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PIŠITE TUDI VI, VAŠI PISPEVKI BODO OBJAVLJENI V
PRIHODNJI ŠTEVILKI.
POKONČNO IN VZTRAJNO NAPREJ!

UVODNIK

SLOVENSKA GOVEDOREJA NA RAZPOTJU
Rafko Rokavec

P

red dobrim letom dni je Slovenija postala članica Evropske
skupnosti. Že priprave na vstop v povezavo so v veliki meri
vplivale na domače kmetijstvo, s prevzemanjem zakonodaje
na eni strani in prostemu trgu blaga in storitev na drugi strani. V
tem obdobju so se pokazale mnoge posledice prilagajanja k novim
razmeram, ki se kažejo predvsem z opuščanjem kmetovanja, ker
le to ni več ekonomično v zelo razdrobljeni posestni strukturi in
slabi organiziranosti pridelovalcev hrane. Prosti trg je prinesel v
trgovine tudi prehrambene izdelke iz tujine. Zaradi večje ponudbe
so začele padati odkupne cene kmetijskih pridelkov. Prav tako se
je izvršilo lastninjenje predelovalne industrije in trgovskih podjetij.
Vpliv tržnega gospodarstva je narekoval povezovanja sorodnih
podjetij v nameri po pridobitvi večjega tržnega deleža v določenem
okolju. Najmočnejši v tej verigi so postali trgovci, ki močno
pritiskajo na dobavitelje v predelovalni industriji po nižjih dobavnih
cenah in popustih za večje količine kupljenih izdelkov. Predelovalna
industrija se je slabše povezovala, postajala nekonkurenčna in s
slabšimi odkupnimi cenami težo bremena prenašala na kmete
proizvajalce.

Kje je tu slovensko kmetijstvo in njena govedoreja?
Na razpotju. Trenutna situacija v naši domovini je zelo resna in terja
temeljit razmislek. Če želi kmet preživeti od kmetije, mora biti velik
in intenziven v pridelavi. Posestna struktura z razdrobljenimi
kmetijskimi površinami in težka hribovita območja onemogočajo
konkurenčnost. Marsikje je premalo delovne sile, ni zagonskih
sredstev za povečanje pridelave, ne zagotovljen odkup, in še bi
lahko našteval. Prilagoditev novim razmeram ni možna v kratkem
času, zato zanimanje za kmetovanje usiha, zlasti med mladino, ki
vidi boljšo prihodnost v drugih dejavnostih.
Kaj bo s slovensko zemljo?
Negotovo stanje. Nekateri pravijo, da sledi po razprodaji mnogih
nekdaj dobrih firm ali ukinitvi le teh, razprodaja slovenske zemlje.
Najbolj pereče je na Primorskem, Notranjskem in v Prekmurju, kjer
se najbolj zmanjšuje reja govedi. Vzrok temu so težki pogoji za
kmetovanje, majhne kmetije, oddaljenosti od večjih mest, neurejen
sistem vaških klavnic in podobno. Obmejna območja so najbolj
izpostavljena skušnjavi po razprodaji kmetij. Če tujec kupi podjetje,
je drugače, kot če kupi kmetijo. Vsaka kmetija v Sloveniji ima del
slovenske zemlje, zato je še kako pomembno, da to ozemlje
ohranjajo in varujejo slovenski kmetje.
Kje je tu država?
Tudi ona na nekem razpotju. Odnos države in nasploh družbe do
kmetijstva je na nizkem nivoju. Že v času pred vstopom, s
prilagajanjem evropskemu pravnemu redu, je bilo kmetijstvo
izpostavljeno strožjim predpisom in mnogimi nad standardi kot
je bilo to v državah članicah. Tudi danes so podobni primeri, od
pogojev za ureditev vaške klavnice ali sirarne, do pogojev prodaje
kvalitetnih suhomesnatih in mlečnih izdelkov, ki bogatijo slovensko
podeželje. Najbolj so prizadeti kmetje iz Pošočja, ki morajo klavno
govedo voziti v zakol zelo daleč v Idrijo ali Novo Gorico; pa tudi
koroški kmetje vozijo daleč v Celje ali Maribor. Poudariti je
potrebno, da so manjši mesarji in sirarji konkurenca večjim, zato
so se slednji povezali v »lobi«, ki s svojo močjo in kapitalom
pritiskajo na državo pri strožjih predpisih. Toda država mora po
ustavi vedno ščititi šibkejšega.
V kolikšni meri lahko država usmerja kmetijstvo ob skupni
evropski kmetijski politiki?
Manj kot v preteklosti. Evropska unija pozna sistem neposrednih
plačil ali subvencij. Ta plačila so strogo namenska in so namenjena
pokrivanju izpada dohodka zaradi nižjih odkupnih cen. Prav
subvencije imajo v luči laične slovenske družbe negativen prizvok

in pomenijo veliko pomoč države, ki jo nudi kmetom. Tej napačni
podobi kmetov v javnosti pripisujem krivdo tudi nekaterim
medijem, ki so pod vplivom ozkih interesnih skupin.
Pri subvencijah vlada v Sloveniji velik nered. Če bo šlo tako naprej,
bo naslednje leto še manj vloženih vlog. Najbolj žalostno je to, da
v slovenskem prostoru ni moč najti strokovnjaka, ki bi pravilno
izpolnil zbirno vlogo in jamčil zanjo. To pomeni, da je vse skupaj
zakomplicirano. Sprašujem se zakaj? Letos je na tem področju
katastrofalno leto, nekateri dopolnjujejo vloge že drugič, rokov se
morajo držati le prosilci kmetje. Kaj pa Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja, ali je ta inštitucija nedotaknjena? Nekateri
upravičenci imajo nerešene pritožbe izpred treh let, pri nekaterih
so inšpektorji lansko leto predčasno upoštevali predpise iz nitratne
direktive, prevladujejo skope povratne informacije o reševanju
pritožb, nesporazumi pri uveljavljanju mlečnih premij in podobno.
To je nazoren primer nepravne države. Kako naj kmetje planirajo
razvoj ob takšni anarhiji? V članicah Evropske unije poznajo sistem
akontacij, predvsem pa pretok finančnih sredstev iz evropske
blagajne direktno na pristojno agencijo v posamezni državi članici,
ta pa naprej sredstva dodeli upravičencem. Pri nas pa je tako, da
gredo ta sredstva najprej v integralni državni proračun, nato pa
na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zakaj? Ali morda
ta sredstva držijo pokonci javne finance in se oplemenitijo zaradi
poznih izplačil? Vse skupaj je obdano v tančico skrivnosti.
Velik delež krivde nosijo strokovne inštitucije na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki pripravljajo strokovne
podlage posameznim ukrepom kmetijske politike. Pogoji
posameznih ukrepov se menjajo skoraj vsako leto, prav tako tudi
obrazci, zato tudi nastaja zmeda. Pogoji v ukrepih imajo mnoge
nerealne rešitve v praksi. Tipičen primer je nitratna direktiva v
primeru skladiščenja gnoja in gnojnice. Priča smo gradnji velikih
betonskih gnojišč, ki močno posegajo v okoljski prostor,
pozabljamo pa na kompostiranje gnoja po zgledu alpskih držav v
soseščini. Da bo ironija še večja, bi morali za kompostni kup na
travniku imeti plastično folijo ali betonsko ploščo. Ob tem moram
poudariti, da je potrebno imeti urejen sistem skladiščenja gnoja,
predvsem na vodovarstvenih območjih in nadvse pazljivo ravnati
z vodnimi viri. Zgled je v Avstriji, kjer je merilo za postavitev
kompostnega kupa nivo podtalnice.
Kako se bo znašlo cikasto govedo v tej situaciji?
Vedno težje. V veliki meri se ohranja cika po zaslugi subvencij. Do
pred letom dni so bile premije lažje dostopne, saj so bile pod
okriljem Genske banke pri Biotehniški fakulteti. Leta 2004 se je
spremenil način vlaganja zahtevkov preko redne zbirne vloge.
Ukrep reje avtohtonih pasem je sestavni del SKOP programa, ki
postaja iz leta v leto težje dosegljiv za marsikaterega rejca cikastega
goveda. Menim, da ohranjanje avtohtone pasme ne more biti
povezano z načinom kmetovanja. Na to smo opozorili pristojne
na resornem ministrstvu in ostali brez odgovora in možnosti, da
bi dodatno utemeljili naš predlog. Ne morem se znebiti občutka,
da je SKOP program neka vezana trgovina strokovnih služb, katere
bodo opravljale obvezna predavanja, analize tal, gnojilne načrte,
testiranje škropilnic ipd. Vse to mora nekdo plačati, službam pa
omogoča preživetje. Menim, da bi se morali ukrepi načrtovati
dolgoročno z jasnim namenom in pri tem vključiti v pripravo le
teh širšo strokovno javnost in tudi rejske organizacije. Ker gre za
usodo slovenske govedoreje, je neobhodno tvorno sodelovanje
vseh.
V preteklosti je bila cika planšarska žival za predelavo mleka na
planinah. Ta dejavnost rahlo pojenja, saj mladino to delo ne
zanima. K temu v določeni meri pripomorejo neurejene razmere
znotraj pašnih in agrarnih skupnostih. Ta problem je najbolj pereč
na izvornem območju slovenske cike, to je na bohinjskem. Zaradi
zmanjševanja staleža govedi, se le ta nadomešča z živino iz drugih
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gorenjskih območij. Planšarji na bohinjskem, ki še
vztrajajo pri svoji dejavnosti so v manjšini, kar
povzroča dodatne napetosti. Ker so subvencije za
planine dokaj velike, nadzor pa slab, se bohinjski
rejci vse pogosteje sprašujejo, kako se porabljajo ta
sredstva. Agrarne skupnosti na bohinjskem
združujejo več planin zaradi pridobitve večjih
podpor, kar pa je prineslo nepregledno stanje
porabe finančnih sredstev. Menim, da bi morala biti
vsaka planina,ki ima svoj MID, zaključena celota pri
uveljavljanju subvencij. Določen delež teh sredstev
bi moral biti vezan na glavo goveje živine in bi
pripadal rejcu. Poleg tega bi morala biti dodatna
podpora za rejce planšarje, ki predelujejo mleko v
mlečne izdelke. Na tej osnovi bi spodbudili
domačine k planšarstvu in reji svojega goveda.
Dodati je potrebno, da spadajo bohinjske planine
v Triglavski narodni park, kjer morajo rejci
upoštevati naravovarstvena načela in imajo pri tem
tudi določene omejitve.
In na koncu mojega kritičnega uvodnega
razmišljanja, bi omenil še eno veliko uganko razvoja
kmetijstva in podeželja. Na eni strani intenzivno
kmetijstvo, ki ga narekuje tržno gospodarstvo in
globalizacija; na drugi strani sonaravno in ekološko
kmetijstvo, ki pri potrošnikih pridobiva na pomenu.
Tu pa je največje razpotje prihodnosti kmetijstva.
Vse bolj se liberalizira svetovna trgovina, ki za
posledico prinaša razslojevanje ljudi na revne in
bogate, okoljske spremembe, kapitalsko trgovinske
vojne in osiromašenje moralnih vrednot. Popolna
liberalizacija bo imela hude posledice na okolje in
njeno ravnovesje. Menim, da se bo potrebno vrniti
k naravnim zakonitostim.
Kaj lahko storimo za našo govedorejo?
Za ohranitev podeželja je nadvse pomembno
kmetovanje. Njena vloga se spreminja, zato je
potrebno iskati nove možnosti v sonaravni pridelavi,
dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, turizmu,
promociji starih navad in običajev. Zainteresirani
kmečki mladini je potrebno zagotoviti zagonska
sredstva. Za ohranjanje podeželja je pomembna
predelava mesa, mleka in drugih pridelkov v
tradicionalne izdelke kot blagovne znamke in jih
začeti tržiti. Zato so potrebni vzdržni predpisi pri
klavnih obratih, sirarnah, dopolnilnih dejavnostih,
kmečkem turizmu ipd. Sistem subvencij bo moral
postati enostaven in s tem pregleden. Tudi cikasto
govedo lahko pripomore k ohranjanju podeželja,
saj z manjšo telesno težo lahko prepase tudi zelo
strma območja. Njene prvotne lastnosti, kot so
skromna oskrba, trdoživost, kvaliteta mleka in
mesa, prilagodljivost, odpornost, lahko še dodatno
vplivajo na ohranjanje travinja pred zaraščanjem. Za
vse našteto se moramo prizadevati na vseh nivojih.
Ne smem pozabiti na povezovanje slovenskih
govedorejcev, ki je ključno za prihodnost, drugače
bomo vedno hlapci. Skrajni čas bi bil, da bi imeli
vsi »v srcu dobre misli« in pozabili na stare zamere.
Več o tej temi lahko preberete v nadaljevanju, kjer
sva s predsednikom društva poslala dopis,
naslovljen na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, glede priznanih rejskih organizacij.
In še misel za zaključek:
“Imejmo pozitiven odnos do slovenskega kmeta,
doma pridelane hrane, spoštujmo slovensko zemljo
in ohranimo ciko kot kulturni zaklad naše domovine.”
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PRVA DRŽAVNA
Rafko Rokavec

P

o treh letih delovanja Društva za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji, smo se odločili organizirati prvo
državno razstavo cikastega goveda v samostojni Sloveniji.
Razstava je bila v Cerknem na Primorskem, ki leži na prehodnem
območju med alpskim in primorskim svetom v porečju Cerknice
in Idrijce. Znane so besede Cerkljanov, da je »ravan pakanc
pastavlena«, kar pomeni, da je pokrajina močno hribovita s
strmimi pobočji. Veliko kmetijskih površin je nedostopnih za
kmetijsko mehanizacijo. Toda pridne kmečke roke in navezanost
na zemljo vztrajno ohranja živo krajino in podeželje. Preživetje
samo od kmetijstva je praktično nemogoče, zato so mnogi
domačini poiskali zaposlitev v tovarni ETA Cerkno.

PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA

O

bjavljamo dopis z dne 19.09.2005, naslovljen na
ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s
katerim smo posredovali mnenje in predloge naše
pasemske rejske organizacije v zvezi s priznanjem rejske
organizacije v govedoreji.

Spoštovana ministrica ga. Marija Lukačič
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS
Dunajska 56-58
1000 LJUBLJANA
Z A D E V A: PRIZNANJE REJSKE ORGANIZACIJE
V GOVEDOREJI
Zaradi zapletov pri pridobitvi statusa priznane rejske organizacije v govedoreji
med GPZ (Govedorejsko poslovno združenje) in KGZS (Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije), želimo v strjeni obliki posredovati naše mnenje. Najprej
moramo reči, da vsa nesoglasja niso kratkega veka, ampak imajo svojo
zgodovino in mnoge posledice že v preteklosti, sedanjosti in kot kaže tudi v
prihodnosti.
Že od leta 1991 so se v Sloveniji začela ustanavljati lokalna govedorejska
društva, ki so bolj ali manj uspešno reševala probleme na lokalnem nivoju in
priredila mnoge razstave. Nadaljnje združevanje v pasemske in krovno
organizacijo slovenskih govedorejcev je potekalo z združevanjem in
razdruževanjem, ter z velikimi polemikami in prepiri. V Sloveniji niso sprti rejci
govedi, ampak jih je sprla stroka zaradi svojih interesov. Pasemske
organizacije, ki bi morale oblikovati rejsko in selekcijsko delo, so ujete v primež
interesov strokovnih inštitucij. Ti interesi v imenu stroke, želijo dobiti
prevladujoče mesto v strokovnem delu in seveda finančna sredstva. Ministrstvo

RAZSTAVA
Pobudo za organizacijo
razstave v Cerknem je dal
domačin gospod Franc
Rutar, ki je prevzel veliko
odgovornost pri izvedbi
razstave. Izbor kraja Cerkno za
razstavo ni bil naključen, saj mineva
dobrih 50 let (20.09.1953) od
zadnje razstave cikastega goveda
na Cerkljanskem. V tistem času je
bila v teh krajih razširjena reja
tolminske cike, ki je bila primerna
pasma govedi za to območje.
Dogovor o izvedbi razstave smo
prevzeli prireditelji in sicer Društvo
za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji, Občina Cerkno in

za kmetijstvo bi moralo že zdavnaj narediti red v stroki in podpreti
pasemske organizacije pri rejskem delu. Rejci govedi zaradi
obremenjenosti z delom in naraščajočo birokracijo težko pridobijo
nevtralno sliko nastalih razmer.
Boj za strokovno delo se nadaljuje. Če bi bila stroka (KIS, BFzootehnika,KGZS) enotna in imela iskren namen pomagati
rejcem, danes ne bi bili priča nastali zmedi. Tipičen primer tega
je priprava več rejskih programov za isto pasmo.
Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji deluje enotno
in po zmožnostih nevtralno v nastalih razmerah. Bili smo ustanovni
člani združene Zveze in Združenja govedorejcev, ki naj bi kot krovna
organizacija pridobila status priznane rejske organizacije. Kasneje
se je preoblikovala v Govedorejsko zadrugo, v katero se ni vključila
Zveza rejcev govedi rjave pasme. Naša pasemska organizacija je
ostala skupaj z lisasto, črnobelo in mesno. Na ta način je GPZ vložila
rejski program za cikasto pasmo. Vseskozi smo se prizadevali za
enoten nastop vseh govedorejcev, pa žal nam ni uspelo. Navdaja
nas občutek manjvrednosti pri eni in drugi kandidatki za priznano
rejsko organizacijo.
Za nemoteno delo vsake rejske organizacije je ključno, da ima
možnost oblikovanja rejskega in selekcijskega dela. Zato mora imeti
v upravljanju ali lasti osemenjevalne centre, vzrejališča in voditi
rodovniške knjige. Rejski cilji in programi so narejeni po pasmi, zato
imajo le pasemske organizacije izključno pravico pri rejskem delu.
V nastalem stanju bi bilo najboljše, da bi po zgledu v konjereji
začeli postopek za priznanje pasemskih rejskih organizacij v
govedoreji. Te organizacije imajo tradicijo, mednarodno
sodelovanje in za seboj največje število rejcev in živali. To pa je
bistveno pri izvrševanju rejskega programa. Zato menimo, da bi
bila najslabša varianta priznanje dveh rejskih organizacij v
govedoreji. Med rejce bi vnesli še večjo negotovost in apatijo. V
tem primeru ne bo enotnega informacijskega sistema, delo
strokovnih inštitucij bi bilo nepregledno in kaj hitro bi se znašli v

mreži tujih rejskih organizacij. Le pasemske rejske organizacije
lahko pridobijo največje število rejcev in živali posamezne pasme
za izvedbo rejskega programa. V pasemske organizacije so
včlanjeni vsi rejci, tako tisti s pristopnimi izjavami k GPZ in KGZS.
Tudi v tujini so pasemske organizacije osnovne celice pri rejskem
delu, ki se pa na poslovnem področju povezujejo in s tem
zmanjšujejo stroške delovanja.
Menimo, da bi morala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
oddati v upravljanje ali v last osemenjevalne centre pasemskim
rejskim organizacijam po načelu zastopanosti pasme. Če se to ne
bo zgodilo, bo prav kmalu v Sloveniji še kakšen osemenjevalni
center tuje rejske organizacije. Takrat bo konec slovenske selekcije.
Naša pasemska organizacija ceni delo strokovnih služb, zato se
zavzemamo za tvorno sodelovanje v prihodnje. Obseg dela naj
ostane v sedanjem okviru. Težave bodo nastopile, če bodo različne
službe opravljale ista dela za različne rejske organizacije. Prepričani
smo, da ima država interes pomagati slovenskim govedorejcem
in ohranjati slovensko govedorejo na odprtem evropskem
prostoru. Tudi ohranjanje cikastega goveda kot avtohtono pasmo
je nadvse pomembna in si zasluži svoje mesto v rejski
organiziranosti na slovenskem. Pripravljeni smo pomagati pri
razreševanju problema, saj gre za obstoj slovenske govedoreje.
S spoštovanjem!
Strokovni tajnik:
Rafko Rokavec

Predsednik društva:
Andrej Kuhar

V vednost:
- mag. Bety Breznik
- mag. Janez Glavač
- g. Viktor Krek
- GPZ
- KGZS
- pasemske rejske organizacije
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Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Porazdelitev dela med
prireditelji je omogočilo dobro izvedbo razstave. Pripravljalni odbor
je vodil župan Občine Cerkno gospod Jurij Kavčič, ki je vložil veliko
dela, volje in s pomočjo občine finančno pomagal organizirati
prireditev. Aktivno je sodelovala tudi Selekcijska služba Kmetijsko
gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki je izdelala katalog živali in
opravila še mnoga druga dela.
K sodelovanju smo povabili tudi Društvo rejcev drobnice IdrijaCerkno, Društvo gojiteljev malih živali Kranj in Društvo gojiteljev
malih živali Vrhnika.
Rejci drobnice so predstavili jezersko solčavsko in bovško ovco,
prikazali striženje ovac, pranje ovne in pletenje. S svojo prisotnostjo
na prireditvi so dali pomemben pečat kraju, ki redi precejšnjo
število ovac in koz. Prisotni so bili tudi konji in oslički nekaterih
cerkljanskih rejcev.
Gojitelji malih živali so v šotoru predstavili kunce, perutnino in

golobe raznolikih pasem, kar je še dodatno popestrilo prireditev.
Nekaj razstavljenih živali so tudi prodali. Ob svečani otvoritvi
razstave je v nebo poletelo 100 golobčkov pismonoš, ki
predstavljajo znak miru v naši domovini.
Rdeča nit prireditve je bila razstava cikastega goveda. Razstavljeno
je bilo 45 živali v treh tipih cikastega goveda, od najstarejših krav,
mlajših krav, brejih in nebrejih telic, do plemenskih bikov in teličk.
V času priprav na razstavo smo pisno obvestili vse rejce o
aktivnostih in jih pozvali k sodelovanju. Na osnovi prijav, je komisija
opravila odbiro živali. Sestava komisije za odbiro cikastega goveda
je bila sledeča: Anton Burja, Alois Prestor in Rafko Rokavec. Na
osnovi odbire smo rejce - razstavljavce pisno obvestili o izboru živali
in jim dali natančna navodila za pripravo živali. Pravilen postopek
odbire je omogočil stoodstotno udeležbo. K temu je pripomogla
tudi organizacija prevozov iz oddaljenih krajev, ki je bila izvedena
dan prej.
Razstavo je obogatilo lepo sončno vreme, množica obiskovalcev
in prisrčno vzdušje.
Ni manjkalo vedrih obrazov, k temu so prispevali mladi govedorejci
in s svojim programom tudi kulturniki iz Zakriža. Med obiskovalci
je bilo moč videti ljudi iz javnega življenja in strokovnjake s področja
kmetijstva, nekateri izmed njih so bili deležni podeljevanja zvoncev
za najlepše živali. Naj omenim nekatere: minister za okolje in
prostor g. Janez Podobnik, župan Občine Cerkno g. Jurij Kavčič,
direktor Govedorejsko poslovnega združenja dr. Teo Zor, vodja
sektorja za živinorejo pri Kmetijsko gozdarski zbornici g. Anton
Darovic, prof. dr. Marjan Kosec iz Veterinarske fakultete, mag. Ivan
Ambrožič iz Veterinarske uprave RS, vodja Govedorejske službe
Slovenije g. Tomaž Perpar, bivši direktor Kmetijsko veterinarskega
zavoda Nova Gorica g. Miha Lipušček, vodja oddelka za živinorejo
pri KGZ Nova Gorica ga. Pavla Plesničar ter častna člana naše rejske
organizacije g. Anton Burja in Anton Klinkon.
Najbolj zahtevno delo so opravili ocenjevalci razstavljenih živali.
To nalogo smo zaupali trem članom delovne skupine. Pincgavski
tip cikastega goveda je ocenil mag. Jože Bergant, delni cikasti tip
ga. Metka Žan Lotrič in cikasti tip mag. Zoran Klinkon. Ti so
samostojno ocenili in razvrstili živali od najlepše, prvo uvrščene do
zadnje. Vsak od ocenjevalcev je komentiral svojo odločitev in
mnenje. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ocenjevanja s
strokovnim komentarjem.

Nagovor
gospoda
Jurija Kavčiča,
župana
občine
Cerkno

Nagovor
gospoda
Janeza
Podobnika,
ministra
za okolje
in prostor
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OCENJEVANJE KRAV V PINCGAVSKEM TIPU IN BREJIH TELIC –
potomk bika Toba
Mag. Jože Bergant, dr.vet.med.

D

omovina pincgavskega goveda je dežela Tirolska v Avstriji,
od koder so tudi ostale sorodne pasme, ki so sodelovale v
nastanku današnjega slovenskega cikastega goveda. Vnos
dednih zasnov teh pasem je bil narejen z nakupom bikov. Ta
križanja so iz prvotne pasme naredila kombinirano govedo večjega
okvirja, ki je poleg tipične obarvanosti imelo tudi večji okvir, boljšo
omišičenost živali ter boljše vime. K boljšemu vimenu je pripomoglo
tudi križanje z biki rdeče holštajnjske pasme, ki se je dogajalo v
zadnjih 30. letih prejšnjega stoletja.
Lastnosti, ki so jih pokazale razstavljene živali, so rezultat vseh
dogajanj v zgodovini cikastega goveda pri nas. Živali so bile
velikega okvirja s povprečno višino vihra 139 cm pri kravah in 127

cm pri brejih plemenskih telicah. Značilna obarvanost z belo hrbtno
liso s pasami na stegnih in golenih je bila prisotna pri vseh živalih,
z večjim ali manjšim odstopanjem. Ocenjevanje živali je potekalo
po splošnih kriterijih, ki veljajo za dobre molznice kombiniranih
pasem s poudarkom na mlečnosti: srednji okvir, skladnost telesnih
oblik, oblike vimena, korektnost nog in obsežnost trupa. V
preglednici so navedeni osnovni rodovniški podatki (rojstvo živali,
poreklo, višina vihra in pri brejih telicah tip matere). Dodane so
glavne značilnosti posamezne živali, ki so vplivale na razvrstitev
najboljših med dobrimi, saj so vse predstavljale izredno kvalitetne
živali znotraj tipa v pasmi, ki jo želimo ohraniti.

STAREJŠE KRAVE
MURKA 1801561
Opis:
Roj.: 04.09.1997
PRIMEREN OKVIR, KOREKTNE NOGE,
O: Mill 750407
LEPO VIME
M: Šeka 1518483
v.v.: 138 cm
Rejec: Rutar Franc, Gorenjska cesta 23, Cerkno

1. MESTO:

RDEČKA 1591061
Roj.: 30.10.1996
O: Mill 750407
M: Cika 1094510
v.v.: 140 cm
Rejec: Valas Marjeta Alojzija, Srpenica
2. MESTO:

Opis:
OBSEŽEN VAMP S PRIMERNO GLOBINO TRUPA,
KOREKTNE NOGE, NEKOLIKO NIŽJE VIME

77, Srpenica pri Bovcu

MIŠA 1731336
Opis:
Roj.: 30.09.1997
VELIK OKVIR, SKLADNE TELESNE OBLIKE
O: Solo 100192
M: Cika 1389437
v.v.: 145 cm
Rejec: Skočir Jožef, Jezerca 1, Kobarid
3. MESTO:
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MLAJŠE KRAVE
DROBNA 02162779 Opis:
Roj.: 05.11.2000
ZELO SKLADNE TELESNE OBLIKE, LEPO VIME,
O: Meister 750492 TIPIČNA CIKASTA OBARVANOST
M: Cika 1845111
v.v.: 137 cm
Rejec: Anderle Ciril, Smokuč 40, Žirovnica

1. MESTO:

CIKA 1887856
Opis:
Roj.: 28.09.1999
PRIMEREN OKVIR, KOREKTNE NOGE
O: Glog 150937
M: Jagoda 1447526
v.v.: 140 cm
Rejec: Antih Marko, Staro selo 24, Kobarid
2. MESTO:

ROŽA 2040533
Opis:
Roj.: 11.05.2000
SKLADNE TELESNE OBLIKE, OBSEŽEN TRUP
O: Tobi 750406
M: Jagoda 1450864
v.v.: 137 cm
Rejec: Mole Jože, Žažar 3, Horjul
3. MESTO:

BREJE TELICE – POTOMKE BIKA TOB-A
KOŠUTA 62595867 Opis:
Roj.: 16.02.2003
SKLADNOST TELESA, KOREKTNA STOJA,
O: Tob 151176
PRIMEREN TIP ZA PLEMENSKO TELICO
M: Švajca 1454333 (tip: PZ)
v.v.: 124 cm
Rejec: Hribar Milan, Studenca 2/a, Kamnik

1. MESTO:

TISA 12777523
Opis:
Roj.: 10.06.2003
NEKOLIKO SVETLEJŠA OBARVANOST PIGMENTA,
O: Tob 151176
LEPE TELESNE OBLIKE S PRAVILNO STOJO
M: Koti 1881537 (tip: PZ)
v.v.: 125 cm
Rejec: Jagodic Milica, Podstudenec 4, Stahovica
2. MESTO:

LISA 12597840
Opis:
Roj.: 10.08.2003
PRIMEREN OKVIR ZA PLEMENSKO TELICO,
O: Tob 151176
BELE LISKE PO ZADNJIH NOGAH
M: Fjola 2040580 (tip: delni CK)
v.v.: 129 cm
Rejec: Jernejčič Franc, Unec 44/a, Rakek
3. MESTO:
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OCENJEVANJE KRAV V DELNEM CIKASTEM TIPU IN TELIC –
potomk bika Slapa
Metka Žan Lotrič, univ.dipl.inž.zoot.

O

cenjevanje živali je kompleksno delo, ki vključuje dobro poznavanje ocenjevanih lastnosti, ki so
povezane s karakteristikami pasme. Razdelitev krav pasme cikasto govedo v tri tipe (cikasti, delni
cikasti in pincgavski) je osnova selekcijskega dela za doseganje zastavljenih ciljev v povezavi z
ohranjanjem lastnosti, ki jih želimo pri pasmi ohranjati. Razvrščanje živali znotraj posameznih tipov je
lahko konstruktivni korak naprej, da iz obstoječega genetskega materiala znotraj posameznih tipov izluščimo
informacijo o najboljših živali znotraj posamezne skupine. Strokovna delavnica v Cerknem, aprila 2005,
nam je vsaj pri nekaterih živalih nudila priložnost za pretvorbo teoretičnih misli tudi v realnost.

V nadaljevanju bom na kratko predstavila nekaj argumentov, ki
so mi v sklopu strokovne delavnice predstavljali temeljna izhodišča
pri razvrščanju posameznih živali dveh skupin, in sicer:
• Krav v delnem cikastem tipu,
• Telic – potomk bika Slap-a.

KRAVE – DELNI CIKASTI TIP
1. mesto: Jagoda 1450864, rejec: Šlebir Frančiška, Stahovica
2. mesto: Muha 1696946, rejec: Ugovšek Frančišek, Gornji grad
3. mesto: Cika 1389437, rejec: Rutar Franc, Cerkno
Pri ohranjanju edine preživele slovenske avtohtone pasme cikasto
govedo, nam pri selekcijskem delu predstavlja prvi cilj ohranjanje
avtohtonosti. Pri tem je potrebno izpostaviti pomanjkljivo bazo
podatkov, saj se do zadnjih nekaj let le-ti niso nikjer zbirali in vodili.
Zato nam fenotipsko izražene lastnosti pri posameznih živalih
cikastega goveda predstavljajo pomemben vir za podlago dela na
selekciji. Tako so tudi živali v delnem cikastem tipu osnova dela
na selekciji, saj vključujejo lastnosti, ki jih pri pasmi iščemo, le da
so v primerjavi s cikastim tipom, te lastnosti nekoliko slabše
izražene (so manj izrazite). Preko natančne strategije selekcijskega
dela nam bo uspelo te lastnosti pri delnem cikastem tipu izluščiti,
seveda pa je potrebno zavedanje na nekoliko nižji celotni izkupiček.
Krava Jagoda izvira iz izvorne reje Balantičevih iz Županjih njiv, kjer
je cikasto govedo brez prekinitve uveljavljeno že tradicionalno. Pri tem
je potrebno poudariti, da je to ena izmed redkih rej, ki ji je uspelo
ohraniti pasmo tudi v obdobju, ko ji politične razmere niso bile najbolj
naklonjene. Reja Balantičevih je ena izmed najboljših rej cikastega
goveda, kjer redijo živali, ki močno izražajo lastnosti, ki so v skladu z
rejskim programom za cikasto govedo ter so osnova trenutnega in
prihodnjega selekcijskega dela na ohranjanju genetskega materiala
edine slovenske avtohtone pasme govedi. Zato ni presenetljivo, da je
ravno krava Jagoda med vsemi predstavljenimi živalmi v skupini delni
cikasti tip, dosegla prvo mesto. Krava Jagoda je izmed vseh živali v
skupini izkazovala največje doseganje lastnosti prvotnega
avtohtonega tipa goveda, ki so v skladu z rejskim programom za
cikasto govedo. Zato lahko rečemo, da v določeni meri predstavlja
tudi krava Jagoda del genetske baze za ohranjanje in prenos
avtohtonih lastnosti pri cikastemu govedu. Ker pa sodi krava Jagoda
v kombiniran tip, kar je posledica očetove linije pincgavske pasme, je
na meji med cikastim in delnim cikastim tipom.
Krava Muha ima relativno nežno konstitucijo in je nižja od krave
Jagode, vendar ne izraža pripadnosti brahicernemu tipu v tolikšni
meri kot krava Jagoda.
Krava Cika ima izmed vseh treh živali, ki so dosegle prva tri mesta
pri ocenjevanju, najmanj izražene lastnosti, ki jih želimo ohranjati.
Ima združene lastnosti cikastega in pincgavskega tipa in je nekoliko
večjega okvirja. Med vsemi tremi kravami ima najvišjo višino vihra.

Krava Jagoda 1450864
Šlebir Frančiška,
Stahovica

Krava Muha 1696946
Ugovšek Frančišek,
Gornji grad

Krava Cika 1389437
Rutar Franc, Cerkno

TELICE – POTOMKE BIKA SLAP-A
Pri ocenjevanju telic – potomk
bika Slapa se je izjemno nazorno
pokazal trend prenosa lastnosti
mater na njihove hčere. Tako so
vse ocenjevane telice izkazovale
izraženost posameznih lastnosti
v zelo podobni relaciji kot so bile
ocenjene pri njihovih materah.
Med ocenjevanimi telicami je
izstopala Muza 12834387 (rejec
Šest Albin, Srednja vas v
Bohinju), potomka ene izmed
najlepših bikovskih mater Murke 1673480, ki izvira iz
avtohtone bohinjske planšarske

Telica Muza 12834387
Šest Albin, Srednja vas v Bohinju
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reje. Ocenjevane lastnosti, ki so me vodile pri uvrščanju Muze na
prvo mesto so bile predvsem naslednje:
• odlična skladnost telesnih oblik,
• izjemno nežna konstitucija,
• fina in tanka koža,
• zelo korektna oblika nog,
• močna izraženost oči.
Drugo mesto pri ocenjevanju sem prisodila telici Srni 92859715
(rejec Brlec Mihael, Kamnik), potomki krave Srčke 1512557. Tudi Srna
je bila zanimiva telica in je odražala lastnosti svoje matere, ki je
uvrščena v cikasti tip. V primerjavi z Muzo je bilo pri Srni opaziti za
spoznanje malce manj nežno konstitucijo in manjšo izraženost oči.
Na tretjo mesto sem uvrstila telico Ciko 72833414 (rejec Smukavec
Mirko, Srednja vas v Bohinju), potomko krave Švajce 1847359, ki
je uvrščena v delni cikasti tip. Telica Cika je bila v primerjavi z Muzo
in Srno manj skladnih oblik in ni bilo opaziti poudarjenih zasnov
izraženosti tipičnih lastnosti prvotnega avtohtonega tipa goveda.
Telica Cika je imela za svojo starost precej visoko višino vihra.
Ocenjevanja in razvrščanje živali na razstavi je bilo izvedeno v
sklopu strokovne delavnice, tokrat že tretje po vrsti. Osebno
strokovne delavnice izredno podpiram, ker je na ta način ponujena
redka priložnost, ko se javno predstavijo zaželene in manj zaželene

Telica Srna 92859715
Brlec Mihael, Zgornje Palovče nad
Kamnikom

Telica Cika 72833414
Smukavec Mirko,
Srednja vas v
Bohinju

pasemske lastnosti živali. Moramo pa se zavedati, da idealnega
stanja ni in da lahko izhajamo le iz tega, kar imajo rejci. Zato velja
vsem razstavljavcem živali, ki so svoje živali za razstavo izredno
skrbno pripravili, ter vsem ostalim, ki redijo cikasto govedo
posebna zahvala, ker redijo to pasmo in jo imajo radi.

OCENJEVANJE KRAV V CIKASTEM TIPU
Mag. Zoran Klinkon, dr.vet.med.

V

cikastem tipu so bile razstavljene nekoliko manjše živali, fine konstitucije s skladnimi telesnimi oblikami
in so izkazovale tipične avtohtone lastnosti. Med slednje sodijo kratka glava s širokim smrčkom, poudarjene
pigmentirane oči, tanki rogovi obrnjeni naprej, kratka svetleča dlaka, korektna stoja nog in lepo oblikovano vime.

Navedene lastnosti, rečemo jim tudi brahicerne, so v primerjavi z
drugimi tipi pokazale veliko raznolikost populacije cikastega
goveda v Sloveniji. Raznolikost je tudi v dolgoživosti, saj imamo
najstarejše krave prav v cikastem tipu. Kot primer naj navedem
najstarejšo kravo Ciko 1454310, ki se bliža k svoji dvajsetletnici. V
skupini najstarejših krav so vse krave dopolnile 14 let, za kar lahko
rečem »kapo dol«. Čestitke tudi sedanjim in predvsem izvornim
rejcem za ohranitev tega zaklada, ki nam nudi osnovo za nadaljnje
delo pri obnovitvi pasme.

NAJSTAREJŠE KRAVE – CIKASTI TIP
1. mesto Detova 2044279 Rejec: Sal Maj, Curnovec pri Brežicah
2. mesto Kostanja 1613509 Rejec: Soklič Marija, Podjelje v Bohinju
3. mesto Mavra 1292105 Rejec: Korošec Jakob, Koprivnik v Bohinju

Krava Detova 2044279
Sal Maj, Curnovec pri Brežicah
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V skupini najstarejših krav sem za najlepšo izbral lepotico z imenom
Detova, ki ima zelo lepo oblikovano vime in skladno telo. Rogovi se počasi
obešajo, kar je značilno za 17 let staro kravo z dvanajstimi telitvami.
Po uvrstitvi je sledila krava Kostanja, izvorne rejke Marije Soklič iz
Podjelja. Je temnejše pigmentacije, manjšega okvirja in lepih
telesnih oblik. Veliko sled pri obiskovalcih je pustila »Sokličeva
mama«, ki je z veliko poguma in vedrine vodila kravo po
ocenjevalnem krogu.
Na tretje mesto sem določil kravo Mavro, izvornega rejca Jakoba
Korošec iz Koprivnika v Bohinju. Je svetlejše pigmentacije s
poudarjenimi avtohtonimi lastnostmi glave (izražene oči, širok
smrček in lepo usmerjeni rogovi). Pri Mavri velja omeniti, da ima
lepo izraženo hrbtno liso in pase na stegnih in golenih, kar daje
dopadljiv vtis.

Krava Kostanja 1613509
Soklič Marija, Podjelje v Bohinju

Krava Mavra 1292105
Korošec Jakob,
Koprivnik v Bohinju

STAREJŠE KRAVE – CIKASTI TIP
1. mesto Pisana 1921933 Rejec: Povodnik Cilka, Podgorje ob Sevnični
2. mesto Cika 1780399 Rejec: Kuhar Andrej, Klemenčevo pri Stahovici
3. mesto Breza E0392864 Rejec: Zupančič Marjan, Ledina pri Sevnici

Krava Pisana 1921933
Povodnik Cilka, Podgorje ob Sevnični

Ta skupina krav v cikastem tipu je bila maloštevilčna, a zelo
izenačena. Odločitev je bila težka, saj so bile vse elitne bikovske
matere. Za vse je značilna skladnost, korektnost nog, svetlejša
obarvanost pigmenta in lepa poudarjenost avtohtonih lastnosti.
Velika sreča, da so se ohranile take kvalitetne živali, zato moram
rejcem le čestitati.

Krava Cika 1780399
Kuhar Andrej, Klemenčevo pri Stahovici

MLAJŠE KRAVE – CIKASTI TIP

Krava Breza E0392864
Zupančič Marjan, Ledina pri Sevnici

1. mesto Roža 2101294 Rejec: Zupančič Marjan, Ledina pri Sevnici
2. mesto Detela 72319307 Rejec: Prestor Alois, Kokra pri Predvoru
3. mesto Cveta 02562454 Rejec: Čevka Alojzij, Zakal pri Stahovici

nadočesnim lokom, širok smrček in pravilno usmerjene rogove.
Pred ostalimi je imela močno razvit vamp, kar je dalo vtis skladnosti
trupa. Odlika te živali so kvalitetne noge in ravna hrbtna linija s
širokim križem.

Značilnost te skupine je bila njena raznolikost, tako v starosti kot
v okvirju za cikasti tip. Tudi avtohtone lastnosti so bile različno
izražene po posameznih živalih. V danem trenutku mi je bilo
slednje osnovno merilo pri določitvi prve, druge in tretje.
Krava Roža je bila starejša od ostalih, a je imela najbolj poudarjene
avtohtone lastnosti, kot so kratka glava, živahne oči z visokim

Krava Detela je bila skladnih telesnih oblik, z nekoliko daljšo glavo
in s pravilno usmerjenimi rogovi. Pri meni je pustila dopadljiv vtis
zaradi fine in tanke kože s kratko dlako. Stoja nog je bila pravilna.
Krava Cveta je imela lepo obliko glave s poudarjenimi očmi in
pravilno usmerjene rogove. Bila je svetlejšega pigmenta z zelo lepo
hrbtno liso in pasovi po prednjih in zadnjih nogah. Pred ostalima
je bila skromnejša v globini trupa in kondiciji.

Krava Roža 2101294
Zupančič Marjan, Ledina pri Sevnici

Krava Detela 72319307
Prestor Alois, Kokra pri
Predvoru

Krava Cveta 02562454
Čevka Alojzij, Zakal pri
Stahovici
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STROKOVNA DELAVNICA
Rafko Rokavec

V

okviru prve državne razstave je potekala tretja strokovna delavnica. Namen le te je večplasten. S
predstavitvijo posameznih živali se rejci in strokovnjaki seznanijo z delom na področju selekcije,
spoznavajo avtohtone lastnosti, v živo si ogledajo bike za osemenjevanje in potomke posameznih
bikov. Na ta način se predstavijo najpomembnejše zaželene in manj zaželene pasemske lastnosti. Raznolikost
populacije cikastega goveda narekuje sprotno spremljanje avtohtonih lastnosti, kar je osnovni moto vsake
delavnice. Težo delavnici daje neposrednem stik z rejci, kar vpliva na širjenje rejske zavesti.
Tretjo strokovno delavnico v Cerknem smo oblikovali člani
strokovne delovne skupine, ki opravljamo pomembno strokovno
delo na selekciji cikastega goveda. Strokovno delovno skupino
sestavljamo: mag. Zoran Klinkon, mag. Jože Bergant, mag. Ivan
Ambrožič, Marjan Zupančič, Anton Burja, Metka Žan – Lotrič in
Rafko Rokavec.
Vsebina strokovne delavnice je bila razdeljena na tri dele:

1. PREDSTAVITEV TIPOV
V ocenjevalnem krogu smo predstavili tri krave, ki so značilne
predstavnice posameznih tipov. Želeni cikasti tip je predstavljala
krava PISANA 1921933, delni cikasti tip krava JAGODA 1450864
in pincgavski tip krava MIŠA 1731336. Vsakdo je lahko na prvi
pogled opazil različnost v velikosti, konstituciji, obarvanosti in
predvsem v plemenitosti med posameznimi živalmi. Kravo Pisano
je odlikovala manjša velikost s fino konstitucijo, kratka glava s
širokim smrčkom in poudarjenost oči. Rogovi so tanki in usmerjeni
naprej, koža tanka s svetlo pigmentirano tanko dlako. Popolno
nasprotje je pokazala krava Miša s svojo velikostjo, daljšim profilom
glave, močno podgrlino in tipično temno obarvanostjo plašča.
Srednje vrednosti oziroma mešanico cikastega in pincgavskega tipa
je ponazorila krava Jagoda, ki izkazuje kar nekaj avtohtonih
lastnosti.

v sredini krava PISANA, na levi krava JAGODA, na desni
krava MIŠA

2. PREDSTAVITEV BIKA SLAPA IN NJEGOVIH
POTOMK
Bik Slap 151255 je prvi odbran
bik v avtohtonem tipu. Dopolnil je 4 leta, dosegel
težo 600 kg in višino vihra 138 cm. Njegove
potomke so pokazale
mnoge lastnosti, ki
jih deduje, predvsem
primeren okvir, fino
konstitucijo, svetlejšo
pigmentacijo in predvsem nekoliko netipično
obliko glave. Predstavljenih je bilo šest telic od krav
v različnih tipih. Največ avtohtonih lastnosti sta pokaBik SLAP 151255
zali telici Muza 12834387 in
Izvorni rejec: Drolc Anton,
Srna 92859715, ki izvirata
Češnjice v Tuhinjski dolini
od krav v cikastem tipu. Iz
tega sledi zaključek, da bo
pot obnovitve pasme iz pincgavskega v cikasti tip zelo dolga.
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Skupina Slapovih potomk

3. PREDSTAVITEV PLEMENSKIH BIKOV
V ocenjevalnem krogu smo si ogledali štiri plemenske bike: Slap
SI 22175339, Brin SI 02488248, Ciko SI 82862488 in Delfin SI
72834790. Člani delovne skupine smo podali mnenje s skupnim
zaključkom, da so bili predstavljeni biki zelo različni in
nekateri zelo oddaljeni od želenega cilja. Še enkrat smo se
lahko prepričali, da nam primanjkuje kvalitetnih plemenskih bikov. Imamo pa srečo,
da se je ohranilo kar nekaj krav
v avtohtonem cikastem tipu.
Tem živalim moramo posvetiti
vso pozornost in z načrtnim
parjenjem priti do boljših ple- Bik CIKO SI 82862488
Izvorni rejec: Kemperl Franc,
menskih bikov.
Županje njive pri Stahovici

PREDSTAVITEV MLADIH GOVEDOREJCEV
Rafko Rokavec

Prvo državno razstavo cikastega goveda v Sloveniji so popestrili
najmlajši govedorejci iz različnih krajev naše domovine. Predstavili
so svoje teličke pri vodenju, nekateri so se preizkusili v molži in
povedali marsikaj zanimivega za obiskovalce. Najbolj so izstopali
tisti v narodnih nošah značilnih za okolje, od koder so prihajali. Pa
spoznajmo te korenjake:

Telička RIA 02918817 je
imela dvojno spremstvo
Matije in Francija Koširja
iz Zgornjega Jezerskega.
Bila sta čudovita v krasoti
koroške narodne noše.
In kaj sta povedala: »Nisva
Gorenjca, ampak
Korošca«.
»Jezersko ni Gorenjska,
ampak Koroška«.
ČESTITKE!
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Teličko SUZI 32971419 je
imel na skrbi Tilen
Zupančič iz Ledine pri
Sevnici. Vnema in pogum
sta izžarevali iz njegovega
obraza. Izkazal se je kot
dober vodnik.
In kaj je povedal: »Doma
pomaga očiju krave
molsti«.

Teličko MAVRO 52925227 je vodila četica
Rutarjevih vnukov iz domačega Cerknega.
Konjar Matevž, Kanalec Aljaž, Moravec
Andraž, Konjar Jaša in Kanalec Blaž so bili
pravi korenjaki. Vsak je imel svojo zadolžitev.
In kaj so rekli obiskovalci: »Ti pa bodo že
ugnali to majhno žvalco«.
»Francu Rutarju se ni bati za pomoč pri delu«.
ČESTITKE!

ČESTITKE, »Le tako
naprej«!

In kaj so rekli obikovalci: »Ta je ta prava Gorenjka«.
»Glejte, telička ima na repu rdečo mašno«.

V času ocenjevanja je bilo moč videti tudi
mlade govedorejce, ki so požrtvovalno
vodili živali po ocenjevalnem krogu. Naj jih
omenim:
- Blaž Črv iz Prapetnega brda na
Šentviški planoti
- Gregor Mlakar iz Mekinj pri Kamniku
- Miha Brlec iz Zgornjih Palovč nad
Kamnikom
- Matjaž Ugovšek iz Florjana pri
Gornjem gradu
- Barbara Jernejčič iz Unca pri Rakeku

Špeli izrekamo »ČESTITKE« za ohranjanje narodovega
izročila!

Njim izrekamo čestitke k pogumu in vztrajni
drži.

Telička DIMKA 92968772 je bila v rokah predstavnice
nežnejšega spola. Špela Prestor iz Kokre je s pomočjo
mamice čudovito odigrala svojo vlogo. Bila je kot
princesa v gorenjski narodni noši.

Mladi govedorejec
Matjaž Ugovšek iz
Florjana pri Gornjem
Gradu
14
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Mladi govedorejec Blaž Črv iz
Prapetnega brda na Šentviški planoti

PO RAZSTAVI
STA ZAPISALA …
Jurij Kavčič,
župan Občine
Cerkno

Župan Jurij Kavčič ceni plemenitost –
lipicanec je za to kot nalašč primeren

Z veliko resnostjo in s spoštovanjem do cikaste pasme, smo v Cerknem sprejeli odločitev, ko nam je bilo ponujeno pokroviteljstvo za
1. državno razstavo tega ogroženega slovenskega avtohtonega
goveda.
Kar nekaj sestankov smo imeli in se po navodilih članov društva,
rejcev ter stroke lotili organizacije razstave. Posebej moram
poudariti kolektivno delo rejcev, stroke in drugih krajanov, ki sploh
niso rejci in za svoje delo niso hoteli nikakršnega plačila. Kot župan
jim izrekam vso zahvalo.
Razstava je po mnenju vseh lepo uspela in pripomogla delček v
mozaiku ohranjanja te pasme v Sloveniji. Še ne dolgo nazaj, je prav
ta pasma na Cerkljanskem odigrala ključno vlogo za preživetje

Franc Rutar,
rejec iz
Cerknega in član
pripravljalnega
odbora

Rejec Franc Rutar je ponosen na razstavo
v rodnem kraju – povedal je marsikaj
koristnega za današnji čas
Pred leti smo se rejci in strokovnjaki zbrali na ustanovnem občnem
zboru na Oddelku za zootehniko pri Biotehniški fakulteti na Rodici,
z namenom ustanoviti Društvo za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji. Odkrito lahko rečemo, da so bile za rep ulovljene še
zadnje živali slovenske avtohtone pasme cikasto govedo. Vsi
podatki so kazali, da se bo cika dokončno umaknila iz svoje
domovine na račun drugih hibridnih pasem. Pomen, ki ga je nekoč
predstavljala ta pasma, je zagotovo neizmerno velik in neprecenljiv.
Na kratko: če slovenske cike ne bi bilo pred sto in več leti in še
kasneje med vojno tja do leta 1960, bi bili Slovenci zagotovo lačni.
V najbolj kritičnih vojnih letih, je kravo iz slovenskih kmetij odpeljal
vsakdo, ne glede na to, koliko ljudi je ostalo lačnih na kmetiji. Za
preživetje delavcev po tovarnah in prebivalcev v mestih, smo kmetje
oddajali hrano po direktivah. In prav je bilo tako, saj drugače ne
bi mogli preživeti. Naj ne naredim zamere, če v prispodobi
pomislim na lipicanca – le kdo ga ne pozna – in bil upravičeno
ponosen nanj. Vendar je v svoji zgodovini odigral drugačno vlogo.
Bil je za delo in ježo bogatih slojev in vojakov.

kmeta in ostalih prebivalcev v teh strmih hribih. Prepričan sem, da
bo slovenska cika preživela in tako je tudi prav. Zavedam se, da je
čuvanje avtohtonih slovenskih živali in rastlin zelo resna stvar in s
tem dajemo vso težo tudi svoji slovenski samobitnosti.
Prav je, da genska banka na Biotehniški fakulteti postori vse, da
te naše ogrožene vrste ostanejo in dobijo svoj prostor v Evropski
skupnosti.
Naša cerkljanska občina podpira vse, da se ohrani zgodovina
našega kraja in vse, kar je pripomoglo h kulturnemu in fizičnemu
preživetju našega kraja.
Cerkljanska se s pomočjo tovarne ETA in ostalih gospodarskih vej
še kako zaveda, da je razvoj podeželja ključen za poseljenost in
obstanek v teh težko dostopnih krajih. Smo ena redkih slovenskih
občin z najnižjo nezaposlenostjo. Samo pridnosti rok in
iznajdljivosti ljudi se moramo zahvaliti, da je Cerkljanska sedaj taka
kot je.
Z vso resnostjo razvijamo turizem na kmetijah in še posebej smo
ponosni na naš smučarski center, ki sodi v sam vrh smučarske
ponudbe.
Na koncu bi se še enkrat zahvalil vsem, ki so razstavo pomagali
uresničiti in slovenskim rejcem, ki so živali razstavljali. Še posebej
se moramo zahvaliti domačinu gospodu Janezu Podobniku –
ministru za okolje in prostor, za obisk razstave ter za vzpodbudne
in prijazne besede.
Društvu rejcev cikastega goveda želim veliko nadaljnjih uspehov.

Na eni izmed sej odbora smo predlagali, da cikasto pasmo
ponudimo ekološkim kmetijam. Brez večjih prigovorov so jo sprejeli
z odprtimi rokami. Rezultati kažejo, da je povpraševanje po ciki
večje od ponudbe.
Zadnji občni zbor je potrdil organizacijo prve državne razstave
cikastega goveda v Cerknem. Gospod Rokavec je na bohinjski
delavnici rekel: Zdaj gremo na Primorsko. Ta razstava je bila rezultat
dela ljudi, ki imajo slovensko ciko radi in jo bodo zagotovo tudi
ohranili. Razstava je pokazala vse, kar trenutno premore pokazati
Slovenija s to pasmo. Vsem razstavljavcem, ki so pripeljali živali iz
vseh koncev Slovenije, iskrena hvala. Obenem se zahvaljujem vsem,
ki so sodelovali z domačo obrtjo in gospodarskimi stroji ter
domačim gasilcem, ki so skrbeli za red in varnost. Povedati je
potrebno, da je za pripravo razstave sodelovalo preko 60 ljudi,ki
za svoje delo niso hoteli plačila in se jim najtopleje zahvaljujem.
Vsem sponzorjem, ki so s svojimi prispevki podprli razstavo, se še
prav posebno zahvaljujem. Občini Cerkno in njenemu županu g.
Juriju Kavčiču, ki je bil med pobudniki in organizatorji te razstave,
gre še posebej zahvala za pokritje večine stroškov prireditve.
Kot je v nagovoru povedal minister za okolje in prostor g. Janez
Podobnik, je za slovensko podeželje zelo važno, koliko in kako se
bomo organizirali tudi sami in tako ohranili svojo samobitnost.
Kmetijsko gozdarski zbornici – območnemu zavodu Nova Gorica,
Biotehniški fakulteti, Osemenjevalnemu centru Preska, predsedniku
društva g. Kuharju in strokovnemu tajniku g. Rokavcu, pa še
posebej prisrčna hvala.
Ljudje, ki so razstavo omogočili tako ali drugače, in obiskovalci
razstave so nas vzpodbudili, da bomo take prireditve tudi v bodoče
organizirali, ki so za slovensko podeželje še kako potrebne.
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PO RAZSTAVI – ODMEVI
Anton Burja iz Kamnika
častni član Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji
Prva državna razstava cikastega
goveda v Cerknem je za ohranjanje pasme posebnega pomena.
Poleg dobre organizacije se je pokazala tudi visoka rejska zavest.
Skoraj iz vseh predelov Slovenije
so rejci pripeljali odbrane živali na
razstavo. Tudi oddaljenost ni bila
ovira. Sodelovalo je 32 rejcev cikastega goveda.
V preteklosti je bila cikasta pasma
govedi prepuščena počasnemu Častni član Anton Burja
odmiranju. Pokazalo se je, da je s soprogo
prav organizacija rejcev zaustavila
izumiranje te pasme in odigrala pri tem veliko vlogo. K sreči je
ostalo nekaj kvalitetnih živali v avtohtonem tipu, kar je osnova za
nadaljnje delo društva. Razstava sama daje upanje, da bo z
načrtnim delom društva ob spoštovanju rejskega cilja v naslednjih
letih prišlo še do boljšega stanja.

Metka Žan Lotrič, univ.dipl.inž.zoot.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko
Raziskovalka na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji
Prva državna razstava cikastega goveda je
nudila izjemno priložnost za javno
predstavitev edine preživele slovenske
avtohtone pasme govedi, saj je to eden
izmed redkih načinov za popularizacijo
pasme tudi med laično javnostjo.
Spodbudno je bilo, da so pri predstavitvi
živali aktivno sodelovali predstavniki vseh
starostnih skupin. Pri predstavitvi posameznih živali me je močno
očarala ga.Marija Soklič, ki je z odlično tehniko vodila svojo kravo v
ocenjevalnem krogu. Izpostavila pa bi pozornost medijev, ki je bila
največja pri predstavitvi živali v pincgavskem in deloma še v delnem
cikastem tipu, pri predstavitvi živali cikastega tipa je pa žal ni bilo več.

Anton Darovic, univ.dipl.inž.kmet.

Družina
Ugovšek iz
Florjana pri
Gornjem
gradu
Če se spomnimo
razstave v Cerknem,
se nam pred očmi
utre pogled na rejko
Marijo Soklič iz Bohinja, ki kljub svojim letom vztraja pri reji
cikastega goveda. Dokazala je preprost in iskren kmečki značaj.
Zanimive so bile ovce in male živali.

Družina Šest iz Srednje vasi v Bohinju

Z velikim veseljem in ponosom smo se udeležili 1. državne razstave
cikastega goveda v Cerknem. Čeprav zapostavljena in večkrat
zasmehovana, nekomercialna kravica bo ohranjena. Pravijo, da
smo cikorejci trmasti, nemara smo res, pa vendar pravi cikorejci
živimo za našo slovensko – bohinjsko ciko in od nje.
Želimo si, da bi naše pristojne inštitucije naredile več za ohranitev
te pasme. Našim strokovnjakom pa ostro oko, da bodo na naslednji
razstavi sledili rejskim ciljem.

Maj Sal iz Curnovca pri
Brežicah
To je bila razstava našega slovenskega goveda. Upam, da bo postala tradicionalna. Moja velika želja pa je, da
bi ta prireditev prerasla v PRAZNIK
SLOVENSTVA. Posebej se zahvaljujem novinarjem, ki so tokrat znali prisluhniti besedi vrednega, zaslužnega
človeka. To je človek, ki ve, o čem govori, in to pove preprosto in razumljivo.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Vodja sektorja za živinorejo
Razstava je bila pripravljena na visokem strokovnem nivoju in je
zelo dobro prikazala rejo cikastega goveda v Sloveniji. Predstavljeni
so bili vsi tipi krav cikaste pasme. Zasluge rejcev za organizacijo
prireditve so bile velike, živali so bile zgledno
pripravljene in prisotni so bili rejci iz celotne
Slovenije. Razstava je bila dobro obiskana, kar
kaže, da ima pasma veliko prijateljev. Morda bi
bila lahko bila otvoritvena ceremonija z
podelitvijo nagrad nekoliko krajša. Društvu za
ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji čestitam
za organizacijo 1. državne razstave cikastega
goveda in želim še veliko uspešnega dela.
16
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Venčeslav Dobravec iz Tolmina
Kmetijstvo ohranjam od svojih prednikov, ki
so mi vzbudili veselje do živali in zemlje.
Dolgo sem redil sivo-rjavo pasmo, a
istočasno sem iskal SLOVENSKO avtohtono
ciko. Našel sem jo in jo pripeljal na svojo
domačijo. Sedaj gojim le še cikasto govedo
in še z nekaterimi ljubitelji tega goveda
poskušamo ljudem dokazati in jim izbiti iz
glave, da je ta pasma enakovredna drugim
oziroma na nekaterih področjih lahko celo
še boljša.

Jože Romšak iz Kamnika

Minka Odar iz Studorja v
Bohinju

Le dve stvari osrečita rejce slovenske cike: zvestoba in zadovoljstvo.
In razstava v Cerknem je to pokazala.

Razstava mi je bila zelo všeč. Toda ko
pomislim na umiranje bohinjske govedoreje
in planšarstva, me stisne pri srcu. Predvsem
od mladih slišim, da se kmetijstvo več ne
splača. Vprašam se, kdo bo obdeloval to
slovensko zemljo in prelepe bohinjske
planine. Žalostno je, da na naše planine
zahaja živina iz drugih koncev Gorenjske.
Vemo, da daje država veliko sredstev za
planine, a do rejcev, ki imamo živino na
planinah, ne pride nič. Kje je tu nadzor in
odgovornost?

Barbara Jernejčič iz Unca
Na razstavo v Cerknem imam zelo lepe spomine
ravno zaradi prikaza avtohtone slovenske pasme.
Veseli me, da cikasto govedo ponovno pridobiva
na veljavi v Sloveniji. Zelo pa mi je bilo všeč tudi
to, da je bilo tam veliko otrok, ki se zanimajo za
cike.

“Bajdrova mama” iz Koprivnika v Bohinju in Jože Romšak,
bivši predsednik društva

ZAHVALA JURIJU KAVČIČU
V imenu Društva za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji izrekam županu Občine
Cerkno gospodu Juriju Kavčiču iskreno
zahvalo za vso pomoč pri organizaciji prve
državne razstave. Z vso požrtvovalnostjo
je usklajeval delo na vseh področjih in
pokazal polno mero spoštovanja do ohranjanja cikastega
goveda. Rejci smo bili presenečeni nad gostoljubnostjo, iz
katere je odsevala preprosta in odkrita beseda. Prepričali
smo se, da gospod župan zelo ceni kmetijstvo in njihov stan
ter s svojo vlogo pomaga ohranjati Cerkljansko vzorno
urejeno, ki je lahko za zgled širši domovini.
Gospodu Juriju Kavčiču želimo veliko uspeha pri
vsestranskem razvoju občine.

Zvonci – najžlahtnejša darila za nagrajene živali

Andrej Kuhar

ZAHVALA FRANCU RUTARJU
Rejec Franc Rutar je ustanovni član našega
društva. Na njegovo pobudo smo se
odločili organizirati razstavo v Cerknem.
Njegovi spomini izpred 50 let so še živi,
zato je bila njegova velika želja, da se po
dolgem obdobju ponovno organizira
razstava na Cerkljanskem.
S pokončno držo je prevzel velik del organizacijskega in
tehničnega dela pri pripravi prostora. Vso svojo energijo
je vložil v to prireditev. Bil je tudi prvi pri delu, pa čeprav
ga je imel doma na pretek. Za njegovo veliko delo se mu
v imenu rejcev cikastega goveda lepo zahvaljujem.
Gospodu Franciju Rutarju želimo veliko uspehov pri
rejskem delu.
Andrej Kuhar
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OSEMENJEVALNI CENTRI V PRETEKLOSTI IN DANES TER
NJIHOV VPLIV NA CIKASTO GOVEDO
mag. Jože Bergant, dr.vet.med.

Osemenjevanje goveda ima svoje začetke v 50. letih
prejšnjega stoletja. Prvo osemenitev v Sloveniji je
opravil prof. Marjan Pavšič leta 1942, širiti pa se je
začelo osemenjevanje v letu 1946, ko so bile v
Ljubljani in okolici osemenjene prve krave. Te prve
osemenitve so predstavljale tudi začetek delovanja
Osemenjevalnega centra Ljubljana, ki je nastal pri
Veterinarskem zavodu Slovenije.
V 60. letih se je služba osemenjevanja širila po Sloveniji in nastajali
so regijski zavodi v Celju, Ptuju, Murski Soboti, Kočevju, Novi Gorici,
Novem mestu in Kranju. Tehnologija osemenjevanja s tekočim
semenom je ob taki organiziranosti v tem desetletju bila tako
uspešna, da je pokrila praktično 90% vseh plemenic v Sloveniji. V
istem obdobju pa se je tehnologija konzerviranja semena pričela
posodabljati in so bili opravljeni že prvi uspešni poskusi
zamrzovanja bikovega semena. To je uspelo leta 1953 prof.
Senegačniku, ki je v Sloveniji opravljal na tem področju pionirsko
delo. Po letu 1970 so vsi centri osvojili tehniko zamrzovanja
bikovega semena v tekočem dušiku. To je tudi dalo možnost
ukinitve in združevanja centrov tako, da danes proizvodnja semena
poteka samo v Ljubljani, Ptuju in Murski Soboti.
Na čredo živali cikaste pasme je imelo osemenjevanje velik vpliv.
V času začetkov osemenjevanja so na področjih, kjer je ta pasma
predstavljala večji del živali, bili tudi biki te pasme, ki so bili v
pretežnem delu uvoženi iz Avstrije. Tako so bili taki biki v
Osemenjevalnem centru v Ljubljani in Novi Gorici. Uporaba
njihovega semena pa je v desetih letih močno upadla tako, da so
na koncu 70. let ostali samo posamezni biki v Ljubljani. Na

območju Gorenjske se v osemenjevanju biki cikaste pasme niso
uporabljali. Na Primorskem je rabo te pasme izpodrivalo
zamenjevanje plemenic z rjavo pasmo. Največ osemenitev je bilo
najdalj časa na področju Kamnika, kjer je bilo seme bikov te pasme
vedno na voljo. Kljub temu je bil rezultat pretapljanja teh živali v
svetlolisasto pasmo, ki je pri prireji mesa prinašala večji dohodek.
V govedoreji velja v glavnem isti princip kot velja pri ostalih živalskih
vrstah. Vsaka vrsta ali pasma postane zanimiva takrat, ko izumira.
Pri nas je zanimanje za to pasmo nastalo okrog leta 1990, ko so
bile živali v glavnem že v starosti, ko so bile v normalni proizvodnji
izločene. S povečanim zanimanjem nekaterih rejcev, ki jim reja
goveda ni predstavljala izključno ekonomskega pomena in
nekaterih drugih, ki jih je pritegnila skrb, da se del Slovenske črede
ne izgubi, se je pasma ponovno vrnila v življenje. Tako je bilo v
preteklem letu s semenom bikov te pasme osemenjenih zopet 546
plemenic.

PRIDOBIVANJE SEMENA BIKOV ZA OSEMENJEVANJE GOVEJIH
PLEMENIC – POSEBNOSTI PRI BIKIH CIKASTE PASME
mag. Jože Bergant, dr.vet.med.

Proizvodnja semena bikov je postopek, ki z manjšimi spremembami poteka že od pričetka uvajanja
osemenjevanja do danes v glavnem po istih načelih. Spreminja se tehnika konzerviranja semena, kar
omogoča, da v zadnjih desetletjih hranimo bikovo seme neomejeno dolgo. S tem ima selekcija in načrtovanje
parjenja v govedoreji bistveno več možnosti, kar omogoča mnogo hitrejši napredek.
Pridobivanje semena bikov:
Seme bikov odvzamemo s pomočjo umetne vagine. Pri tem
izkoriščamo njihove prirodne reflekse, da začenjajo zaskok na vsako
stvar, ki ima obliko oboka in je podobno na pogled govedu od
zadaj. Zato lahko pri odvzemu semena uporabljamo kot držača
bika ali pa stojalo, ki ponazarja govedo – t. i. fantom. Umetna
vagina, v katero pri odvzemu usmerimo penis bika, je dvojna cev
iz gume ali plastike, med katerima je voda, ki daje potrebno
temperaturo. Tako se pri biku sprožijo refleksi, ki povzročajo
izbrizgavanje semena. Seme se zbere na koncu umetne vagine v
zbiralniku. Tako pridobljeno seme se nato obdeluje v laboratoriju.
Seme bikom se lahko odvzame 1 do 2 tedensko. Povprečno se dobi
3 do 6 ccm semena v katerem je 800 000 do 1 200 000 semenčic
na ccm.
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Ocenjevanje kvalitete semena:
Za razredčevanje in zamrzovanje mora biti seme dobre kvalitete.
Uporabljamo samo seme,ki ima nad 70% naprej gibljivih semenčic.
Seme z večjim odstotkom mrtvih ali nepravilno gibljivih semenčic
se zavrže. Ugotovimo tudi gostoto semena in količino. Iz vseh treh
podatkov izračunamo, koliko doz za osemenjevanje lahko
naredimo. Pri nas seme razredčimo toliko, da je v dozi za
osemenjevanje po odmrzovanju 20 000 000 živih, za oploditev
sposobnih semenčic.
Razredčevanje in zamrzovanje semena:
Za razredčevanje se uporabljajo posebni razredčevalci, ki semenu
nudijo primerno okolje za preživetje in mu omogočajo, da prene-

se postopek razredčevanja, ohlajevanja, zamrzovanja na temperaturo 196°C in ponovnega odtajanja na telesno temperaturo tako, da je ohranjena
njegova oploditvena sposobnost. Razredčevalci za
seme so različni, vsem je
skupno, da vsebujejo snovi, ki ščitijo semenčice v postopku zamrzovanja in antibiotike za preprečevanje
okužbe z mikroorganizmi.
Postopek razredčevanja in
zamrzovanja traja 5 do 8
ur in zahteva posebno
opremo. Razredčeno seme
polnimo v plastične cevke
– slamice, ki so lahko večje 0,50 ml ali manjše –
0,25 ml. Po končanem zamrzovanju se seme potopi v tekoči dušik, ki ima
temperaturo - 196°C in
mora v njem ostati vse do
uporabe.
Skladiščenje semena:
Pred skladiščenjem semena mora od dneva odvzema preteči 30 dni. V tem
času se pri bikih ne sme
pojaviti nobena bolezen.
Narejena je tudi dokončna ocena uporabnosti za
osemenjevanje. Od vsake
serije semena se raztopi
vzorec, ki mora zadostiti
zahtevam: gibljivost najmanj 50%, zadostno število živih, normalno gibljivih semenčic, ki morajo
prestati test odpornosti z
ohlajenjem ali segrevanjem. Ta ocena mora biti
čimbolj zanesljiva, zato je
narejena z elektronskim
analizatorjem semena, ki
izključuje vpliv človeka na
oceno. Če je seme ocenjeno kot uporabno za osemenjevanje, se skladišči
kot zaloga ali pa pripravi
za izdajo osemenjevalcem.
Vhlevlanje bikov v
osemenjevalni center:
Zahteve za zdravstvene
preglede bikov, ki jih je
potrebno opraviti pred
vhlevlanjem v osemenjevalni center se v zadnjem
desetletju spreminjajo.
Poleg bolezni na katere se
je pregledovalo že od pričetkov delovanja osemenjevalnih centrov (TBC,

bruceloza, kampilobakterioza in trihomoniaza) se je njihovo število stalno povečevalo.
Tako se trenutno pregleduje še na paratuberkulozo, leptospirozo, klamidiozo, Q mrzlico,
IBR/ IPV, levkozo in BVD. Poleg tega se preiskavam zdravstvenega stanja pridružujejo še
nekatere genetske preiskave na proizvodnje
lastnosti in dedne bolezni. Biki, ki prihajajo na
osemenjevalni center morajo izvirati iz rej z
zdravstvenim statusom črede negativne na te
bolezni.
Pri cikasti pasmi pa vseh teh zahtev v večini
primerov ni možno izpolniti. Zato se pri bikih
te pasme išče pot, kako vseeno zadostiti
minimalnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati
seme, da se lahko uporablja v osemenjevanju.

Zato poteka vhlevlanje in odvzem semena po
posebnem postopku. Bike se vhlevlja v karanteno,
pred tem se opravi vse preiskave glede zdravstvenega
stanja, na kar se v času karantene vse preiskave trikrat
ponovijo. V karanteni se bikom tudi odvzema seme
toliko časa, da se proizvede zadostna količina
zamrznjenega semena. Ponavljanje preiskav ima
namen zmanjšanja možnosti prenosa bolezni na
minimum in zagotavljanje, da je proizvedeno seme
neoporečno glede zdravstvenega stanja. Tak način
pridobivanja semena pri cikasti pasmi omogoča, da
pridobimo seme za osemenjevanje tudi od bikov, ki
bi po normalni poti ne mogli biti vhlevljeni na
osemenjevalni center. S tem pa je omogočeno
izkoriščenje genetskih zasnov posameznih zanimivih
živali pri pasmi, ki je bila v Sloveniji že tik pred
izginotjem.
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BIKI ZA UMETNO OSEMENJEVANJE
Rafko Rokavec

Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust je dne
26. oktobra 2005 na Osemenjevalnem centru Preska odbrala za umetno osemenjevanje naslednje bike:
ŠVAJC 851809
Datum rojstva:
Oče:
Mati:
TELESNE MERE:
Datum izmere:
18.11.2004
12.10.2005

ŠVAJC

SI 12838037
22.08.2003
Cik SI 62175902
Cika SI 1780399

Višina vihra:
117 cm
126 cm

Dolžina telesa:
112 cm
127 cm

Obseg prsi:
151 cm
182 cm

Bik je primernega okvirja, skladnih telesnih oblik, ima korektne noge, izražene
avtohtone lastnosti ter slabo izraženo belo liso. Ni v sorodu z biki, ki so se do sedaj
uporabljali za osemenjevanje. Zaželeno je osemenjevanje plemenic z močno izraženo
belo liso.
Rejec: Kuhar Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica
Cika
TOM 851817
Datum rojstva:
Oče:
Mati:
TELESNE MERE:
Datum izmere:
22.03.2005
14.10.2005

TOM

SI 72838093
20.11.2003
Tob 151176
Rdeška SI 2095379

Višina vihra:
115 cm
122 cm

Dolžina telesa:
115 cm
120 cm

Obseg prsi:
155 cm
172 cm

Bik izraža precej avtohtonih lastnosti, čeprav ima delež pincgavske pasme. Je
primernega okvirja, skladnih telesnih oblik z izraženo belo liso po hrbtu in izraženimi
pasami na stegnih ter golenih. Ker je potomec bika TOB in vnuk bika TOBI, se ne
uporablja za osemenjevanje njunih potomk. Zaželeno je osemenjevanje plemenic s
slabo izraženo belo liso.
Rejec: Balantič Jožefa, Županje njive 21, 1242 Stahovica
Rdeška
SATURN 851820
Datum rojstva:
Oče:
Mati:
TELESNE MERE:
Datum izmere:
23.03.2005
16.10.2005

SATURN

SI 52645451
17.03.2004
Slap 151255
Cika SI 1614325

Višina vihra:
114 cm
126 cm

Dolžina telesa:
113 cm
127 cm

Obseg prsi:
154 cm
170 cm

Bik je skladnih telesnih oblik, svetlejše pigmentacije in ima slabo izraženo belo liso.
Je potomec bika SLAP, zato velja pazljivost pri osemenjevanju. Zaželeno je
osemenjevanje plemenic z dobro izraženo belo liso.
Rejec: Smukavec Iztok, Podjelje 13, 4267 Srednja vas v Bohinju
Cika
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ZANIMIVOSTI ZA CIKASTI ZVONČEK št. 3
NI DOČAKALA
20. ROJSTNEGA
DNE
Krava Cika SI 1454310 ni
dočakala visokega jubileja –
dvajsetega rojstnega dne,
katerega bi praznovala januarja 2006. Po rodovniških podatkih je bila najstarejša krava cikaste pasme v Najstarejša cika na Slovenskem
Sloveniji. Že nekaj časa je Cika SI 1454310
imela »bulo« na koncu Izvorni rejec: Andrej Kuhar iz
podgrline, katera se je po- Klemenčevega pri Stahovici
stopno večala in dne
02.11.2005 povzročila zadušitev.
Krava Cika je bila rojena leta 1986 in povrgla 13 telet.
Zadnji potomec je bil bik
Filip z rodovniško številko
851550, licenciran plemenjak, rojen 26.11.2001. Plemenski bik Filip 851550
Krava Cika se je udeležila 1. državne razstave v Cerknem. Za njeno
dolgo življensko dobo se je potrebno zahvaliti izvornemu rejcu Andreju Kuharju, rejcu Alojziju Noču in rejcu Maju Salu, ki so skrbno
pazili nanjo.

PREZGODNJA IZLOČITEV
Poškodba noge na paši je
botrovala izločitvi zelo lepe
krave z imenom Gavtraža
SI 1780339, rejca Janeza
Močnik-a iz Sidola v Tuhinjski dolini. Neljubi dogodek
se je končal z zasilnim zakolom dne 12.07.2005.
Krava Gavtraža je bila
rojena leta 1996 v izvorni
reji Jožefe Balantič iz
Gavtraža SI 1780339, izvorni rejec: Županjih njiv pri Stahovici.
Jožefa Balantič iz Županjih njiv
Povrgla je 7 telet, zadnjega
letos dne 22.04.2005 in sicer bikca Tuhinj SI 42959975, ki je bil
prodan v alternativno vzrejo.
Krava Gavtraža je bila prava lepotica med cikami, njeno fotografijo
smo uporabili tudi za naslovno stran kataloga ob 1. državni razstavi
cikastega goveda v Cerknem.

bikec vodeničen. Mati četvorčkov je bila močno izčrpana in bila
na nitki s preživetjem. Po zaslugi veterinarja dr. Kebra je krava
Ivanka ostala pri življenju in ponovno ostala breja. Zanimivost je v
tem, da so bili telički enako težki od 15 do 20 kg.
Krava Ivanka je potomka bika Tob-a 151176, telički pa potomci
bika Dule-ta 851655.

DVOJČKI V POSOČJU - DOBER IZPLEN
Rejec Marko Antih iz Starega sela pri Kobaridu je
bil presenečen, ko mu je
majhna kravica Rdeška SI
52456938 telila dvojčka. To
se je zgodilo 28.07.2005.
Bikec SI 03009558 in telička SI 93009559 sta potomca bika TOM 851817.
Zanimivo je tudi to, da je
bilo vsako tele v svoji posteljici.
Še to, krava Rdeška je bila
pred leti kupljena pri rejcu Alojzu Kuharju v Prapretnem - Zakal pri Staho- Opoldanska malica
vici.

PREZGODNJICA
Rejec Anton Žvan iz Blejske dobrave je bil presenečen, ko je v hlevu
telica Špela SI 12654312 pri 17. mesecih starosti povrgla teličko
z imenom Pika SI 13007067.
To pomeni, da se je obrejila na paši pri 8 mesecih starosti. Da bo
presenečenje še večje, je bila pripuščena z njenim očetom. Podatki
so nadvse zanimivi:
Špela SI 12654312
Datum rojstva: 07.02.2004
Oče: Filip 851550
Mati: Srna SI 1534427

PRESENEČENJE PRI HRIBARJEVIH
Pri rejcu Milanu Hribarju
iz Studenc pri Kamniku
se je 08. aprila 2005
zgodil
nepričakovan
dogodek. Ob njegovi
50. letnici je telica
IVANKA SI 62595513
zvrgla četvorčke pri

Ivanka SI 62595513 danes
osmih mesecih brejosti, dve
telički in dva bikca. Telički sta
živeli 6 ur, eden bikec le eno
uro, medtem ko je bil drugi Mrtvi četvorčki po zvrgu

Mladost je norost
Nenadzorovan pripust približno 14.09.2004 na pašniku »Javorniški
rovt«, kjer so bile samo cike dveh rejcev Alojzija Noč in Antona
Žvan. V čredi je bil samo plemenski bik Filip z rodovniško številko
851550.
Telitev: 27.06.2005, telička Pika SI 13007067, normalna in nadvse
živahna.
To ni edinstven primer. Zgodi se, če je tele v zelo dobri oskrbi na
mleku pri kravi dojilji in dobri paši. Rezultat je zgodnja spolna zrelost.
Takšnim kravam - prvesnicam so včasih rekli »prezgodnjice«.
Na koncu še podatek: Krava Špela in telička Pika sta kasneje odšli
v skrbne roke rejca Marjana Zupančiča v Ledino pri Sevnici.
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POGLEJMO V ZGODOVINO PISANE BESEDE O CIKASTEM GOVEDU NA SLOVENSKEM
V SPOMIN REJCU
ŠTEFANU GOLJI
Štefan Golja se je
rodil leta 1956 v
Prapretnem
pri
Sevnici. Domačini
smo mu vsi rekli
Zlatko. Še ko je bil
mlad fant, so imeli
doma v hlevu kravo cikaste pasme.
Kasneje sta si z ženo zgradila hišo in ustvarila družino.
Od drugih je slišal, da se v Sloveniji
ustanavlja Društvo za ohranjanje cikastega goveda. Odločil se je, da bo
tudi sam, še naprej, kljub težkim pogojem gojil to pasmo in nam jo pomagal ohraniti. Kljub njegovemu slabemu počutju je vztrajal in povečeval svojo čredo. V načrtu je imel celo, da bi zgradil hlev za prosto rejo,
saj je vedel, da bosta tudi sinova kmalu dovolj velika in mu bosta pri tem,
poleg njegove žene, lahko pomagala.
Lahko bi mu uspelo uresničiti vse načrte, ki jih je imel, če ne bi 22. septembra 2005 prenehalo biti njegovo
slabotno srce. Mogoča pa bosta po
njegovih stopinjah šla sinova, saj sta
na svojega očeta ponosna, in bo njima uspelo narediti tisto, kar v tem
prekratkem življenju ni uspelo njunemu očetu.
Za vsa prizadevanja pri ohranjanju cikastega goveda, smo mu člani društva zelo hvaležni.
Cilka Povodnik

V SPOMIN NA
NIKOTA MLAKARJA
24. septembra
2005 je nepričakovano odšel
v Večnost v 69.
letu
starosti
Mlakarjev Niko.
Bil je deseti od
trinajstih bratov
in sester; skrben mož in oče
štirih otrok. Po poklicu je bil šofer avtobusa. Sedaj je bil upokojen in je z
vso vnemo delal doma na kmetiji.
Vztrajal je pri reji krav domače Bohinjske pasme. Vse življenje se je žrtvoval za domači planini Krstenica in posebno na Zajamnikih je naredil ničkoliko neplačanih ur pri obnovi planine,
kjer je pustil sledove svojega dela tudi zadnje ure življenja, kjer je tudi
omahnil.
Ohranili ga bomo v lepem spominu
kot pokončnega človeka in vztrajnega rejca krav cikaste pasme.
Matej Smukavec
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BOHINJSKA ŽIVINA IN
ŽIVINOREJA
Inž. Pavle Kump, inž. Franc Ločniškar
Originalni članek poljudno strokovne revije
»Naša vas«, št.16., leto V., iz leta 1956.
Naša vas je bil LIST SLOVENSKEGA
KMETIJSKEGA ZADRUŽNIŠTVA.

O

bohinjski živini zadnje čase precej
pišejo in govore. To končno ni nič
novega. Že skoraj sto let stari zapiski
dokazujejo, da so že v preteklosti cenili
živino z naših planinskih področij. Posebej
omenjajo bohinjski in blejski kot, češ da
imajo tam molzno živino izredno zgodnje
rabe – ali kakor pravimo dandanes – ki hitro
dozori. Že takrat so podjetnejši kmetje hodili
tjakaj kupovat krave in telice. Poročila iz leta
1768 pravijo, da je bilo zahodno od
Kamnika in Ljubljane strnjeno področje
enobarvnega rumeno-rdečega malega
goveda, ki je bilo verjetno precej podobno
še dandanes obstoječi pasmi eringer.
Sčasoma so se prometne zveze boljšale,
vpliv iz severnih in zahodnih dežel se je
povečal in s tem so se razširile tudi pasme,
ki so jih tam redili. Edinole v najbolj
odmaknjene kraje naše dežele ni segel vpliv
iz tujine in tako so še dolga leta ohranili
prvotno živino, ki je kakor zrasla z našo
zemljo, podnebjem, ljudmi in razmerami.
Mnenja o izvoru bohinjskega goveda so
sicer deljena, zanesljivo je le, da spada med
kratkorožne živali, ki jim je dandanes
primešane že precej krvi drugih pasemskih
skupin.
Znano je, da imajo pasme, ki spadajo v
skupino kratkorožnega goveda, nekaj
plemenitih lastnosti, ki jih ni puščati vnemar.
Zgodnja zrelost, molznost, lepo oblikovano
vime in kakovostno meso so skupne
značilnosti pasem, ki so bile vzgojene iz
kratkorožnega goveda. Nekaj izmed tega je
še ostalo naši bohinjki in zato so naši
živinorejski strokovnjaki že večkrat opozorili
nanjo. Drugod se je s stalnim dovozom
grobih živali in s spreminjanjem razmer tip
živine popolnoma preobrazil; s slabimi
lastnostmi, ki jih je imela prvotna živina, pa
so izginile tudi dobre.
Napak bi bilo, če bi presojali bohinjsko živino
samo, brez pogojev, v katerih živi, ali brez
živinoreje, saj je živina vselej odsev razmer,
v katerih je zrejena. Bohinj poznamo kot
miren, odmaknjen kraj in prav tej
odmaknjenosti se moramo zahvaliti, da je
ostalo med živino še nekaj krvi prvotnega
goveda z njegovimi dobrimi in slabimi
lastnostmi. Tudi ljudem v tem kotu se
pozna, da so navezani na naravo, na njene
trdote in dobrote, in da morajo marsikaj
urediti tako, kakor zahteva ne preveč
radodarna narava. Malokje v Sloveniji je
živinoreja tako nujno potrebna človeku kot
ravno v Bohinju, saj je na tej zemlji zaradi

podnebnih in terenskih razmer težko
pridelati kaj drugega kakor krmo. Na
skromnih njivah so sicer vselej prideloval to,
kar so sami potrebovali za hrano; koruza in
krompir imata pri tem glavni delež, saj nikoli
niso imeli niti računa niti zagotovila, da bi
pod ugodnejšimi pogoji te pridelke dobili
drugod. Pri bolj urejenih razmerah v
kmetijstvu in trgovini bi se lahko posvetili
izključno živinoreji ali – kakor pravimo –
postali bi res blagovni proizvajalci. Za
pridelovanje krme so ostala samo strma
pobočja, skromni travniki v nižinah, nekaj
košenic in majhen odstotek njiv. Pašniki in
planine, ki jim sicer pravimo, da so lepi, so
skromni, močno izčrpani, - šele zadnja leta
jih načrtno gnoje – brez tiste bohotne rasti,
kakršna je značilna na planinah nekaterih
drugih alpskih dežel, od koder dobivamo
plemensko živino. Na izpasenih, skromnih
pašnikih, kjer bi človek mislil, da ni več kaj
iskati, se ta živina velikokrat prepase. To
vidimo predvsem jeseni, ko zaradi hladnega
vremena kljub obilni moči ni več prave rasti,
živina pa vztrajno obira travno rušo. Pustimo
zdaj na stran pomislek, koliko to ruši škoduje;
živali od drugod bi v takšnih razmerah prav
gotovo gledale v zrak, ker nimajo tiste
vztrajnosti in sposobnosti za pašo kakor
bohinjska živina. To je prva, zelo pomembna
lastnost bohinjke, ki jo prinese s seboj v
nižino. Na posestvih kjer imajo to živino, so
to lastnost že opazili, zlasti pa jo opažajo
tam, kjer je živina zbrana iz različnih krajev
in je različnih pasem.
Ostro podnebje na planinski paši poleti, z
vetrom, s hladnimi nočmi in z nenadnimi
slanami, pozimi pa zatohli in vlažni hlevi,
kakršni so še marsikje v Bohinju, bi
mehkužno živino kaj kmalu ugonobili, tem
živalim pa vse to ne more do živega. Vsega
tega res ne bi mogli dati za vzor dobri
živinoreji, vendar je tudi v tem nekaj
koristnega. V desetletjih se je ta živina tako
utrdila in navadila na skromne razmere, da
tudi v slabših pogojih uspeva; če pride v
boljše razmere, šele pokaže vse svoje
sposobnosti. Odpornost in prilagojenost na
skromne razmere je torej druga odlika – za
nas prav nič manj pomembna od prve.
Zaradi skupne paše na planinah vlada v
bohinjski živinoreji v nekem pogledu vzoren
red, ki se mu morajo vsi pokoriti in ki ima tudi
precejšen vpliv na kakovost živine. To so
sezonski pripusti in sezonske telitve. Krave in
telice morajo na planino praviloma breje, ker
sesnih telet ne morejo jemati s seboj, niti bi

to zaradi skupne predelave mleka ne imelo smisla, razen tega pa
je glede pripuščanja na planini mir. To zahteva redno plodnost
krav, ki je morda z gospodarske strani najpomembnejša lastnost.
Izredno velik odstotek krav teli redno vsako leto približno ob istem
času, kar je znamenje dobre plodnosti, kakršne ne dosegajo nikjer
drugje. Pri kontroliranih kravah znaša doba med telitvama približno
370 dni. Za primerjavo lahko omenimo, da je ta doba pri drugih
pasmah, ki jih rede pri nas, povprečno 410 dni. Krave, ki se niso
redno plodile, so Bohinjci morali prodati in tako so včasih nevede
in nehote opravljali pomembno selekcijsko delo – izločali so živali,
nagnjene k plodnostnim motnjam. Če bi vedeli, kako prav
plodnostne motnje delajo preglavice živinorejcem v gospodarsko
razvitih deželah in koliko truda vlagajo v odbiro, da bi te motnje
odpravljali, bi to lastnost bohinjke pri nas bolj cenili. Res je, da
plodnostne motnje tudi pri bohinjski živini niso popolnoma
iztrebljene, vendar moramo vedeti, da nastopajo zaradi drugih
vzrokov in niso vselej prirojene.
Podobno kakor s plodnostjo je s prezgodnjo dozorelostjo. Telice,
ki gredo na pašo s kravami, morajo prav tako priti v ta red
pripuščanja in telitev. Oteljene so vse pozimi in v prvem letu tako
ne pridejo v poštev za pripuščanje. Ko gredo drugo leto na pašo,
pa morajo biti ali pripuščene – ali jih pripuste na planini – ali pa se
morajo pasti tam, kjer ni priložnosti, da bi bile zaskočene.
Večinoma drži prvi pogoj, tako da zelo pogosto telijo, ko so stare
dobri dve leti, kar pomeni, da jih pripuščajo kmalu po prvem letu
starosti. O tem, ali je to prav ali ne, bi lahko dolgo razpravljali,
vendar to zdaj pustimo. Nedvomno so Bohinjci nekdaj telice
pripuščali prej kakor dandanes in s tem so postavljali zahtevo: telice
so morale biti godne za pripust zelo zgodaj ali zgodaj zrele. Vse,
kar ni bilo godno, je odpadlo; tudi v tem je bila odbira, ki ima za
posledico očitno zgodnjo zrelost bohinjske živine. »Prezgodnjice«
- kakor pravijo vsem zelo zgodaj pripuščenim telicam – pa niso
glede molznosti nič slabše od drugih krav, le da ostanejo nekoliko
manjše in včasih tudi zahirajo. Z uvozom pincgavskih bikov se je
dozorelost zakasnila, o čemer imamo že prve dokaze. Zgodnja
zrelost je pač zaželena lastnost, ker močno vpliva na rejne stroške.

Lastnost, ki je pri bohinjki izredno močno
dedna, je pravilna oblika vimena; zlasti se še
opaža dobra pripetost prednjega vimena.
Vimena so žleznata in le redko mesnata.
Omeniti pa je treba, da so bili Bohinjci prvi
živinorejci v Sloveniji, ki so začeli odbirati živino
tudi po obliki vimena. Ker so lahko vselej
prodajali živino, so mogli tudi izločati živali z
nezaželenimi vimeni. Bohinjski molzači so pri
presoji vimena zelo natančni. Zlasti pazijo na
obliko seskov, na delovanje zapornih mišic, na
obliko curka in na lahkoto molže. Večino živali
z nezaželenimi lastnostmi vimena prav tako
vsako leto izločajo. Torej je oblika vimena pri
bohinjki dedna, dosežena z odbiro.
Ko govorimo o bohinjski živini mnogi mislijo
na drobne, majhne krave, ki so sicer dobre
molznice in zahtevajo manj krme na kilogram
mleka kakor krave drugih pasem, so pa zaradi
skromne postave skoraj sramota za
močnejšega, samozavestnega kmeta. Takšno
mnenje pa je popolnoma napačno. Bohinjke
postanejo v nižinskih krajih nekoliko večje, bolj
polne; so pa izredno skladne in večkrat velika
zanimivost za tuje živinorejske strokovnjake
prav zaradi skladnosti. Nikoli pa te živali ne
postanejo grobe. Da nam lahko nudijo precej
mesa in da so uporabne kot pridna delovna
živina, pričajo bohinjski voli, ki ob dobri krmi
lahko tekmujejo z vsemi pasmami; imajo zelo
čvrst parkelj in kakovostno meso. Prav ta
lastnost, da pri isti pasmi lahko vole ali bike
uporabljamo za en namen, krave pa za drug, je
velika zanimivost. Tej lastnosti pravimo spolna
raznolikost in bo v prihodnje predmet številnih
raziskovanj. Že zdaj pa lahko rečemo, da je
spolna raznolikost močneje izražena pri kratkorožnih pasmah (torej
tudi pri bohinjskem govedu). Vse naštete lastnosti so velika odlika
bohinjskega goveda in skrbeti moramo, da se ne izgubijo. Bohinjci
sami in živinorejci s področij, kjer se je še delno ohranilo prvotno
kratkorožno govedo ali njemu podobno, bodo pač morali začeti
delati v ta namen in si zastaviti jasen ter trden smoter.
Ne glede na to, kako se bodo uveljavljala prizadevanja za domače
govedo, ki ga redimo zaradi mleka, bi se morali kmetje, predvsem
pa živinorejski strokovnjaki zavedati, da je bohinjska živina tisti tip
goveda, iz kakršnega so drugje po svetu ustvarili najžlahtnejše
sodobne pasme. Kje drugje bi to dragoceno lastnost bohinjke že
zdavnaj izkoristili. Če bi zaradi neresnosti in nerazumevanja
dokončno zavrgli misel o oblikovanju lastnega goveda dobrih
molznic, bi spet ustvarili novo področje zaostale živinoreje, kjer bi
se križale različne pasme in bi živinorejska organizacija ter služba
počasi pešali – skratka področje, ki bi še leta in leta capljalo za
napredno živinorejo in govorilo o nedoseženem idealu imenitne
živinoreje v zamejstvu. Zdi pa se, da ima naša domovina takšnih
področij že dovolj.
Zagotovilo, da pri odbiri bohinjke ne bomo naleteli na nevarnosti in
težave kakor pri nekaterih drugih pasmah, je, da je bila ta živina zaradi
pogostega parjenja v sorodstvu v preteklosti prečiščena in nima
nevarnih dednih zasnov, ki so ponekod takšne poskuse onemogočile.
Potreba po selekcijski postaji in dobro organizirani selekcijski službi,
ki bi se ukvarjala samo s bohinjko, je zdaj jasna in dozorela. Na
vrsti so zadružne organizacije, da to uresničijo, dolžnost drugih
pa je, da jih podpremo in z jasnim načrtom opravimo nalogo.
Pripis urednika:
Ob iskanju podatka o letnici rojstva tega nadvse zanimivega
članka, me je pogovor pripeljal do avtorja prof. ddr. Franca
Ločniškarja. Menim, da je vsebina zelo zanimiva in poučna za
današnji čas. Zato izrekam cenjenemu profesorju zahvalo za
njegovo bogato življenjsko delo na področju živinoreje tako v
svetovnem kot domačem merilu.
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SLOVENSKA AVTOHTONA PASMA

BOHINJSKO GOVEDO
POGLEJMO V NOVEJŠO ZGODOVINO PISANE BESEDE O
CIKASTEM GOVEDU NA SLOVENSKEM
Marjan Zupančič, študent Veterinarske fakultete
Originalni članek, objavljen v Kmetovalcu št.4., letnik
64, april 1996.
Bik Jablan SI 1450845
Marjan Zupančič, Ledina pri Sevnici
(V tistem času ga ni bilo moč licencirati.)

V

prvi polovici 19. stoletja je bilo govedo
na Slovenskem svetlo enobarvno. Krave
so bile težke okrog 200 kg in dajale ob
skromni krmni bazi cca 800 l mleka.
V drugi polovici 19. stoletja so v Sloveniji začeli
uvažati iz Koroške pincgavsko govedo na
Gorenjsko in Tolminsko. Gorenjsko pincgavsko
govedo so imenovali tudi rdeče cikasto. Po
barvi telesa je bilo povsem pincgavsko, po teži
pa precej lažje od njega.
V okolici Ormoža je nastal otok pincgavske
pasme, ki je po velikosti in teži skoraj dosegala
avstrijsko. Tolminska cika je bila nekoliko lažja,
najmanjši tip cikastega goveda pa so redili v
Bohinju. Rodovniške krave so bile težke okoli
350 kg, s povprečno višino 118 cm in
povprečjem 2200 kg mleka v laktaciji.
Danes le še težko najdemo v avtohtonih
področjih Tolminske in Gorenjske prave
primerke te pasme. Križanje s sivo-rjavo na
Tolminskem in lisasto na Gorenjskem je
opravilo svoje.
V okolici Sevnice, ki sicer ni bilo tipično okolje
za to pasmo, je nastalo majhno področje cike
v pravem bohinjskem tipu. Živali je sicer še
malo, vendar po fenotipu in genotipu
predstavljajo najbolj originalne primerke te
pasme pri nas. Registriranih je okoli 15 krav in
telic, ki kar po vrsti pričakujejo naraščaj v
spomladanskih mesecih.
Čeprav nisem doma z Gorenjske ampak iz
Podgorja pri Sevnici, me je vedno zanimalo
bohinjsko cikasto govedo. Zato sem pred dobrimi desetimi leti prehodil Bohinjske planine
po dolgem in počez in v odmaknjenih krajih,
kjer ni bilo umetnega osemenjevanja, našel
posamezne primerke te pasme in jih odkupil.
V glavnem so bile to starejše krave in le kakšna mlajša žival. Glavni problem so predstavljali dobri plemenski biki. Zahvaliti se moram
g. mag. Grabljevcu, vodji Osemenjevalnega
centra Preska, ki je pokazal dosti zanimanja za
ohranitev te pasme in mi omogočil nabavo semena, najprej naših bikov in kasneje uvoženega iz Avstrije. Čeprav bo treba opraviti še veliko rejskega dela, z večjim številom zanesenjakov in živali, je vidnih nekaj rezultatov. Krava
Roža, vzrejena v Podgorju pri Sevnici je dobila status bikovske matere, njen sin pa je bil odkupljen na testno postajo v Novo Gorico. Tudi krava Pika se kljub majhni telesni teži, po24
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naša z mlečnostjo blizu 4000 kg v laktaciji.
Postavljeni so tudi začetki kontrole proizvodnje, čeprav bo treba na tem še veliko storiti.
Mislim, da bi moral biti rejski cilj pri tej pasmi ohranitev njenih tipičnih dobrih lastnosti (telesna teža od 300 do 400 kg, dobra
plodnost, odpornost), zboljševati pa bi bilo
potrebno deloma mlečnost in obliko vimena.
Bohinjske cike na sevniškem področju so
danes težke povprečno 370 kg, podobno
kot njihovi predniki iz Bohinja, pa spominjajo na pravi mlečni tip goveda. Glava je
majhna, plemenita z živahnimi očmi; vrat
sorazmerno tanek z nagubano kožo in trup
dokaj trikoten s kar lepo oblikovanim vimenom. Barva je rdečkasta s tipično hrbtno in
trebušno liso. Odlika te pasme je izredno
dobra plodnost, s skoraj praviloma spomladanskimi telitvami, odpornost, dolga življenjska doba in dobra mlečnost. Zelo dobro
izkorišča pašo na strmejših terenih, ki jih zaradi manjše telesne teže ne poškoduje in tudi vzdrževalna energija je zelo majhna. Mleko dosega visoko tolščo in je zelo primerno
tudi za sirjenje. Meso je dobro marmorirano in zelo okusno.

POTOMKE BIKA JABLANA:
(vse so bikovske matere)

Krava PISANA SI 1921933
Cilka Povodnik, Podgorje ob Sevnični

Krava BREZA SI E0392864
Sovdat Branko, Smast pri Kobaridu

Čeprav bohinjsko cikasto govedo danes ne spada
med moderne proizvodne pasme, pa zaradi
svojih še prvinskih dobrih lastnosti in končno
svoje zelo dolge prisotnosti pri nas, lahko
zavzame svoj prostor v slovenski govedoreji.
Pripis urednika:
Ob izbiri tega članka g. Marjana
Zupančiča, ki ni zelo časovno oddaljen,
se mi je ob branju takoj porodila misel,
kako daleč bi lahko bili danes pri
ohranjanju cikastega goveda na
Slovenskem, če bi bile razmere v tistih
časih bolj naklonjene idejam in delu
avtorja te pisane besede. Njegov
prispevek pri ohranjanju pasme v
današnjem času je zelo velik, saj je
postavil temelje rejskega dela. Poleg tega
je izvorni rejec, oziroma rečeno z
drugimi besedami »avtor ohranjanja
avtohtonosti cikastega goveda v
samostojni Sloveniji«. Vesel sem, da s
svojim znanjem pomaga pri strokovnem
in rejskem delu.

Krava ROŽA SI 2101294
Marjan Zupančič, Ledina pri Sevnici

Krava LIPA SI 42207766
Marjan Zupančič, Ledina pri Sevnici

