniranimi pasmami. Tako
smo njeno prvotnost že skorajda izgubili. Z ustanovitvijo slovenske
države se vse bolj zavedamo svojih korenin in prav je, da tudi rdeče
cikastega goveda, ki je preživelo več generacij naših predhodnikov.
Izvorne reje cikaste pasme je Strokovna komisija za cikasto pasmo
našla v konzervativnih rejah, kjer strokovna pomoč z boljšimi
pasmami ni bila zaželena. Čeprav včasih zasmehovani in od družbe
ožigosani so ostali in prav tem gospodarjem in njihovim rejam se
moramo danes zahvaliti za ohranitev avtohtonega brahicernega
tipa krav. Preštejemo jih (»mislim rejce«) na prste dveh rok.
Zakaj avtohtonost? Prevod je prvotnost, prvobitnost, samoraslost.
V sedanji populaciji krav poskušamo najti tiste izražene fenotipske
lastnosti, ki bi okarakterizirale prav slovensko ciko in jo ločile od
pincgavskega goveda. Prav biki s 50 in več % deležem pincgavske
krvi, ki je primigenega izvora, so največja nevarnost dokazovanja
avtohtonosti – prvobitnosti cike. Strokovna komisija je s tem
namenom na obeh delavnicah razdelila živali v tri tipe: cikasti, delni
cikasti in pincgavski tip. Za nadaljnje delo bo zelo pomembno, da
bi pregledali genotip ali kariotip z molekularno genetičnimi
metodami tistim plemenskim živalim, ki najbolj fenotipsko ustrezajo
prvobitnosti – prvotnosti cike. Če bi te znanstveno utemeljene
metode potrdile samoraslost, prvobitnost oz. avtohtonost cike na
slovenskem prostoru, bi morali pridobiti še večje zavetje v genski

ZAHVALA FRANCU RUTARJU
Društvo se mu zahvaljuje za velik prispevek
k utrjevanju rejske zavesti in pokončne drže
pri zastopanju interesov rejcev cikastega
goveda. Neumorno in nepristransko je
deloval pri zapletih glede priznane rejske
organizacije.

ZAHVALA MARJANU
ZUPANČIČU
Njegov prispevek je največji. Menimo, da
je avtor ohranjanja avtohtonosti cikaste
pasme govedi v samostojni Sloveniji.
Njegovo znanje je bogato in ga je v
popolnosti prenaša v prakso. Svoje ideje
je prenesel v delovanje društva in nakazal
pot strokovnim inštitucijam za pričetek
obnovitve cikaste pasme. Prepričani smo,
da bo njegova vloga kot strokovni tajnik nadvse cenjena in
dobila veličino v prihodnosti. Člani cenimo njegovo
preprostost, strokovnost in preudarnost. Hvala mu za vse.

Prvi odbran bik cikaste pasme v avtohtonem tipu.
Bik Slap SI 22175339, rodovniška št.: 151255, rejec: Anton
Drolc iz Češnjic v Tuhinjski dolini
banki. Prav zaradi tega bi naše društvo imelo čisto drugačna stališča
in cilje. V primeru, da avtohtonosti v Evropi ne moremo dokazati,
bo društvo delovalo enako kot vsa druga pasemska združenja govedi
v Sloveniji.
Rejski program za govedo cikaste pasme je sprejet. Strokovna
obrazložitev Sveta za živinorejo pri MKGP je:
Cikasto govedo je v Zakonu o živinoreji razvrščeno med avtohtone
pasme (68.člen, drugi odstavek). Avtohtone pasme pa so po določilu
prvega odstavka tega člena pod posebnim varstvom države. Z
uvrstitvijo rejskega programa za cikasto govedo v skupni temeljni
rejski program (STRP), bo omogočeno in zagotovljeno izvajanje
določil iz celotnega 5. poglavja Zakona o živinoreji; OHRANJANJE
GENETSKE VARIABILNOSTI IN GENETSKE REZERVE DOMAČIH ŽIVALI.
Izpolnjene pa bodo tudi obveznosti iz konvencije o biološki
raznovrstnosti, ki jo je ratificirala Slovenija leta 1996.
Upravni odbor društva me je imenoval za člana strokovnega sveta
Govedorejsko poslovnega združenja GPZ (bivše Govedorejske
zadruge). Tu sem strokovni vodja rejskega programa za cikasto
pasmo. S tem sprejemam odgovornost za udejanjanje rejskega
programa ter stališč strokovne komisije za cikasto govedo.
Izredno velik problem predstavlja v rejah bikovskih mater okuženost
živali z virusom IBR-IPV (vnetje zgornjih dihal in mehurčasti izpuščaj
nožnice). To so manjše ekstenzivne reje živali, živali se pasejo na
skupnem pašniku, z biki v naravnem pripustu. Do sedaj opravljene
preiskave kažejo na pogostnost okužb z virusom. Serološko pozitivni
biki s primernim fenotipom iz takih čred ne smejo v osemenjevalno
središče in naravni pripust. Stališče doc. Petra Hostnika iz Virološkega
oddelka Veterinarske fakultete je: serološki pregled čred, sanacija z
izločitvijo ali doživljensko cepljenje živali z markirano vakcino.
Največ lahko storimo z vakcinacijo bikov v naravnem pripustu z
markirano mrtvo monovalentno vakcino. Na ta način bi preprečili
največje širjenje okužbe. Zelo pomembno je, da teleta – bikce čimprej
vključimo v alternativno vzrejo, katere reje so dokazano proste IBR/
IPV. Protitelesa, ki jih tele dobi z mlezivom, bi v reji prosti IBR/IPV, ta
tudi izgubila. Dobro bi bilo okužene genetsko dragocene živali
vakcinirati.
Ob skupnem trudu in trdnem zastopanju stališč poskušajmo pridobiti
denarna sredstva za diagnostiko in vakcinacijo bikov iz sredstev
genske banke in govedorejske službe. V danih okoliščinah lahko
največ naredimo s preventivo. Toda zavedati se moramo, da je
osnovno vodilo ohranitev dragocenih avtohtonih lastnosti.
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ODBIRA BIKOV ZA OSEMENJEVANJE IN PRIPUST V LETU 2004
Rafko Rokavec
Strokovno delo na področju selekcije pri cikasti pasmi goveda opravlja Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste
pasme za osemenjevanje in pripust. Imenovana je bila na predlog upravnega odbora društva s strani Govedorejske službe pri Kmetijskem
inštitutu Slovenije.
Sestava delovne skupine je sledeča:
- mag. Zoran Klinkon, Veterinarski dom Domžale (član strokovnega sveta GPZ)
- mag. Jože Bergant, KGZS - zavod Ljubljana (vodja OC Preska)
- mag. Ivan Ambrožič, Veterinarska uprava RS
- Anton Burja, (častni član cikaste rejske organizacije)
- Metka Žan, BF - Oddelek za zootehniko (Javna služba genske banke)
- Rafko Rokavec, KGZS - zavod Ljubljana (strokovni tajnik)

ODBIRA BIKOV ZA UMETNO OSEMENJEVANJE:
Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust je dne 10.11.2004 na Osemenjevalnem
centru Preska odbrala oziroma licencirala za umetno osemenjevanje v letu 2005 tri bike:
Ime bika:
Datum rojstva:
Poreklo:
Rejec:
Ocene in tip:
Plemenski razred:
Komentar:

COL, Rodovniška št.: 151263, ID številka: SI 62303695
30.06.01
Mati: Cika SI 1558012
Mikuž Silvester, Gozd 4/B, 5273 Col
okvir: 6
oblike: 8
omišičenost: 8
tip: CK
I. – mladi bik
Bik je namenjen za osemenjevanje plemenic, vključenih v gensko
banko. Izraža kombinirani tip. Prvi podatki kažejo na lahke telitve
in potomce s primernimi avtohtonimi lastnostmi.

Ime bika:
Datum rojstva:
Poreklo:
Rejec:
Ocene in tip:
Plemenski razred:
Komentar:

DULE, Rodovniška št.: 851655, ID številka: SI 92488249
14.05.02
Mati: Murka SI 1673480
Oče: Boro SI E0316686
Šest Albin, Srednja vas 44, 4267 Srednja vas v Bohinju
okvir: 7
oblike: 6
omišičenost: 7
tip: CK
I. – mladi bik
Bik je namenjen za osemenjevanje plemenic, vključenih v gensko
banko. Izvira iz avtohtone planšarske reje s poudarkom na
mlečnosti.

Ime bika:
Datum rojstva:
Poreklo:
Rejec:
Ocene in tip:
Plemenski razred:
Komentar:

BRIN, Rodovniška št.: 851656, ID številka: SI 02488248
13.05.02
Mati: Jagoda SI 1772727
Oče: Boro SI E0316686
Šest Albin, Srednja vas 44, 4267 Srednja vas v Bohinju
okvir: 6
oblike: 6
omišičenost: 6
tip: CK
I. – mladi bik
Bik je namenjen za osemenjevanje plemenic, vključenih v gensko
banko. Mati izraža mlečni tip s poudarjenimi avtohtonimi
lastnostmi.

Za potrebe umetnega osemenjevanja je delovna skupina dne 18.11.2004 odbrala bika
ŠVAJC 851809, kateri bo odšel v postopek pridobitve semena spomladi 2005.
Ime bika:
Datum rojstva:
Poreklo:
Rejec:
Ocene in tip:
Plemenski razred:
Komentar:

ŠVAJC Rodovniška št.: 851809
ID številka: SI12838037
22.08.03
Mati: Cika SI 1780399
Oče: Cik SI 62175902
Kuhar Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica
okvir: 5
oblike: 8
omišičenost: 6
tip: CK
I. – mladi bik
Bik je skladnih telesnih oblik, dobrega porekla in v izrazitem
avtohtonem tipu. Je brat bika Nagelj 151256, od katerega v letu
2003 nismo uspeli pridobiti semena.

Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust je sklenila dati uporabno dovoljenje
za osemenjevanje v letu 2005 tudi biku GABER 151095 (SI 1799334) in TOB 151176 (SI 1995618), ki nista v cikastem tipu. Bika sta
večjega okvirja in imata precej krvi pincgavske pasme, zato se ne smeta uporabljati za osemenjevanje krav v programu genske
banke. Poleg navedenega sta močno razširjena v populaciji cikaste pasme in predstavljata nevarnost parjenja v sorodstvu.
6

Cikasti zvonček

ODBIRA BIKOV ZA NARAVNI PRIPUST:
Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za
osemenjevanje in pripust je v letu 2004 odbrala naslednje bike za naravni pripust:

Ime in
rodovniška št. bika: TASTER 851789
ID številka: SI 72361892
Izvorni rejec:
Noč Alojzij, Javorniški rovt 9, 4270 Jesenice
Vzrejevalec:
Kumer Ana, Koprivna 28, 2393 Črna na Koroškem
Tip:
DELNI CK

Ime in
rodovniška št. bika: TRIS 851790 ID številka: SI 02597298
Izvorni rejec:
Zamljen Stanislav, Bistričica 21, 1242 Stahovica
Vzrejevalec:
Kuhar Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica
Tip:
DELNI CK

Ime in
rodovniška št. bika: GALEB 851786
ID številka: SI 92775516
Izvorni rejec:
Kuhar Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica
Vzrejevalec:
Žvan Anton, Blejska dobrava 65, 4273 Blejska dobrava
Tip:
CK

Ime in
rodovniška št. bika: TINČEK 851787
ID številka: SI 92597299
Izvorni rejec:
Galin Franc, Kališe 5/a, 1242 Stahovica
Vzrejevalec:
Mlakar Ivana, Bohinjska Češnjica 19, 4267 Srednja vas
Tip:
DELNI CK

Ime in
rodovniška št. bika: TRN 851788
ID številka: SI 62775502
Izvorni rejec:
Balantič Jožefa, Županje njive 21, 1242 Stahovica
Vzrejevalec:
Bizilj Bogomir, Šmartno 26, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tip:
DELNI CK

Pri licenciranju bika se izpiše zapisnik o oceni
bika, katerega pošljemo na Govedorejsko službo
pri Kmetijskem inštitutu Slovenije. Na osnovi
zapisnika le-ta izda »Zootehniški dokument o
priznavanju plemenjaka«, s katerim bik pridobi
licenco in rodovniško številko. Rejcu plemenjaka
izdamo »Potrdilo o naravnem pripustu«.
Glede izdaje potrdil bi želel rejce plemenskih
bikov opozoriti na naslednja navodila:
1. V primeru pripusta licenciranega plemenjaka,
se potrdilo o pripustu izda po izvršenem
pripustu.
2. V primeru skupne reje (paša, prosta reja, ...),
v kateri je licenciran plemenjak, se potrdilo o
pripustu izda na osnovi pregleda na brejost, kar
mora biti natančno označeno.
3. Izjemoma je dovoljeno, da v primeru
haremskega pripusta (plemenski bik vedno
spuščen v čredi), se potrdilo o pripustu izda po
telitvi in ni bil opravljen pregled na brejost, kar
pa mora biti označeno na potrdilu o pripustu.
V tem primeru se izračuna predvideni dan
obrejitve tako, da se od datuma telitve odšteje
povprečna doba brejosti pasme govedi. Če mati
teleta 18 dni pred ali 18 dni po tem datumu ni
mogla priti v stik z drugim plemenjakom, se
poreklo teleta prizna. Če ni tako, se poreklo
prizna le na podlagi krvnega tipa ali na osnovi
genskega testa opisanega v rejskem programu.
Najbolj pomembno je, da lahko označevalec na
osnovi potrdila o pripustu označi in registrira
tele in s tem potrdi poreklo. Potrdilo o
naravnem pripustu je v trojniku. Prvi izvod
ohranite sami v arhivu, drugi izvod je namenjen
rejcu plemenice, medtem ko boste tretje izvode
1 x letno poslali v arhiv na društvo.

Ime in
rodovniška št. bika: BUT 851811
ID številka: SI 72520899
Izvorni rejec:
Šest Albin, Srednja vas 44, 4267 Srednja vas v Bohinju
Vzrejevalec:
Drolc Anton, Češnjice 2, 1219 Laze v Tuhinju
Tip:
DELNI CK

Ime in
rodovniška št. bika: TOBI 851810
ID številka: SI 42775511
Izvorni rejec:
Urh Andrej, Županje njive 22, 1242 Stahovica
Vzrejevalec:
Atelšek Miloš, Ter 61, 3333 Ljubno ob Savinji
Tip:
DELNI CK

Ime in
rodovniška št. bika: VIKI 851808
ID številka: SI 32757107
Izvorni rejec:
Taler Matilda, Studor 6, 4267 Srednja vas v Bohinju
Vzrejevalec:
Mole Evstahij, Žažar 3, 1254 Horjul
Tip:
DELNI CK
Krava Gavtraža SI 1780339 z zelo poudarjenimi
avtohtonimi lastnostmi.
Rejec: Janez Močnik iz Sidola v Tuhinjski dolini.
Izvor živali: Jožefa Balantič iz Županjih Njiv.
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Nekaj fotografij krav mater bikcev v
alternativni vzreji

SEZNAM BIKCEV V ALTERNATIVNI VZREJI
Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust
je v letu 2004 vključila v alternativno vzrejo naslednje bikce:

TOBSI
TOBSI 22838050 Roj.: 12.11.03
O: Tob 151176
M: Jagoda SI 1450864
IZVOR:
ŠLEBIR FRANČIŠKA, BISTRIČICA 11/A, 1242 STAHOVICA
VZREJA:
ANTIH MARKO, STARO SELO 24, 5222 KOBARID

TOM
TOM 72838093
IZVOR:
VZREJA:

Roj.: 20.11.03
O: Tob 151176
M: Rdeška SI 2095379
BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
ANTIH MARKO, STARO SELO 24, 5222 KOBARID

MERKUR
MERKUR 42756679 Roj.: 03.01.04
O: Mil 851552
M: Cika SI 72319307
IZVOR:
BERGANT STANISLAV, KOKRA 42, 4205 PREDVOR
VZREJA:
PRESTOR ALOIS, KOKRA 21, 4205 PREDVOR
Rdeška SI 2095379 - Jožefa
Balantič iz Županjih njiv

MARS
MARS 02756680 Roj.: 10.01.04
O: Mil 851552
M: Jagoda SI 52319309
IZVOR:
BERGANT STANISLAV, KOKRA 42, 4205 PREDVOR
VZREJA:
SLAPNIK FRANČIŠKA, ROVT POD MENINO 17, 3341 ŠMARTNO OB DRETI

SLAK
SLAK 32837096
IZVOR:
VZREJA:

Roj.: 12.01.04
O: Slap 151255 M: Murka SI 1987349
PIRŠ OLGA, ZGORNJI TUHINJ 9, 1219 LAZE V TUHINJU
KARO MARJAN, OKROG PRI MOTNIKU 2, 1221 MOTNIK

SIMON
SIMON 72837133 Roj.: 15.02.04
O: Slap 151255 M: Roža SI 1450861
IZVOR:
GALIN FRANC, KALIŠE 5/A, 1242 STAHOVICA
VZREJA:
ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU

SATURN

Roža SI 1450861 - Franc Galin iz
Kališ v Črni

SATURN 52645451 Roj.: 17.03.04
O: Slap 151255 M: Cika SI 1614325
IZVOR:
SMUKAVEC IZTOK, PODJELJE 13, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
VZREJA:
LUŽAR STANISLAV, VELIKI VRH 10, 1385 NOVA VAS

DOK
DOK 32834385
IZVOR:
VZREJA:

Roj.: 18.03.04
O: Dule 851655 M: Rdečka SI 02223513
ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
SKOČIR JOŽEF, JEZERCA 1, 5222 KOBARID

CEKIN
CEKIN 82859716 Roj.: 21.03.04
O: Col 151263
M: Slatnarca SI 1929844
IZVOR:
BRLEC MIHAEL, ZGORNJE PALOVČE 3, 1240 KAMNIK
VZREJA:
HRIBAR MILAN, STUDENCA 2/A, 1240 KAMNIK

CRES
Jagoda SI 1772727 - Albin Šest iz
Srednje vasi v Bohinju

CRES 52867998
IZVOR:
VZREJA:

Roj.: 23.03.04
O: Col 151263
M: Pika SI 2028337
ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
KUMER ANA, KOPRIVNA 28, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

DREN
DREN 02834388 Roj.: 28.03.04
O: Dule 851655 M: Srna SI 92223514
IZVOR:
ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
VZREJA:
BOGATAJ MARJAN, STARA OSELICA 40, 4224 GORENJA VAS

CMOK
CMOK 92862487 Roj.: 02.04.04
O: Col 151263
M: Murka SI 1895711
IZVOR:
KEMPERL FRANČIŠEK, ŽUPANJE NJIVE 19, 1242 STAHOVICA
VZREJA:
KOŠIR KARNIČAR MARIJANA, ZG. JEZERSKO 104,
4206 ZGORNJE JEZERSKO

CIKO
Lipa SI 42207766 - Marjan
Zupančič iz Ledine pri Sevnici
8
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CIKO 82862488
IZVOR:
VZREJA:

Roj.: 28.04.04
O: Col 151263
M: Gavtraža SI 1895710
KEMPERL FRANČIŠEK, ŽUPANJE NJIVE 19, 1242 STAHOVICA
KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

DELFIN
DELFIN 72834790 Roj.: 27.05.04
O: Dule 851655 M: Jagoda SI 1772727
IZVOR:
ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
VZREJA:
DOBRAVEC VENČESLAV, DOLJE 55, 5220 TOLMIN

PLAMEN
PLAMEN 62896656 Roj.: 05.07.04
O: Plem 851657 M: Mavra SI 1534428
IZVOR:
NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE
VZREJA:
DEŠMAN ANTON, ROBANOV KOT 39, 3335 SOLČAVA

MANDELJ
MANDELJ 92932085Roj.: 20.07.04
O: Miško 851551 M: Cika SI 1780399
IZVOR:
KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA
VZREJA:
MEŠL JOŽICA, LOKOVICA 37, 3325 ŠOŠTANJ

CENE
CENE 32927300
IZVOR:
VZREJA:

Roj.: 24.08.04
O: Col 151263
M: Nina SI 52483444
ŠKOBERNE JAKOB, LONČARJEV DOL 16/A, 8290 SEVNICA
NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE

SMOKI
SMOKI 42932042 Roj.: 02.09.04
O: Slap 151255 M: Rdeška SI 1600437
IZVOR:
URH ANDREJ, ŽUPANJE NJIVE 22, 1242 STAHOVICA
VZREJA:
LUŽAR STANISLAV, VELIKI VRH 10, 1385 NOVA VAS

JELEN
JELEN 82639453 Roj.: 14.09.04
O: Col 151263
M: Lipa SI 42207766
IZVOR:
ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
VZREJA:
DROLC ANTON, ČEŠNJICE 2, 1219 LAZE V TUHINJU

MESEC
MESEC 72919811 Roj.: 23.10.04
O: Mil 851552
M: Jelena SI 1614335
IZVOR:
SMUKAVEC JOŽEF, PODJELJE 21, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
VZREJA:
OREL DAMIJAN, ŠMARJE 27, 5295 BRANIK

ODBIRA IN OCENITEV
BIKOVSKIH MATER CIKASTE PASME ZA LETO 2005
Rafko Rokavec

R

epubliška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste
pasme za osemenjevanje in pripust se je na seji dne
06.01.2005 odločila, da na novo pregleda in odbere bikovske
matere. Pregled in odbira je potekala 10.,11.,12. in 14. januarja
2005. Poleg članov delovne skupine so pri odbiri sodelovali izvorni
rejci cikaste pasme (Andrej Kuhar, Albin Šest in Alojzij Noč). Namen
pregleda in odbire bikovskih mater je bilo poenotenje stališč pri
ocenjevanju avtohtonih lastnosti.
Pri odbiri bikovskih mater za leto 2005, smo se osredotočili na
oceno zunanjosti (fenotip), ker je malo rodovniških podatkov. Na
novo smo izmerili okvir (višina vihra, višina križa, dolžina trupa in
obseg prsi), linearno ocenili telesne oblike in vime. Prvič smo ocenili
izraženost avtohtonih lastnosti (dolžina glave, izraženost oči,
debelina rogov, usmerjenost rogov, vrat, izraženost podgrline in
pigmentacijo plašča). Upoštevali smo dejstvo, da smo v začetni fazi
obnovitve pasme, zato smo v manjši meri poostrili kriterije pri odbiri
glede pravilnosti telesnih oblik in vimena.
Osnovno vodilo pri odbiri je bilo izraženost lastnosti v avtohtonem
brahicernem tipu, zato so vse odbrane bikovske matere v cikastem
tipu. Prav te lastnosti želimo z načrtnim parjenjem z biki cikastega
tipa genetsko utrditi. Želimo lahke živali (300 do 450 kg) s tankimi

kostmi in nerobustne konstitucije. Proizvodna usmeritev pasme je
sicer kombinirana s poudarkom na prireji mleka. Na osnovi
sprejetega rejskega cilja smo med bikovske matere uvrstili krave z
značilnimi avtohtonimi lastnostmi, kot so kratka glava, poudarjene
oči, tanki rogovi obrnjeni naprej, tanek vrat s slabo izraženo
podgrlino.
Pri nadaljnjem delu bo potrebno posvetiti posebno skrb načrtnemu
parjenju bikovskih mater in tudi ostalih krav cikaste pasme.
Največjo nevarnost bo predstavljalo sorodstvo, zato smo v letu
2004 vključili v alternativno vzrejo 18 bikcev od različnih očetov v
smeri pridobitve novih linij. Z večjim številom bikov v naravnem
pripustu kot v umetnem osemenjevanju bi lahko dolgoročno lažje
vzdrževali genetsko pestrost populacije. Potrebno bo vzpostaviti
genetsko rezervo semena za kasnejše obdobje.
Bikovske matere izvirajo iz rej z dolgoletnim stažem naravnega
pripusta, kjer se je ohranilo največ avtohtonega materiala. Te črede
smo poimenovali »izvorne reje cikaste pasme«, zato smo vključili
v strokovno delo zainteresirane izvorne rejce. Ravno to sodelovanje
bi v prihodnje rodilo nov zagon pri obnovitvi pasme in trdni
vztrajnosti na rejski usmeritvi.
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SEZNAM BIKOVSKIH MATER CIKASTE PASME 2005
Rafko Rokavec
Na seznamu so bikovske matere razvrščene po starosti od najstarejše do najmlajše. Na osnovi pridobljenih podatkov je pri vsaki kravi
naveden izvorni rejec za boljše spremljanje porekla in načrtnega parjenja v prihodnje v nameri preprečevanja sorodstva. Na koncu seznama
je povzetek podatkov za odbrane bikovske matere.
KAZALO V SEZNAMU BIKOVSKIH MATER IN POMEN VREDNOSTI:
IME in ŠT. KRAVE
ROJSTVO
ZAP. TELITEV
TELESNA MERA V.V.
OCENA ZUNANJOSTI
AVT.
STATUS
BM
BM-E

IME in ŠT. KRAVE

ROJSTVO:

Ime in življenska številka krave
Datum rojstva
Zaporedna telitev, datum zadnje telitve
Višina vihra v cm
Vrednost lastnosti v oceni od 1 do 9
(ocena 1 pomeni slabo, 5 povprečno in 9 dobro)
OCENA ZA AVTOHTONOST
Razvrstitev po kvaliteti
BIKOVSKA MATI
(srednja kvaliteta)
BIKOVSKA MATI – ELITA (najkvalitetnejše BM)

ZAP. TELITEV:

V.V.

AVT. STATUS:

ROJSTVO:

ZAP. TELITEV:

V.V.

AVT. STATUS:

CIKA 1454310
01.01.86 13.-26.11.01 123 8
REJEC: NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE
IZVOR: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

BM-E

CIKA 1614325
15.03.94 8.- 17.03.04 115 7
BM
REJEC: SMUKAVEC IZTOK, PODJELJE 13, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
IZVOR: SMUKAVEC IZTOK, PODJELJE 13, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU

DETOVA 2044279 15.11.88 12.-14.07.04 125
REJEC: SAL MAJ, CURNOVEC 6/B, 8256 SROMLJE
IZVOR: MLAKAR IVANA, BOHINJSKA ČEŠNJICA 19,
4267 SREDNJA VAS V BOHINJU

BM-E

PISANA 62207764 03.05.95 7.- 02.07.04 124 5
BM
REJEC: GOLJA TEREZIJA, PODGORJE OB SEVNIČNI 15, 8292 ZABUKOVJE
IZVOR: TROBEVŠEK BRONISLAVA, OKROGLO 3, 1242 STAHOVICA

8

KOSTANJA 1613509 10.01.90 11.-11.11.03 120 7
BM
REJEC: SOKLIČ MARIJA, PODJELJE 9, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
IZVOR: SOKLIČ MARIJA, PODJELJE 9, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
ROŽA 1450861 30.06.90 10.- 15.02.04 122 8
BM-E
REJEC: GALIN FRANC, KALIŠE 5/A, 1242 STAHOVICA
IZVOR: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
CIKA 1534426
15.02.91 9.- 20.06.04 118 7
REJEC: PIRŠ OLGA, ZGORNJI TUHINJ 9, 1219 LAZE V TUHINJU
IZVOR: NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE

BM-E

BREZA 1450863 30.06.91 9.- 01.08.04 123 6
BM
REJEC: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
IZVOR: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
BREZA 1262338 29.02.92 8.- 21.07.02 116 6
BM
REJEC: NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE
IZVOR: KLEMENČIČ MARIJA, ZABORŠT 15, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
SRNA 1534427 08.03.92 8.- 07.02.04 118 8
BM-E
REJEC: ŽVAN ANTON, BLEJSKA DOBRAVA 65, 4273 BLEJSKA DOBRAVA
IZVOR: NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE
MAVRA 1534428 10.05.92 10.- 05.07.04 123 7
REJEC: NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE
IZVOR: NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE

BM

MAVRA 1292105 15.06.92 9.- 26.03.04 120 7
BM-E
REJEC: KOROŠEC JAKOB, KOPRIVNIK 63, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
IZVOR: KOROŠEC JAKOB, KOPRIVNIK 63, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
CIKA 1558012
27.07.92 9.- 06.06.04
REJEC: MIKUŽ SILVESTER, GOZD 4/B, 5273 COL
IZVOR: Tolminske ravne
10

IME in ŠT. KRAVE

Cikasti zvonček

123

6

BM

JELENA 1614335 10.09.95 6.- 23.10.04 122 6
BM
REJEC: SMUKAVEC JOŽEF, PODJELJE 21, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
IZVOR: SMUKAVEC JOŽEF, PODJELJE 21, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
RDEŠKA 1600437 16.01.96 7.- 02.09.04 126 5
REJEC: URH ANDREJ, ŽUPANJE NJIVE 22, 1242 STAHOVICA
IZVOR: URH ANDREJ, ŽUPANJE NJIVE 22, 1242 STAHOVICA

BM

MURKA 1673480 11.06.96 7.- 27.03.04 123 7
BM
REJEC: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
IZVOR: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
GAVTRAŽA 1780339 30.06.96 6.- 18.04.04 127 7
BM
REJEC: MOČNIK JANEZ, SIDOL 3, 1219 LAZE V TUHINJU
IZVOR: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
CIKA 1780399
01.01.97 5.- 20.07.04 123 8
REJEC: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA
IZVOR: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

BM-E

PISANA 1921933 15.03.97 5.- 22.03.03 125 8
BM-E
REJEC: POVODNIK CILKA, PODGORJE OB SEVNIČNI 12, 8292 ZABUKOVJE
IZVOR: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
JAGODA 1772727 20.05.97 6.- 27.05.04 118 8
BM-E
REJEC: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
IZVOR: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
BREZA E0392864 15.08.97 4.- 15.08.97 128
REJEC: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
IZVOR: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA

8

CIKA 92175772 01.01.98 3.- 01.06.04 127 6
REJEC: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA
IZVOR: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

BM-E

BM

IME in ŠT. KRAVE

ROJSTVO:

ZAP. TELITEV:

V.V.

AVT. STATUS:

GAVTRAŽA 1895710 05.04.99 4.- 28.04.04 121 7
BM
REJEC: KEMPERL FRANČIŠEK, ŽUPANJE NJIVE 19, 1242 STAHOVICA
IZVOR: KEMPERL FRANČIŠEK, ŽUPANJE NJIVE 19, 1242 STAHOVICA
RISA 1895732
14.04.99 3.- 10.03.04 125 6
REJEC: DROLC ANTON, ČEŠNJICE 2, 1219 LAZE V TUHINJU
IZVOR: DROLC ANTON, ČEŠNJICE 2, 1219 LAZE V TUHINJU

BM

ROŽA 2101294 10.07.99 3.- 14.01.04 128
REJEC: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
IZVOR: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA

BM

7

SRNA 92223514 06.06.00 3.- 28.03.04 118 6
BM
REJEC: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
IZVOR: ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
LIPA 42207766 16.06.00 3.- 14.09.04 125
REJEC: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA
IZVOR: ZUPANČIČ MARJAN, LEDINA 85, 8290 SEVNICA

7

BM-E

RDEŠKA 2095379 10.10.00 2.- 20.11.03 119 7
BM
REJEC: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
IZVOR: BALANTIČ JOŽEFA, ŽUPANJE NJIVE 21, 1242 STAHOVICA
CIKA 32175778 31.12.00 1.- 12.06.04 122 7
REJEC: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA
IZVOR: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

BM

SLATNARCA 1929844 05.04.01 2.- 21.03.04 122 6
REJEC: BRLEC MIHAEL, ZGORNJE PALOVČE 3, 1240 KAMNIK
IZVOR: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA

BM

POVZETEK ODBIRE:
Število bikovskih mater:
Status bikovskih mater:
Število rejcev bikovskih mater:
Število
LJ
KR
NM
NG

30
11 BM – ELITA in 19 BM
21

bikovskih mater po zavodih:
=
12
=
11
=
6
=
1

Starost bikovskih mater:
nad 15 let
=
nad 10 let
=
nad 5 let
=
pod 5 let
=

3
9
13
5

Povprečne vrednosti:
Telesne mere:
višina vihra:
Telesne ocene:
avtohtonost:

122 cm
6.8

Krave z višino vihra pod 120 cm:
Cika SI 1614325
115 cm
Breza SI 1262338
116 cm
Cika SI 1534426
118 cm
Srna SI 1534427
118 cm
Jagoda SI 1772727
118 cm
Srna SI 92223514
118 cm
Rdeška SI 2095379
119 cm
Najbolje ocenjene bikovske matere na avtohtone lastnosti:
Breza SI E0392864
Cika SI 1454310
Detova SI 2044279
Srna SI 1534427
Jagoda SI 1772727
Cika SI 1780399
Pisana SI 1921933
Roža SI 1450861

Krava DETOVA SI 2044279. Rejec: Sal Maj iz kraja Curnovec Sromlje pri Brežicah. Izvor krave: Ivana Mlakar iz Bohinjske
Češnjice.
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REJSKI PROGRAM ZA
CIKASTO GOVEDO
Žan Metka, univ. dipl. inž. zoot.
Viš. pred. mag. Marko Čepon
UVOD
V letu 2002 sprejeti Zakon o živinoreji (ZŽiv) (Ur.l. RS 13/2002) je
med svoje glavne naloge uvrstil sprejem in potrditev rejskih
programov za vse pasme domačih živali, ki jih uporabljamo v
slovenskem kmetijstvu. To določilo je še posebej pomembno za
ogrožene lokalno prilagojene (avtohtone in tradicionalne) pasme.
Z rejskim programom je namreč zagotovljeno izvajanje osnovnih
rejskih opravil (vodenje rodovniških knjig, načrtna parjenja,
preprečevanje parjenja v sorodstvu,…) ter merjenja in spremljanja
proizvodnih lastnosti (plodnost, rast in konverzija krme, sestava
telesa, mlečnost, nesnost in druge). V rejskih programih je
potrebno v skladu s šestim poglavjem ZŽiv (Ohranjanje genetske
variabilnosti in genetske rezerve domačih živali) določiti ohranjanje
genetske variabilnosti in biotske raznovrstnosti v živinoreji. Rejski
programi za male populacije pa morajo vsebovati vse značilnosti
in posebnosti, ki so potrebne za ohranjanje posameznih ogroženih
pasem domačih živali.

REJSKI PROGRAM
Cikasto govedo je v ZŽiv uvrščeno med avtohtone pasme (68. člen;
drugi odstavek), ki so po določilu prvega odstavka tega člena pod
posebnim varstvom države. V letu 2004 smo na Oddelku za
zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pripravili
Rejski program za cikasto govedo ob sodelovanju Društva za
ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji in Veterinarske fakultete
Univerze v Ljubljani. Posamezna poglavja v rejskem programu so
napisana v skladu z določili ZŽiv in podzakonskih aktov ter so s
tem v skladu s pravnim redom EU, upoštevana pa so tudi določila
Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Ur.l. RS;
90/2004). Rejski program je zasnovan tako, da so upoštevani
najnovejši izsledki raziskovalnega dela in predlagane najnovejše
metode in tehnologije.
Rejski program za cikasto govedo je bil izdelan v skladu z dispozicijo
programa nalog genske banke v živinoreji za leto 2004. Potrjen
in sprejet je bil na 10. seji Sveta za živinorejo, dne 16.12.2004.

KRATKA PREDSTAVITEV POSAMEZNIH
POGLAVIJ REJSKEGA PROGRAMA
1 UVOD
V uvodu rejskega program je poudarek na ohranjanju biotske
raznovrstnosti v živinoreji in opisu pomena reje lokalno prilagojenih
pasem domačih živali. Vključen je zgodovinski opis razvoja
cikastega goveda z glavnimi morfološkimi lastnostmi pasme.
Izpostavljene so posledice, ki so nastale kot rezultat osemenjevanja
z biki pincgavske pasme v 90-ih letih prejšnjega stoletja in začetni
ukrepi, ki naj bi prispevali k rekonstrukciji pasme, s poudarkom na
ohranjanju cikastega goveda v avtohtonem tipu ter upoštevanju
kriterijev, ki ločujejo cikasto govedo od pincgavskega. Omenjena
je ustanovitev Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji
in Delovne skupine za ocenjevanje bikov cikaste pasme za
osemenjevanje in naravni pripust.
2. REJSKI CILJI ZA CIKASTO GOVEDO
V tem poglavju je vključen opis zunanjosti cikastega goveda s
poudarjenimi pasemskimi značilnostmi, ki v največji meri
poudarjajo avtohtone lastnosti (opis glave, oči, smrčka, rogov,
vratu, repa in hrbta). Predstavljeni so vsi trije tipi (cikasti, delni
cikasti in pincgavski tip) cikastega goveda in glavni rejski cilji, med
katerimi je izpostavljeno povečanje staleža populacije v cikastem
12
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Krava Mavra SI 1534428.
Rejec: Alojzij Noč iz Javorniškega Rovta

tipu. Podani so podatki o velikosti populacije in prikaz strukture
reje cikastega goveda pri rejcih, ki sodelujejo v programu
»Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji«.
3. REJSKE METODE ZA CIKASTO GOVEDO
Opisani so načini reje in rejske metode v podporo selekcijskemu
programu, kjer je izpostavljena prednost proizvodnih sistemov z
majhnim vložkom.
4. IDENTIFIKACIIJA IN REGISTRACIJA
Opisana so pravila za identifikacijo in registracijo govedi, ki so v
skladu s Pravilnikom o označevanju in registraciji goved (Ur. l. RS,
16/2003) in s Službo za identifikacijo in registracijo (SIR), ki skrbi
za označevanje in registracijo govedi.
5. SELEKCIJSKI PROGRAM ZA CIKASTO GOVEDO
Pomemben del rejskega programa je selekcijski program za cikasto
govedo, ki tudi shematično predstavlja potek poti za doseganje
želenih selekcijskih ciljev. Opisani so načini preizkušanj, kjer so
vključeni podrobni opisi bioloških in genskih testov. Predstavljeni
sta lastni preizkušnji na testni postaji in v pogojih reje, kjer gre v
ocenitvi zunanjosti plemenjakov na osnovi izraženih avtohtonih
lastnosti. Zajeta je preizkušnja reprodukcijskih sposobnosti bikov
po končani lastni preizkušnji na testni postaji ali v pogojih reje in
preizkušnja sorodnikov v pogojih reje (mleko, reprodukcijske
lastnosti, zdravstveno stanje).
Med najpomembnejšimi vsebinami rejskega programa za cikasto
govedo je ocenjevanje lastnosti zunanjosti. Za celotno populacijo
cikastega goveda je značilna precejšnja fenotipska variabilnost med
živalmi in danes prihaja vse bolj do izraza potreba po določitvi
fenotipskih lastnosti, ki jih opisujemo z izrazom »avtohtone«. Vse
te lastnosti so zajete in podrobno opisane v sistemu ocenjevanja
zunanjosti cikastega goveda. Vključenih je 21 lastnosti, od katerih
se 4 lastnosti meri (višina vihra, višina križa, dolžina telesa in obseg
prsi). Ostale lastnosti se opisuje in pri ocenjevanju izraženosti
avtohtonosti imajo največji pomen naslednje:
• dolžina glave,
• izraženost oči,
• debelina rogov,
• usmerjenost rogov,
• vrat,
• izraženost podgrline,
• pigmentacija plašča.
Ostale lastnosti vključene v ocenjevanje so: hrbet, nagib križa, kot
skočnega sklepa, izraženost skočnega sklepa, biclji, parklji, vime
in seski (vime pod trebuhom, pripetost vimena, debelina seskov,
dolžina seskov). V ocenjevanje so vključene vse prvesnice cikastega
goveda v laktaciji, pa tudi starejše krave, ki še niso bile ocenjene.
V tem poglavju rejskega programa je vključen tudi obrazec za
ocenjevanja in razvrščanje plemenic cikastega goveda in obrazec
za ocenjevanje in razvrščanje plemenjakov cikastega goveda.
V petem poglavju selekcijskega programa za cikasto govedo so
predstavljene tudi metode in načini za izvrednotenje podatkov
zbranih v preizkušnjah ter način odbiranja in priznavanja, kjer je

vključena odbira ženskih in moških živali, odbira in parjenje elitnih
živali ter načrt rabe plemenjakov za doseganje rejskih ciljev.
6. RAZVOJNE IN RAZISKOVALNE STROKOVNE NALOGE
ZA POTREBE POVEČANJA UČINKOVITOSTI IZVAJANJA
PROGRAMA
Navedene in opisane so razvojno raziskovalne naloge (ocenjevanje
lastnosti zunanjosti, analiza lastnosti zunanjosti cikastega goveda,
spremljanje prireje mleka – »B metoda«, genski testi, program
sanacije IBR/IPV in BVD, metode za ocenjevanje genetskih
vrednosti.
7. UKREPI ZA GOSPODARNEJŠO REJO DOMAČIH ŽIVALI
Našteti in opisani so ukrepi za gospodarnejšo rejo cikastega goveda
(izboljšanje krmne baze in povečanje kakovosti pridelkov,
spodbujanje rabe plemenskih živali v cikastem tipu, povečanje
staleža živali v cikastem tipu, dolga življenjska doba, večja
pozornost in večja teža parametrov zdravja živali, spodbujanje
sonaravne reje, zagotavljanje prireje varne hrane za humano
prehrano, izboljšanje plodnosti).
8. ZAGOTAVLJANJE ŠIRJENJA GENETSKEGA NAPREDKA
To poglavje je v nekem smislu povzetek ukrepov za zagotavljanje
širjenja genetskega napredka in genetskega izboljšanja populacije
celotnega rejskega programa. Če bodo vse naloge, ki jih bodo
izvajali posameznimi izvajalci nalog izvedene korektno in v skladu
z rejskim programom za cikasto govedo, se sme pričakovati tudi
kontinuiran genetski napredek tako pri neposrednih proizvodnih
kot tudi pri drugih lastnostih.
9. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ŽIVALSKIH
PROIZVODOV
Našteti so ukrepi za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov,
predvsem iz mleka in mesa prirejenega s cikastim govedom.
10. NAČIN OBJAVE PODATKOV
V rejskem programu je zapisano, da morajo biti vse opisane
podatkovne zbirke, povezane v informacijski sistem. Zagotovljen
je dostop do vseh podatkov, vsem, ki podatke potrebujejo za
izvajanje rejskega programa.
11. POGOJ ZA SODELOVANJE IN UPORABO STORITEV
REJSKEGA PROGRAMA
Vsak rejec, ki redi cikasto govedo, in izpolnjuje pogoje za vnos v
izvorno rodovniško knjigo za cikasto govedo, ima pravico, da
sodeluje v rejskem programu in postane član te organizacije. S
pristopom k rejski organizaciji potrdi, da je pripravljen sodelovati
pri izvajanju rejskega programa in po pravilih delovanja rejske
organizacije za cikasto govedo.
12. PRAVILA ZA KONTROLO IN REGISTRIRANJE POREKEL
V tem poglavju je zapisano, da se mora v času priznanja in izvajanja
tega rejskega programa, načrt parjenja izvajati na način, da bo za
vsako plemensko žival znano poreklo. Pri preverjanju porekla se
obvezno uporabljata pregled podatkov iz zootehniške
dokumentacije in pregled zunanjosti goveda.
13. INFORMACIJSKI SISTEM
Opisan je vnos podatkov v centralno bazo in logične kontrole, ki
se pri tem opravljajo, vrednotenje in priprava podatkov, izpis
zootehniških dokumentov ter interpretacija rezultatov in podpora
odločanju.
14. POSTOPKI IN METODE ZA VODENJE IZVORNE RODOVNIŠKE KNJIGE ZA CIKASTO GOVEDO
To je poglavje, ki se poleg ocenjevanja lastnosti zunanjosti najbolj
razlikuje od rejskih programov za druge pasme govedi. Poglavje
je razdeljeno na podpoglavje »Glavni del izvorne rodovniške
knjige«, kjer je poleg navajanja splošnih pogojev za vpis v glavi del
izvorne rodovniške knjige predstavljena njegova razdelitev. Glavni
del izvorne rodovniške knjige je razdeljen na dva razdelka, v katera
se razvrščajo živali glede na posamezne stopnje odbire in glede
na izpolnjevanje kriterijev za lastnosti zunanjosti.
V podpoglavju »Dodatni del izvorne rodovniške knjige« so opisani
splošni pogoji za vpis in pogoji za vpis v posamezne razdelke (C,
D in E).
15. POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM PLEMENSKIM MATERIALOM
Navedeni so pogoji, ki jih je potrebno upoštevati in izvajati v
primeru prometa plemenskega materiala cikastega goveda.

16. STROKOVNA PRAVILA ZA NAČIN REJE ČISTOPASEMSKIH PLEMENSKIH ŽIVALI CIKASTEGA GOVEDA V REJSKI
PROGRAM
Zadnje poglavje rejskega programa govori o zagotavljanju
fizioloških, etoloških in drugih potreb pri reji cikastega goveda ter
zagotavljanju prireje varnih živalskih proizvodov.
Rejski program je potrjen za obdobje petih let. Po petih letih je
potrebno rejski program dopolniti in pripraviti na novo.

IBR /IPV VIRUSNA BOLEZEN
PRI GOVEDU
INFEKCIOZNI BOVINI RINOTRAHEITIS IN
INFEKCIOZNI BOVINI VULVOVAGINITIS –
ALI RES OGROŽA NAŠO CIKO?

mag. Ivan Ambrožič,
dr.vet.med.

V

članku bom opisal virusno bolezen IBR/IPV:
znake bolezni, ekonomski pomen bolezni,
možnosti za preprečevanje vnosa bolezni v
čredo, ukrepe za izkoreninjenje bolezni in vpliv te
bolezni na trgovanje z plemenskimi živalmi med
državami članicami EU. Razmišljal bom o pomenu
uvedbe programa eradikacije IBR za cikasto pasmo.
V preteklosti je bila bolezen IBR/IPV vezana
predvsem na reje črno-belih krav, vendar pa v
zadnjih letih bolezen serološko pozitivne živali
najdemo v rejah krav vseh pasem, tako v intenzivni
kot tudi v ekstenzivni proizvodnji. Pomembno vlogo
pri širjenju infekcije poleg kupoprodaje igrajo tudi
skupni pašniki, predvsem tisti na katerih se izvaja
prirodni pripust. Po izkušnjah terenskih veterinarjev
so klinične oblike IBR/IPV, tako respiratorne kot
genitalne, zelo redke. Ugotavljamo, da IBR poteka
večinoma subklinično - brez znakov in da ne
povzroča večje ekonomske škode.

Bolezen povzroča herpes virus - BHV1. Bolezen se prenaša s
kontaktom, z zrakom, s prirodnim pripustom z okuženo spermo
in s zamrznjenim semenom okuženih bikov. Najpogosteje v čredo
bolezen vnesemo z nakupom okužene živali. Najočitnejši znak
okužbe z BHV1 virusom je vnetje zgornjih dihal (nos in sapnik).
Ker mnogo infekcij s tem virusom poteka subklinično, je treba
ukrepe usmeriti bolj v izkoreninjenje infekcije, kot pa v zatiranje
simptomov.
Značilno za skupino herpes virusov je, da po končani akutni fazi
bolezni virus ostane v telesu gostitelja v latentni obliki (skrita
okužba). Virus se lahko ponovno aktivira pod vplivom različnih
stresnih situacij kot so: transport, porod, visoka proizvodnja,
druge bolezni, terapija z kortikosteroidi, itd. Živali v latentni fazi
bolezni ne kažejo nobenih znakov bolezni, večinoma tudi takrat
ne, ko pride do reaktivacije virusa.
Pri serološkem testiranju črede navadno ugotovimo, da je
določen procent živali serološko pozitiven, ostale pa so serološko
negativne. Tudi pri serološko pozitivnih živalih je koncentracija
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spremljanje stanja IBR nadaljuje. Dodatna jamstva lahko zahteva
protiteles v krvi različna. Povečana količina kortikosteroidov, ki se
tudi Nemčija, ker ji je Komisija EU odobrila program eradikacije
sproščajo ob različnih stresnih situacijah in endogenih steroidov,
IBR. Dodatna jamstva so npr. noben klinični ali patološki dokaz
ki se sproščajo ob porodu delujejo imunosupresivno na telesne
infekcioznega bovinega rinotraheitisa v preteklih 12 mesecih;
celice in znižujejo nivo nevtralizacijskih protiteles. Nizek nivo
karantena in preiskave na IBR v karanteni, zdravstveno spričevalo.
nevtralizacijskih protiteles ustvarja pogoje za ponovno
V kolikor se v eno od držav, ki je upravičena do dodatnih jamstev
razmnoževanje virusa – t.i. reaktivacija virusa. V teh situacijah
proda govedo za zakol, se dodatna jamstva ne zahtevajo, mora
serološko pozitivne živali širijo infekcijo na serološko negativne pa se govedo peljati neposredno v namembno klavnico.
občutljive živali.
Države, ki imajo od Komisije odobren program eradikacije IBR ali
Za kontrolo bolezni v okuženi čredi je vzdrževanje visokega nivoja
so proste IBR lahko pri trgovanju z drugimi državami članicami
protiteles ključni faktor. Visok nivo protiteles zagotavlja samo
zahtevajo dodatna jamstva, zato da se zagotovi uspeh programa
ustrezen program vakcinacije in čim boljši pogoji reje – čim manj
oziroma, da se prepreči vnos bolezni v države s statusom prostih
stresnih situacij. Programi eradikacije IBR temeljijo na vakcinaciji
IBR/IPV.
in postopnem izločanju serološko pozitivnih živali.
V Sloveniji že nekaj let poteka diskusija o tem, ali pristopiti k
Klinični znaki bolezni:
programu eradikacije IBR ali ne. IBR je bolezen, s katero rejci živijo
IBR/IPV poteka v različnih kliničnih oblikah:
že nekaj časa. Za uvedbo programa eradikacije se morajo odločiti
- vnetje dihal - »red nose«
rejci sami, saj poleg nekaterih prednosti v trgovanju z ostalimi
- vnetje oči oz očesnih veznic- konjuktivitis
državami EU prinaša za rejce tudi omejitve, predvsem pri trgovanju
- vnetje možgan – encefalitis
živalmi (teleti za pitanje) z državami, ki nimajo odobrenega
- zvrgavanje – abortus
programa eradikacije ali statusa države proste IBR. Slovenija še
- splošna infekcija organizma – septikemija
vedno veliko plemenskih živali uvozi iz držav EU. Ker trenutno
- vnetje spolovil: - sluznice vagine in sramnice pri kravah Slovenija še nima statusa, lahko uvaža dokaj poceni plemenski
vulvovaginitis
material in teleta za nadaljnje pitanje iz vseh držav članic, tako tistih
- sluznice spolnega organa in poscala pri bikih - balanoposthitis
s statusom, kot brez statusa. Omejitve povezane z dodatnimi
Mlada živina: Pri mladi živini se pojavlja predvsem
jamstvi glede IBR ne veljajo za živali, ki so namenjene
respiratorna oblika bolezni: potrtost, neješčnost,
za zakol.
povišana telesna temperatura (40 - 42°C), izcedek iz
Dodatne garancije bi Sloveniji prišle prav v
nosa »rdeč nos«, očesni izcedek, dihanje skozi usta
primeru, ko bi imeli na voljo veliko plemenske
- z odprtimi usti, papule in razjede na sluznicah,
živine za trgovanje z državami EU. Trenutno se
slinjenje. Bolezen navadno traja 4 - 5 dni in če
dogaja prav nasprotno, saj Slovenija v državah
ni
sekundarne
infekcije
(najpogosteje
EU plemensko živino kupuje. Izvoz sicer v
Pasteurella spp) žival ozdravi. Nosni izcedek je
določenem obsegu poteka z državami bivše
v začetku tekoč, potem sluzav in na koncu
Jugoslavije, vendar pa so v tem primeru
sluzavo gnojen.
zdravstveni pogoji drugačni in niso odvisni od
Vnetje možganov in možganskih ovojnic se
statusa IBR.
pojavlja pri 2 do 4 mesečnih teletih, živali so
Ko govorimo o cikasti pasmi, vemo, da promet z
nemirne, škrtajo z zobmi, nastopijo krči, pred
živalmi te pasme poteka med rejci v zelo omejenem
smrtjo pa teleta ležijo in veslajo z nogami.
krogu in da praktično ni interesa, da bi s to pasmo
Krave: Pri odraslem govedu - kravah in bikih se v
glavnem pojavlja genitalna oblika bolezni - IPV: prvi Balantičeve krave na trgovali z drugimi državami članicami, zato iz tega
stališča status države proste za rejce cikaste pasme ne
znak je pogosto uriniranje, dvigovanje repa, in izcedek Mali planini
bi predstavljal bistvene prednosti.
iz nožnice. Opazimo lahko tudi zažarjeno - pordelo
sluznico sramnice in nožnice pri telicah in kravah ter poscala pri
ERADIKACIJA NA NIVOJU DRŽAVE
bikih. Sluznica je posuta z mehurčastimi izpuščaji 1 do 2 mm.
Abortusi se pojavljajo v drugi polovici brejosti, lahko tudi več kot 3
Pogoj za uspešno kontrolo bolezni je poznana situacija glede IBR/
mesece po infekciji, tako da jih je včasih težko povezati z IBR-om.
IPV v vseh rejah v Sloveniji, zato bi bilo potrebno sprejeti nacionalni
Znak prisotnosti bolezni v čredi je tudi povečan % embrionalne
program eradikacije IBR/IPV. Trenutna situacija v Sloveniji je dokaj
smrtnosti in pregonitev (v podaljšanih ciklusih).
nejasna. Poznana je samo v rejah bikovskih mater in v posameznih
rejah v rodovniški kontroli. Serološko pozitivne živali najdemo tudi
EKONOMSKI POMEN BOLEZNI
v večini rej cikaste pasme, kar predstavlja določen problem v
Lahko ugotovim, da bolezen poteka večinoma subklinično, brez
primeru, ko želimo določenemu biku odvzeti seme za umetno
znakov bolezni in ne povzroča večje ekonomske škode.
osemenjevanje. V okviru Društva za ohranjanje cikastega goveda
Pri prvem vnosu IBR/IPV v čredo, predvsem takrat ko bolezen
v Sloveniji je bilo v preteklem letu nekaj pobud, da bi uvedli
poteka klinično, so izgube lahko znatne. Izgube pri mladi živini
program eradikacije IBR/IPV samo za cikasto pasmo. Ker je
so posledica poginov telet, zmanjšanega prirasta in stroškov
populacija cikastega goveda v Sloveniji dokaj majhna, menim, da
zdravljenja, pri odraslem govedu pa so izgube posledica vpliva
uvajanje programov zatiranja IBR samo za to pasmo ni smiselno.
bolezni na plodnost; začasna neplodnost zaradi endometritisov,
PREVENTIVNI UKREPI NA NIVOJU REJE
rana embrionalna smrtnost, ki se kaže s pregoni na 30 - 35 dni in
zvrgavanja (izguba teleta in zmanjšana proizvodnja).
Določene reje v Sloveniji so že danes proste IBR/IPV. V teh rejah
je potrebno storiti vse, da se prepreči vnos infekcije. Te reje bodo
PREVENTIVA IN KONTROLA BOLEZNI NA
ob morebitni uvedbi programa eradikacije v veliki prednosti pred
NACIONALNEM NIVOJU IN NA NIVOJU EU
ostalimi rejami. Preventivnimi ukrepi v posameznih rejah za
zmanjšanje možnosti okužbe serološko negativnih živali so
Direktiva 64/432/EGS uvršča “infekciozni bovini rinotraheitis” med
naslednje:
bolezni, za katere Komisija EU lahko odobri nacionalne programe
1. Nakup živali iz neokuženih čred oz. zagotovite lasten remont
eradikacije IBR in se zahteva dodatna jamstva.
črede.
Dodatna jamstva glede IBR lahko v skladu z Odločbo Komisije 215/
2. Če kupujete iz sumljivih in okuženih čred serološko negativne
2004 EC zahtevajo Danska, Avstrija, Finska, Švedska, ter tudi Italija
živali, je potrebna serološka preiskava, nakar je potrebna karantena
za provinco Bolzano. Navedene države članice štejejo svoja ozemlja
pred vhlevitvijo v vaš hlev. Večinoma se vhlevlja brez karantene,
za prosta infekcioznega bovinega rinotraheitisa, ker so v skladu s
zato je možno, da vhlevite tudi okuženo žival v inkubaciji, ki je bila
10.členom Direktive 64/432/EGS predložile podporno
pri prodajalcu serološko negativna, pri naslednjem pregledu pa
dokumentacijo Komisiji, zlasti dokumente, ki dokazujejo, da se
14
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reagira pozitivno. Inkubacijska doba za IBR/IPV je 2 - 6 dni.
Protitelesa ugotovimo v krvi približno 14 dni po preboleli bolezni.
Karantena naj traja 3 tedne.
3. Okužbo preko bika najuspešneje preprečimo z umetnim
osemenjevanjem. Vsi osemenjevalni centri so prosti IBR/IPV. Vsaka
serija semena, ki se uvozi v Slovenijo je pregledana na virus IBR/
IPV, tako da lahko seme, kot faktor širjenja infekcije IBR/IPV
izključimo.
Biki v prirodnem pripustu so pomemben vir infekcije, posebno
zaradi težke kontrole pripustnih postaj in slabe evidence o
pripustih. Določen problem predstavljajo skupni pašniki, kjer se
pase živina različnih rejcev in je epizotiološka situacija glede IBR/
IPV popolnoma nejasna. V Sloveniji že nekaj let spremljamo
zdravstveno stanje bikov v naravnem pripustu. Ugotovili smo, da
biki na planinah na Jeseniškem, Bohinjskem in Kamniškem
območju redno prihajajo v stik z virusom – s planine se vrnejo
serološko pozitivni. Da se prepreči širjenje infekcije preko pripusta,
bika predhodno vakciniramo z mrtvo monovalentno vakcino, v
kolikor se ga vključuje v naravni pripust za »IBR/IPV pozitiven
pašnik«. V kolikor je možno je potrebno zagotoviti ločeno pašo

živali iz okuženih in neokuženih rej. Rejam, ki še niso prišle v stik
z virusom (so serološko negativne) svetujemo, da svojih živali ne
pasejo na skupnih pašnikih, predvsem tam ne, kjer se izvaja naravni
pripust.

KAKO ZAGOTOVITI IBR SEROLOŠKO
NEGATIVNE BIKE IN VAKCINACIJA BIKOV
Infekcijo pri plemenjakih lahko preprečimo tako, da teleta - bikce
čimprej po rojstvu preselimo iz serološko pozitivne reje v dokazano
serološko negativno rejo ali vzrejališče mladih bikov. Da bi preprečili
prenos infekcije pri parjenju, je smiselno bike, ki so serološko
pozitivni, vakcinirati. Smiselno je vakcinirati tudi serološko
negativne bike, če ti nimajo posebne genetske vrednosti in so
namenjeni za pripust v IBR pozitivni čredi ali čredi z nejasno
epizotiološko situacijo. Bike, ki so potencialni kandidati za odvzem
semena, ne vakciniramo. Trenutno v Sloveniji nimamo registrirane
nobene vakcine za IBR. Situacijo na terenu veterinarji rešujejo z
občasnimi interventnimi uvozi vakcine. Uporaba vakcine mora biti
zelo premišljena, saj bi nekontrolirane vakcinacije lahko zakrile
dejansko prevalenco bolezni.

KAKO SE CIKA POČUTI V EVROPSKI UNIJI?
Bogdan Črv, dipl. oec, ing. agr.

T

ežnja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
skupaj s pristojnimi komisijami Evropske unije in v skladu
z uredbami EU in domačo zakonodajo, je izvajati politiko
celotnega razvoja podeželja in na ta način ohraniti okolje,
poseljenost in vitalnost slovenskega podeželja. Gre za pokrajinsko
zelo pestro območje, sestavljeno iz alpskega, predalpskega,
dinarskega in panonskega sveta. Vsako zase predstavlja posebne
pogoje za kmetovanje, kar tri četrtine slovenskega ozemlja pa
spada med območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Če
upoštevamo številne naravne omejitvene dejavnike in dejstvo, da
gozdovi pokrivajo kar dve tretjini celotnega območja, je jasno,
da je velik del ozemlja manj primeren za kmetijsko pridelavo. Cika
se je v teh pogojih v prejšnjem obdobju kar dobro znašla, saj so
rejci s pasmo preživljali svoje številne družine, hkrati pa z njo
dosegali, za takratne čase, zavidljive proizvodne rezultate. Ciko
so hkrati uporabljali tudi kot delovno žival.
Vprašanje pa je, kako se bo cika znašla v okolju, kjer jo poleg
naravnih dejavnikov omejuje vrsta drugih neprijetnosti, ki so
povezane predvsem z hitrim tempom življenja in hlastanjem za
materialnimi dobrinami, v času, ko človeku ni nikoli dovolj in so
mu postale vrednote tuje, kajti niti soseda ne pozna več, pa tudi
z vrsto ukrepov in aktivnosti, ki izhajajo iz same zakonodaje ter
drugih sodobnih negativnih pojavov. Prav človeška nenasitnost
in malodušnost sta v polpreteklem obdobju botrovali tudi
skorajšnji »iztrebitvi« avtohtone slovenske pasme cike. Ali je
dovolj samo ljubezen redkih rejcev, ki še redijo to ljubko žival,
ali pa bo mogoče potrebno nekaj več? Obljube odgovornih na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so obetavne,
pa poglejmo, kakšno pomoč lahko pridobi rejec cikastega goveda
iz evropskega kmetijskega in jamstvenega sklada (EKUJS) in
proračunskih sredstev RS.
V skladu z Uredbo o plačilih za ukrepe programa razvoja
podeželja za Slovenijo 2004-2006 je za letošnje leto skupno
razpisanih 28,408 milijarde tolarjev. Sredstva bodo namenjena
za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost, kmetijsko okoljske ukrepe, zgodnje

upokojevanje, podporo izvajanju EU standardov na kmetijskih
gospodarstvih in tehnični pomoči. Uredba o plačilih za ukrepe
Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006
(PRP) za leto 2005 določa upravičence, pogoje, ukrepe in višino
plačil za posamezne ukrepe, ki se bodo v letu 2005 izvajali
skladno s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004-2006. Ukrepi PRP se financirajo iz sredstev proračuna RS
in sredstev jamstvenega oddelka EKUJS v razmerju 20:80.
V letu 2005 (Ur.l. RS Št. 10 z dne 04.02.2005) se bodo izvajali
naslednji ukrepi:
• izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost (v nadaljevanju OMD),
• kmetijsko okoljski program - 21 ukrepov (v nadaljevanju
SKOP),
• zgodnje upokojevanje,
• podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih
gospodarstvih,
• tehnična pomoč.
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Izravnalna plačila za OMD pripadajo vsem kmetovalcem, ki
obdelujejo kmetijske površine v območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo (hribovska, gorska, strme kmetije, kras,
barje,…). Poleg teh pomoči se lahko kmetovalci prostovoljno
vključijo tudi v enega ali več SKOP ukrepov. Za to dobijo dodatno
plačilo, hkrati pa morajo upoštevati še dodatne kriterije in ostale
pogoje, ki veljajo za določen ukrep. Skupni pogoji vsem (tudi
OMD) so analiza tal in gnojenje na podlagi gnojilnega načrta in
upoštevajo dobro kmetijsko prakso. V primeru, da se kmetovalec
odloči za izvajanje enega ali več ukrepov SKOP pa mora voditi
še evidence opravil na svoji kmetiji, udeležiti se mora obveznih
izobraževanj, hkrati pa upoštevati ostale pogoje, ki so predpisani
za določen ukrep. Vsi ukrepi SKOP so vezani na petletno
pogodbo, ki jo kmetovalec sklene, ko podpiše D obrazec zbirne
vloge (glej hrbtno stran obrazca), na katerem uveljavlja tudi SKOP
ukrep.
Prvenstveno morajo rejci, ki imajo vključene živali v gensko banko,
upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe za rejo živali v
genski banki s katero se obveže koliko živali cikaste pasme bo
redil najmanj 5 let, selekcijski službi pa mora omogočiti vpogled
v dokumentacijo in vodenje evidenc živali. Potomci morajo biti
trajno označeni v skladu z zakonodajo in navodili selekcijske
službe. Za govedo mlajše od 1 leta (bikci, teličke za zakol) ni
možno uveljavljati plačil.
Cika spada med avtohtone slovenske pasme, katere uvrščajo med
ukrepe SKOP (ukrep XIII. Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem
domačih živali), zato se mora podrediti pogojem plačila za
ukrepe programa razvoja podeželja (PRP). Prav tako je potrebno
upoštevati predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za leto 2005 in pod pogoji, ki so določeni v PRP in se nanašajo
na kmetijsko okoljske ukrepe. Namen SKOP je popularizacija
kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov ter varuje
zdravje ljudi, zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov in
omogoča zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, ohranjanje
naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in
tradicionalne kulturne krajine ter varovanje zavarovanih območij.
Plačilo za rejo cike se rejcem dodeli v višini 120 EUR (28.900,00
SIT) na žival vključeno v gensko banko. Pasme, za katere se lahko
vlaga zahtevek za avtohtone in tradicionalne pasme so navedene
v UR. L. RS št. 77/04. Število se lahko v petletnem obdobju
obvezne reje lahko poveča, vendar obremenitev ne sme preseči
1,9 GVŽ/ha. Ukrep XIII. Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem
domačih živali se kombinira z ukrepom XVII. Ohranjanje
obdelane in poseljene krajine v zavarovanih območjih (narodni
park – TNP, regijski parki in ostala zavarovana območja). Seznam
katastrskih občin in parcel območji grbinastih travnikov,
osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, zavarovanih
območji, ekološko pomembnih območji in vodovarstvenih
območji je na spletnih straneh MKGP ter izpostavah Kmetijske
svetovalne službe.
Najvišji znesek, ki ga je mogoče v letu 2005 pridobiti na ha
kmetijskih zemljišč s kombinacijo različnih ukrepov SKOP je 450
EUR za trajno travinje, 900 EUR za trajne nasade in 600 EUR za
njivske površine.
Živali vključene v gensko banko in ukrepe SKOP (PAS in KZO) pa
je posredno možno vključiti tudi v ostale ukrepe SKOP, kot so
sonaravna reja živali (REJ), ohranjanje ekstenzivnega travinja
(ETA), ohranjanje kolobarja (KOL), ozelenitev njivskih površin
(ZEL), planinsko pašo (PP), košnjo strmih travnikov (S35 in S50),
košnjo grbinastih travnikov (GRB), travniške sadovnjake (TSA),
predvsem pa ekološko kmetovanje (EK), kjer se podpore
uveljavljajo na ha obdelanih kmetijskih površin. Poleg zgoraj
omenjenih pogojev, ki se nanašajo na samo avtohtono pasmo
in splošne pogoje SKOP, pa je potrebno za posamezen ukrep
SKOP upoštevati še specifične pogoje, ki veljajo za posamezen
ukrep (npr. REJ = obremenitev 0,5 – 1,9 GVŽ/ha, ETA =
16
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obremenitev 0,0 – 0,5 GVŽ/ha, EK = obremenitev 0,2 – 1,9 GVŽ/
ha in ostali pogoji v skladu s pravilnikom za ekološko
kmetovanje,…). Na ta način si kmetovalec lahko pridobi še
dodatna subvencijska sredstva, kombinacije pa bistveno
prispevajo tudi k kompleksnejšem urejanju in ohranjanju naravne
in kulturne krajine ter varovanju zdravja ljudi in živali.
Krave cikaste pasme nimajo veliko mleka, vsekakor pa dovolj, da
odredijo 1. – 2 telička letno. Pasma je zato zelo primerna za rejo
krav dojilj. Ob primernem krmljenju bo tudi meso te živali odlične
kvalitete, za gurmane prava poslastica. Idealna kombinacija za
uveljavitev maksimalne podpore na žival in ha obdelovalnih
površin pa je prav ekološka reja krav dojilj. Kjer je možna
kombinacija s planinsko pašo je toliko boljše, vendar moramo
biti previdni pri obtežitvah na ha obdelovalnih površin, v
obratnem primeru lahko izgubimo dobršen del podpore. V dolini
so možne tudi kombinacije s kolobarjem posameznih poljščin.
Kolobarjenje se lepo vključuje v ekološko kmetovanje in primerno
sestavo obroka za rejo krav dojilj ter pitanje telet na višjo težo.
Če so površine v zavarovanih območjih, izkoristimo še dodatek
za rejo avtohtonih pasem in obdelavo kmetijskih površin v teh
območjih.
V zaključku bi opozoril na nekatera dejstva, ki otežujejo, če ne
celo zavirajo dogajanja v smislu boljše obdelanosti kmetijskih
površin in reje večjega števila govejih živali predvsem v območjih
z omejenimi dejavniki v Sloveniji.
1. Prva je katastrofalno slaba zemljiška politika, ki onemogoča
pridobivanje kmetijske zemlje v najem ali odkup, kajti lastniki
so prav tako obdavčeni, kot tisti, ki za zemljo skrbijo in jo
obdelujejo, čeravno v svoj minus. Nerazumljivo pa je, da
nekateri lastniki, ki niti ne vedo kje se nahaja njihova zemlja,
celo uveljavljajo subvencije in trošarine za te površine,
kmetovalec pa, ki te površine v resnici obdeluje, ne more
uveljavljati določenih plačil (največkrat SKOP, ekstenzifikacijske
in posebne premije za meso), saj mu lastnik ne podpiše izjave
o zakupu kmetijskih površin. Še huje; ima celo administrativne
probleme zaradi »prevelikega« vnosa dušika z organskimi
gnojili. Za nameček bodo subvencije kmetovalcev, ki se trudijo
z zemljo zaslužiti svoj košček kruha, še obdavčene.
2. Nerazumljivo kompliciran je tudi kompleten sistem
uveljavljanja podpor, ki je naravnan tako, da »kasirajo« ostali
relativno več kakor kmet sam, problemi in težave pa se kopičijo
na kmete (zavrnjene in zavržene vloge,…).
3. Konkretno pri reji avtohtone pasme cike, bi morala biti
podpora vsaj dvakrat višja, rejci pa bi morali uveljavljati
podporo tudi za mlajše živali, ki so privezane za nadaljnjo rejo.
Cika je ena najbolj ogroženih domačih živali v Sloveniji.
4. Za ekološke kmetije in rejce avtohtonih pasem domačih živali,
te kmetije so statistično manjše in praviloma gorsko-višinske,
bi morali biti kriteriji ob razpisu za investicijska sredstva
bistveno ugodnejši. Te kmetije v zadnjih letih sploh niso
kandidirala na razpisih, saj niso dosegale kriterija (glej Sklad
Ribnica).
5. Nitratna uredba za kmetovalce, ki redijo do 10 GVŽ na svoji
kmetiji, naj ne bi veljala, razen v izjemnih primerih, ko resnično
organska gnojila in eventualni izcedki ogrožajo vodotoke in
podtalnico ali drugače onesnažujejo okolje.
Problematika marginalnih območji v Sloveniji je zelo pereča, če
pa k temu dodamo še obilico predpisov, uredb, razpisov in
navodil, ki jih Ljubljana in Bruselj dnevno reproducirata, potem
je razumljivo, da se kmetovalec poleg rednega dela, ki ga ima
na kmetiji, enostavno ne znajde več. Pomoč mu lahko nudi
predvsem Kmetijsko gozdarska zbornica in strokovne službe, ki
delajo v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov – predvsem
Kmetijska svetovalna služba, pa tudi selekcijska služba, vendar
ali je to dovolj?

KVOTE ZA KRAVE DOJILJE
DELITEV PREMIJSKIH PRAVIC (KVOTE) ZA KRAVE
DOJILJE
Anton Darovic
V letu 2005 bodo rejci krav dojilj najkasneje do 1. maja od
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
prejeli odločbe o dodeljeni zgornji meji pravic za krave dojilje.
Dodeljena pravica določa za koliko živali, ki izpolnjujejo pogoje
za kravo dojiljo lahko rejec pridobi premijo za kravo dojiljo. Rejec
lahko bo imel več živali, kot ima dodeljenih pravic vendar zanje
ne bo pridobil premije za kravo dojiljo.
Premijske pravice bodo dodeljene na osnovi odobrenih premij
za leto 2004 znižano za 2 % nacionalne rezerve. Slovenija ima
zgornjo mejo 86.384 premijskih pravic za krave dojilje.
Rejec bo moral vsako leto izkoristiti vsaj 90 % dodeljenih pravic.
V primeru, da neizkoriščen del ne bo prenesel na drugega rejca
mu bo le ta odveden v nacionalno rezervo in s tem delom kvote
ne bo več razpolagal. Rejci s sedem in manj dodeljenimi pravicami
bodo obvezni doseči 90 % izkoriščenost kvote vsako drugo leto.
Prenosi kvot med kmetijskimi gospodarstvi bodo potekali
neomejeno po celotnem območju Republike Slovenije. Prenosi
pravic bodo trajni, najem bo lahko le v primeru, ko kmetijsko
gospodarstvo skupaj z zemljišči odda v najem tudi premijske
pravice. Ob vsakem prenosu pravic brez zemlje bo 15 %
odvedenih v nacionalno rezervo. Prenos se opravi z najmanj eno
pravico. Če kmetijsko gospodarstvo razpolaga z manj kot eno
pravico se ob prenosu prenese celotna premijska pravica.
Rejci, ki bodo povečevali število ali začeli z rejo krav dojilj bodo
premijske pravice lahko pridobili iz nacionalne rezerve. Zahtevek
za pridobitev pravic iz nacionalne rezerve bo rejec podal ob
vlaganju zahtevkov za krave dojilje in bo moral živali, ki
izpolnjujejo pogoje za krave dojilje že imeti. Iz nacionalne rezerve
bo dodeljenih najmanj tri in največ dvajset premijskih pravic.
Koliko pravic bo vsako leto dodeljeno iz nacionalne rezerve bo
odvisno od njihovega števila v nacionalni rezervi in od števila
zaprošenih pravic. Čim večje bo število zaprošenih pravic in
manjša, ko bo zaloga v nacionalni rezervi več točk bo morala
kmetija zbrati, da bo pravice pridobila. V letu 2005 bo nacionalna
rezerva v najprej namenjena reševanju pritožb v postopku delitve
pravic, razlika pa razdelitvi dodatnih pravic. V letu 2005 se bodo
vloge za krave dojilje vlagale od 1. aprila do 15. maja.
Ocenjevalni list za določitev števila točk za delitev pravic iz
nacionalne rezerve
Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
Hribovsko gorsko območje
Druga območja z omejenimi možnostmi
Območja s posebnimi naravnimi omejitvami
Mladi gospodar
Mladi gospodar prevzemnik
Mladi gospodar
Novi rejec
Rejec, ki začenjajo z rejo krav dojilj
Kmetijsko zavarovanje
Nosilec kmetijskega gospodarstva in najmanj
en družinski član so kmetijsko zavarovani
Nosilec kmetijskega gospodarstva
je kmetijsko zavarovan
Nihče na kmetijskem gospodarstvu
ni kmetijsko zavarovan
Ekološka kmetija
Kmetijsko gospodarstvo ima
status ekološke kmetije

število točk/
kategorijo
5
3
2
5
3
3

5
3
2

2

Krava dojilja CIKA SI 1780399 s teletom MANDELJ SI 92932085
Rejec: Andrej Kuhar iz Klemenčevega pri Stahovici. Na Veliki
Planini 2004.

OBČINA CERKNO
Bevkova 9
5282 CERKNO
Novoustanovljena občina Cerkno se je iz prejšnje občine Idrija
oblikovala po volitvah decembra 1994. Leži v zahodnem delu
Slovenije, na površini 131,3 kvadratnih kilometrov. Občino
sestavlja 30 naselij s skupno 5100 prebivalci. Središče občine
je Cerkno, kraj z okrog 2000 prebivalci, ki je upravno,
gospodarsko in kulturno središče Cerkljanske. Cerkljanska, ki
je izrazito zaključena regija, leži v prehodnem prostoru med
alpskim in primorskim svetom v porečju Cerknice in Idrijce. Iz
Ljubljane je najhitreje dosegljiva po avtocesti proti Primorski,
ki jo zapustite na izvozu Logatec/Idrija, z Gorenjske preko Škofje
Loke, s Primorske pa preko Ajdovščine ali Tolmina.
Lega kraja daje turistom veliko možnosti za sprehode v naravo
po označenih pešpoteh ali za celodnevne planinske ture. Tudi
samo Cerkno z okolico nudi zanimivosti, vredne ogleda
(Cerkljanski muzej, Partizanska bolnica Franja, Divje babe v
Šebreljah, domačija pisatelja Franceta Bevka v Zakojci,
aragonitna Ravenska jama, zaganjalka …).
Smučarskim navdušencem je na voljo sodobno urejen
smučarski center Cerkno.
Ta raznolik svet ozkih dolin, strmih bregov in redkih planot je
primeren samo za živinorejo. Trmi in navezanosti domačinov
na zemljo gre zahvala, da so te površine še vedno obdelane,
pa čeprav je »ravan pakanc pastavlena«. Samo kmetijstvo bi
rezalo trde in tanke rezine kruha. Zaslugo za ohranitev in
obdelanost podeželja ima tudi ETA Cerkno, ki nudi zaposlitev
večini aktivnega prebivalstva Cerkljanske.
Občina Cerkno se je z veseljem odzvala na pobudo delavcev KGZS
– zavod GO in Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji,
da sodeluje pri organizaciji državne razstave cikastega goveda.
Zadnja razstava živali te pasme v Cerknem je bila 20.9.1953.
Na razstavi bo poleg cik predstavljena tudi drobnica in male živali.

Vabljeni v Cerkno, 30. aprila 2005 na
razstavo cikastega goveda, drobnice in
malih živali.
Župan
Jurij Kavčič
Cikasti zvonček
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V SPOMIN IZVORNEMU REJCU

FRANCU KEMPERLU
Franc Kemperl se je rodil leta 1929 v
Županjih njivah pri Stahovici, po domače
»pri Cesarju«. Domačini smo mu rekli Cesarjev
France.
V njegovih mladih letih je bila tudi pri njih,
tako kot drugje na Kamniškem, v
hlevu čista čreda cikastega goveda. V
drugi polovici prejšnjega stoletja, pa
so se začele vzrejati druge pasme in
cikasta se je počasi
opuščala.
V tem času je bil še
dovoljen
naravni
pripust in na Mali
planini, kjer imajo
Cesarjevi svojo čredo na
paši, so se pasli biki različnih
pasem. Zato so se tudi v njihovi
čredi začele pojavljati različne
pasme. France, ki je bil takrat že
lastnik kmetije, se je odločil, da
druge pasme ne sodijo v njihov hlev. V
tem času se je tudi na planinah uvedlo
umetno osemenjevanje. France je vso stvar
vzel v svoje roke in kljub prepovedi
naravnega pripusta, pripuščal domače bike
cikaste pasme. S tem načinom je uspel
izboljšati svojo čredo v cikastem tipu. Zato je

BOHINJSKA GOVEJA PASMA
POGLEJMO V ZGODOVINO PISANE BESEDE O
CIKASTI PASMI NA SLOVENSKEM
Gustav Pirc - urednik Kmetovalca
Originalen članek iz številke 20, letnik 26, z
dne 31.10.1909.

Gorata pokrajina kranjske dežele na Gorenjskem, ki
se imenuje Bohinj, je vobče nekaj posebnega, zase,
zlasti v kmetijsko-gospodarskem oziru.

V

dveh dolgih in ozkih dolinah med visokimi hribi, ki tvorita
z obširnim gorovjem vred skupaj Bohinj, so se v prejšnjih
časih izcimile vsled tamošnjih talnih, podnebnih in drugih
okoliščin posebne gospodarske razmere, ki je nanje silno
vplivalo dejstvo, da je bil Bohinj za veliki promet skoraj nepristopen.
V Bohinj so vodile le tovorne steze; dve stezi sta šli čez »Štenge«
ali čez Gorjuše proti Bledu, ki trgovsko menda nista bili posebno
važni ter sta največ služili Bohinjcem za občevanje z gosposko.
Druge steze, bržkone trgovsko važnejše, so vodile na Primorsko,
oziroma na Laško. Tovorne steze pač ne omogočujejo živahnega
prometa, zato je bil Bohinj s svojimi prebivalci največ le nase vezan
in gospodarske razmere so postale nekaj posebnega, zase, so se
malo izpremenile po vpeljavi fužinarstva in boljše prometne zveze
s sosedno Gorenjsko ter so šele v najnovejšem času vidno
izpremenile.
Dandanes je seveda v Bohinju vse drugače; po lepi cesti preko Bleda
je prišel delni gospodarski preobrat in gospodarski napredek, in
slednjič je stekla pred dvema letoma železnična proga TrstHamburg, ki je svetovna prometna žila, ter je odprla nekdaj
samotni in zaprti Bohinj svetovnemu prometu.
Gospodarske, zlasti kmetijske razmere so se začele v Bohinju šele
v zadnjih desetletjih očitno izpreminjati, a marsikaj je ostalo
starega, ali se je vsaj malo izpremenilo.
Toliko za uvod! Tisti, ki Bohinj poznajo ali imajo z njim opraviti,
vse te razmere tako dobro poznajo, in zato mi ni treba kmetijskega
razvoja v Bohinju podrobneje opisovati.
V tem spisu nameravam izraziti samo svoje osebno mnenje o
bohinjski govedoreji, ki ga pa nikomur ne vsiljujem.
V uvodu označene razmere so ustvarile v Bohinju posebno govejo
pasmo, ki jo z vso pravico lehko imenujemo »bohinjsko govejo
pasmo«, kajti ona je bila in je deloma še danes nekaj posebnega,
ki je nastala na tamošnjih tleh pod vplivom bohinjskega podnebja,

Cesarjeva čreda pri opoldanskem počitku.
tudi dobil kot eden redkih rejcev status izvornega rejca cikaste
pasme.
V preteklem letu sta se z ženo, kot že nekaj let prej, odpravila s
svojo živino na Malo planino, kjer ga je doletela žalostna usoda
in je umrl.
Za vsa prizadevanja pri ohranjanju cikastega goveda, smo mu
člani društva in ljubitelji cike zelo hvaležni.

Andrej Kuhar
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Bohinjka na tekmovanju leta 1955

krmskih, gospodarskih in živinorejskih razmer, takorekoč sama
iz sebe iz govedi, izza pradavnih časov v Bohinj vpeljane, brez
primesi tuje krvi.
Dandanes je, žal, bohinjska goveja pasma skoraj že izginila,
vendar se sledovi in ostanki še vedno nahajajo.
O kolikosti bohinjske govedoreje ne pišem; komur so bohinjske
razmere znane, ta ve, zakaj je nazadovala, in veščak tudi ve, zakaj
se število goved v Bohinju ne dvigne, dasi bi bilo to potrebno in
je mogoče.
Nekdanja bohinjska goveja pasma je bila zagorele rdeče barve,
majhne postave, skromna glede prehranjevanja, a silno mlečna.
»Bilo jemleka kakor vode«, pravijo stari Bohinjci, in verujem jim!
Celo na Solnograškem so se trgali za bohinjske krave, in prišli so
po več ur daleč mešetarjem nasproti, kajti od teh krav so ob pičli
krmi imeli obilo mleka in svoje malomlečne, a postavne pincgavske
krave so prodajali graščakom za drage denarje.
V slučaju potrebe bi se moral za bohinjsko govejo pasmo šele
določiti »standart« po veščakih. Kar je imela ali kar ima bohinjska
goveja pasma slabega na sebi, se ne sme vse za prirojeno smatrati,
temveč je večino tega staviti na rovaš slabe vzreje in oskrbe. Jedro
je bilo dobro, da, celo izborno, a v življenju vsled slabe vzreje in
oskrbe pridobljene lastnosti so bile slabe.
Iz bohinjske goveje pasme se pač ne da vzrediti velika živina, dobra
za težko vožnjo v ravnini, in tudi ne goved za pitanje, pač pa
izborna mlečna pasma. Kar je danes goved angleških kanalskih
otokov (jerzejska in guernzejska pasma), ki je prva za mleko na
svetu in brez posebne vrednosti za vprego in pitanje, to bi bila
lahko za nas bohinjska goveja pasma. Če razmere opravičujejo,
zakaj bi se tudi pri nas ne vzgajala goveja pasma z enostransko
koristijo, t.j.za molžo?
Iz stare goveje pasme, ki se je v Bohinju nahajala, bi se lehko z
umnim ravnanjem ustvarila izborna domača mlečna pasma,
izredno primerna za Bohinj in tudi za marsikatere druge kraje,
Bohinjcem v velik prid in deželi v ponos.
Žal, da se to ni pravočasno spoznalo; bohinjska živina se je marveč
začela prekriževati s pincgavsko pasmo, zboljšala se pa zato ni,
narobe, pokvarila se je celo, kajti pincgavska pasma kratkomalo
ne sodi v Bohinj. Danes imamo v Bohinju pač večinoma pisano
goved pincgavskega tipa, a z vsemi napakami, ki se pokažejo, kadar
pride neprimerna pasma v kak kraj, ki nista drug za drugega.
Pincgavska pasma je preizbirčna in
premalo skromna za Bohinj, ona se ne
more prilagoditi tamošnjim običajnim
gospodarskim razmeram, ni za kamenite
in razdrapane planinske pašnike južne
strani Julijskih alp in zato tudi ne uspeva.
O njeni boljši mlečnosti pa ob takih
razmerah niti govora ni; glede tega jo
visoko nadkriljuje domača bohinjska
pasma.
Priznajmo odkritosrčno: Storil se je
velikanski pogrešek, da se ni bohinjska
goveja pasma z umnim ravnanjem
naredila za izborno domačo mlečno
govejo pasmo in se je z vpeljavo
pincgavske pasme v Bohinj tisto podrlo,
kar je bilo dobrega, ne da bi se doseglo
kaj boljšega.
Ali se da ta pogrešek popraviti? Da! Niso
še popolnoma iztrebljene prirojene dobre
lastnosti stare bohinjske goveje pasme.
Poiščimo in zberimo jih ter na njih podlagi
vnovič ustvarimo bohinjsko govejo pasmo.
Sredstva k dosegi te namere bi bila, poleg

Krava Jagoda SI 1450864 v delno cikastem tipu.
Rejka: Frančiška Šlebir iz Bistričice.

neprestanega res kaj vrednega živinorejskega pouka, naslednja:
1. Določitev smeri bodočemu delovanju pri povzdigi govedoreje
v Bohinju ter določitev »standarta« bohinjske pasme.
2. Strogo zvrševanje deželnega zakona za povzdigo živinoreje.
3. Izdatno nagrajevanje z deželnimi in državnimi podporami
živinorejcev, ki drže za splošno porabo »standart« bike
bohinjske pasme.
4. Vpeljava strokovnim načelom odgovarjajoče čredne knjige,
kamor bi bilo vpisovati le prave »standart« živali.
5. In slednjič, ko bi bilo vse to pripravljeno, bi bilo osnovati
resnično živinorejsko zadrugo za rejo bohinjske goveje pasme,
ktere ud bi mogel biti le tisti, ki bi imel vsaj eno plemensko
govedo vpisano v čredno knjigo. Ta zadruga bi bila organ, ki
bi skrbel za umno tehniko vzreje bohinjske pasme.
Stem sem začrtal v širokih potezah program, kakršnega si mislim
za dosego gori označene namene, kajti predaleč segati v
podrobnosti mi na tem mestu sploh ne kaže. Ne misli naj nihče,
da se da ta program s par groši zvršiti, potrebni so težki tisočaki,
ki bi pa nosili ogromne obresti.
Vem, da te moje misli ne najdejo odmeva (dasi sem prepričan, da
se Bohinjci z menoj strinjajo) in gotovo se ne bo nič zgodilo, že
zato ne, ker sem zadevo jaz sprožil.
Če sem pa vendar objavil ta spis, vzlic prepričanju, da sem ga spisal
zastonj, sem storil to z namenom, da izpolnim svojo službeno
dolžnost in da se mi takrat, ko odstopim s pozorišča, ne bo moglo
očitati, da sem nekaj prezrl, k čemur bi imel dolžnost dati inicijativo
kot plačan veščak. Umijem si roki!

Cikasti zvonček
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Krstenica

Zajamniki

BOHINJSKI PLANINI ZAJAMNIKI IN KRSTENICA

»RAJ V DEŽELI POD TRIGLAVOM«
Cilka Mlakar

Z

ajamniki so planina na nadmorski višini 1257
m in je ena najlepših planin v Julijskih Alpah.
Že več kot 150 let jo naseljujejo planšarji iz
Bohinjske Češnjice s svojo živino. V tem dolgem
obdobju je planina ohranila svojo tipično alpsko
arhitekturo, katero krasijo planinske staje, ki v
vrstnem redu druga za drugo obkrožajo planino.
Kot pravijo zapiski, so planino Zajamniki prodali Srenjani
Češnjanom leta 1847 za 1 hleb sira, 8 hlebov kruha in za 1 petrih
žganja. Prodali so jo zaradi takratne štiri letne hude lakote. V
katastrsko knjigo je planina vpisana leta 1865 kot last pašne
skupnosti Češnjica. Na Zajamnikih se je pasla živina skoraj iz
vsakega hleva v naši vasi. Predvsem pred prvo svetovno vojno in
med dvema vojnama so majarice in majarji preživeli na planini
spomladi (maj, junij) in v jeseni, ko so krave prišle iz visokih planin.
Na planini je bila po prvi svetovni vojni zgrajena lepa sirarna, kjer
so domači sirarji delali dober bohinjski sir, skuto in maslo. Sirarno
je zgradil ljubljanski arhitekt ing. Alfonz Pirc. Še nekaj let po drugi
svetovni vojni je planina preživela in prehranjevala vaško živino.
Ker pa so mladi ljudje odhajali delati v tovarne, so hlevi na planini
ostajali prazni. Živine je v naši vasi vedno manj, zato na Zajamnike
prihajajo dopustniki in vikendaši, ki so spremenili in obnovili
marsikatero stajo v svojo počitniško hišico. Danes se na planini
pasejo še krave treh ali štirih gospodarjev, čeprav je bilo hlevov pred
leti okoli trideset.
Na planini Zajamniki je bil v preteklosti največji problem voda, ker
takrat še ni bilo gozdne ceste iz vasi na planino. Vodo smo zbirali
ob nalivih v zbiralnike. V teh je bila velika cementna skleda, iz katere
se je skozi čistilec zbirala v poseben rezervoar. Ta voda je bila dobra
za sirarno in napajanje živine. Za pitje in kuhanje smo jo morali
nositi iz Javornice, kjer je bil zelo močan studenec. Ko so naredili
cesto, so ta izvir vode prekinili, zato jo je bilo potrebno poiskati
drugje. Dva kilometra daleč je bil studenček. Zbralo se je nekaj mož
in začeli so iskati pravo traso. Teren je bil precej nedostopen, merili
so z koraki in vodno tehtnico. Bili so zelo vztrajni, predvsem svak
Martin Hribar, brat Franc Mlakar, ki je kupil cevi, ter soseda Rožman
in Lekš. Glavnino dela je opravilo naše sorodstvo in njihov trud ni
bil zaman, saj je ob drugi uri ponoči pritekla na planino dobra
studenčnica. Ob večjih deževnih dnevih je bilo vode dovolj, tako
da se je 36 kubični rezervoar hitro napolnil. V sušnih obdobjih je
v cevi prišel zrak, katere so bile speljane po površju. Takrat je bilo
treba oditi k zajetju in po vseh spojih izpustiti zrak, kar je trajalo
dve uri. Tako smo delali sami dvajset let. Po toliko letih je bilo
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potrebno zamenjati cevi. Vsi uporabniki
so morali narediti po 40 udarniških ur.
Toda še vedno je ostal problem zraka v
ceveh. Takrat se je problem reševal z
gasilsko motorko, s pomočjo katere so
potiskali vodo po ceveh naprej. To delo
je opravljal brat Niko Mlakar, ki je
kasneje našel rešitev z vstavitvijo plovca.

Življenje nekoč na Zajamnikih je bilo pristno domače, poleg dela
tudi mnogo kulture. Prepevale so se narodne pesmi, vriskalo se
je, ljudje so se prijazno družili in si pomagali. Planino so obiskovali
tudi domači lovci in gozdarji, med vojno partizani, ko so nam
planšarjem ob večerih pri ognjiščih pripovedovali lepe šege, šale
in tudi vraže.
Nekaj let sva bila s svakom Martinom Hribarjem celo
poletje na Zajamnikih. Prav on je veliko zaslužen za
ohranitev planšarstva na planini, ki je tako zapustil
neizbrisen pečat. Na njega in takratni čas me vežejo zelo
lepi spomini. Ker je zmanjkovalo paše, sva se v mesecu
juliju in avgustu vračala na visoko planino Krstenica. Naju
vikendaši niso motili, saj sva tako tudi kaj zaslužila. Bili
so nama pripravljeni pomagati. Posebno veliko pomoči
sva bila deležna od vikendaša Staneta Podlipnika.
Ko se je spremenil namen paše in nasploh življenje na
kmetih v poletnih mesecih, smo nekateri sami vztrajali
in ostali zvesti planšarji. Tega smo bili vajeni že od rane
mladosti in danes ohranjamo lepo tradicijo naših
prednikov. V sedanjem času ostaja planina Krstenica v
juliju in avgustu mesecu živa, imamo obnovljeno sirarno
in zelo lepo planinsko travno rušo brez zeli. Vse skupaj
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se pase okoli 60 glav živine, od tega 25 krav mlekaric. Hribar
Živina je v glavnem iz vasi Bohinjska Češnjica in Jereka.
Na Krstenici sem že 30 let glavna majerica in razporejam delo pri
živini in v sirarni. V veliko pomoč mi je mladina, ki na nekoliko
drugačen način preživlja počitnice. Na ta način pridobijo
marsikatero dragoceno izkušnjo v življenju. Nikoli ne pozabimo na
Boga, ki nas spremlja tudi v težkih vremenskih neprilikah. Na
planini delamo kvaliteten sir, skuto, maslo in kislo mleko. Te izdelke
prodamo turistom, ki obiščejo planino, nekaj sira pa odpeljejo
domov.
Koncem avgusta ali v začetku septembra odide živina na nižje
planine. Živina iz Bohinjske Češnjice pride na planino Zajamniki.
Danes so na omenjeni planini s svojo živino le še trije gospodarji
in sicer Alojz Frelih, Jože Hribar in Ivana Mlakar.
Tudi tu delam sir, ki ga oddam lastnikom. Krave so ponoči v hlevu,
zato potrebujem seno, katerega največkrat pripeljejo iz doline.
Danes prihajajo na planino ljudje z avtomobili in traktorji, kar moti
planinski mir.
Češnjani želimo Zajamnike ohraniti poznejšim rodovom, zato smo
veseli, da je planina zaščitena pred gradnjo modernih hišic. Naša
živina se na planini dobro počuti in se vsako leto zdrava vrača v
pozni jeseni domov.

