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NOVA PRAVNA UREDITEV
DRUŠTEV
Novi Zakon o društvih je bil sprejet 30. maja 2006. Objavljen je
bil v Uradnem listu RS, št. 61/06, z dne 13. 6. 2006, v veljavo pa
je stopil 15. dan po objavi. Z dnem, ko je ta zakon začel veljati, je
bil razveljavljen predhodni Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95,
49/98). Nova pravna ureditev društev prinaša novosti, kar je vplivalo
na časovni zamik rednega občnega zbora.
Novosti, ki so za naše društvo pomembne, so:
- Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa oseba,
določena s temeljnim aktom. Zastopnik društva oz. odgovorna
oseba nosi težo odgovornosti za materialno in finančno poslo
vanje društva in je vpisana pri pristojnem organu za registracijo
društva.
- Društvo lahko s temeljnim ali posebnim aktom določi, da bo
svoje knjige vodilo po načelu enostavnega knjigovodstva, če
letni prihodki ne presegajo 5 milijonov tolarjev.
- Če društvo spremeni določbe temeljnega akta ali zastopnika,
mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe. Zahtevi mora
predložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile sprejete spre
membe.
- Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu,
izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovne
ga izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva.
Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno
sprejeto, če je bil pred sprejemom opravljen notranji nadzor nad
finančnim in materialnim poslovanjem društva.
- Letno poročilo za preteklo poslovno leto, ki obsega bilanco sta
nja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o
poslovanju društva, mora društvo do 31. marca predložiti Agen
ciji Republike Slovenije za javne evidence in storitve (AJPES).
- Društvo lahko pridobi status v javnem interesu, če izpolnjuje z
zakonom določene pogoje. O podelitvi statusa društva v javnem
interesu odloči resorno ministrstvo. Društvo, ki mu je dodeljen
tak status, ima prednost pri pridobivanju sredstev na javnih
razpisih iz državnega proračuna.
Mira Žvan, blagajničarka društva CK,
Blejska Dobrava
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ZAKAJ IMETI CIKO?

Leopold Kovač,

rejec, Vovše pri Vačah

B

i imeli kravo, ki je trpežna, vzdržljiva, ki se pase
vsepovsod, kljub borni krmi dobro molze, ima
pravilne seske, odličen iztok mleka, trdne par
klje in je dobra mati?
Saj smo jo že imeli. Nekoč. Pa so se spremenili časi. In cika, ki ji je
morda res mesto ob kranjski čebeli in lipicancu, se izgublja s sloven
skima ovcama in prašičem. Kokoši pa so že davno odletele.
Namreč priti do primerne živali ni tako enostavno. Kaj šele do
cike!
In kje je danes cika z nekaj litri mleka in s kupom dobrih lastnosti,
ki jih je znanost že davno obšla?
Nekateri se je še spomnijo. Po svojih pastirskih dogodivščinah in
nevšečnostih s sosedovimi njivami ter obadi. Če bi poslušal njih, bi
hitro opustil misel na tako, malo živahnejšo kravo.
Tistim pa, ki se z govedorejo ukvarjajo resno, jim je seveda pomem
bna količina. To pomeni: več mleka – več denarja(!). Težave, ki ob
tem nastajajo, pa rešujejo veterinarji in ekonomisti, ki znajo tako
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LIPA 42207766 – Leopold Kovač, Vovše pri Vačah
računati, da dovolj velika prireja opraviči vse neumnosti, ki se do
gajajo na teh kmetijah.
Torej kje cika še lahko najde svoje mesto? Morda tam, kjer gospo
darji dobro berejo subvencijske pogoje za naslednje leto? Menim,
da ne. Če bo obstoj cike odvisen od višine subvencije in dobre volje
institucij, ki se cike spomnijo le ob mednarodnih modrovanjih o
reševanju ogroženih pasem, se ji slabo piše.
Odgovor se namreč ne skriva v denarnici, temveč v zadovoljstvu,
ko vemo, kaj jemo in kako je bilo to pridelano. Pokaže se, da je
manj lahko tudi več. Le kaj bi počela gospodinja vsak dan z dvaj
setimi litri mleka?
Rejci, ki vztrajamo pri tej pasmi, se bomo morali odločiti. Bomo
vztrajali pri ciki zato, da se bodo veljaki enkrat, morda dvakrat fo
tografirali z njo, ob tem pa jih prosjačili za višjo premijo? Ali pa se
bomo veselili življenja s ciko ne glede na barvo smrčka in velikost
vihra, pač pa glede na naše potrebe in želje. Malo večja, malo
manjša – pa saj je najlepša, saj je naša!
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45

Zgodovina pisane besede o cikastem
govedu na Slovenskem	

46

PLANINA ZAPRIKRAJ

49

SIR TOLMINC

50

V zadovoljstvo mi je, da je cika obstala, ker so jo
tisti, ki so jo poznali, obdržali kljub težavam.
In zdaj se ve … Če si mal’ bol’ pr´ kraj’, ‘maš včasih
tut prov.
Še modrost z jugovzhodnega konca: Naše cike pa
ne dam. Ni najlepša, je pa zelo dobra po srcu.
Cikasti zvonček



ZAKAJ CIKA?

Janja Ristovski, rejka
Bistričica pri Kamniku

N

aša prva cika z imenom Detala je bila kupljena v Zakalu, po
domače pri Nuku. Kupili smo jo staro tri mesece in je bila bolj
podobna srnici kot kravici. Zrasla je v odlično predstavnico
svoje pasme. Bila je zelo navezana na domače. Dajala je vtis prave
mlekarice, saj je v času telitve naredila tako vime, da smo bili vsi
v skrbeh, kam z mlekom. Telitev je bila precej težka, teliček pa za
prvesnico precejšen. Zapletlo pa se je, ko smo jo po telitvi hoteli
pomolsti, da bi teličku dali piti po dudi, da bi si prej opomogel. A
na začudenje mleka ni bilo. Skorajda nas je zgrabila panika. Kaj pa
sedaj? Na pomoč je priskočila soseda, ki je vztrajala, da počakamo,
da bo tele samo prišlo do seska. Čeprav smo bili zelo neučakani,
smo le počakali toliko časa in glej ga zlomka – ne da je mleko
prišlo, kar teklo je od nje. Mali si je izbral dva seska, mi na drugi
strani ostala dva. Mleko je teklo skoraj na dotik, tako »mehka« je
bila. Ko se je tele dodobra napilo, smo lahko pomolzli tudi njegov
ostanek in ga namolzli kar za celo vedro. Tako se je nadaljevalo
tudi v prihodnje: mleko smo dobili takrat, ko je k sesku prišlo tele,
in nič drugače. Materinski čut je bil tako močan, da smo se morali

Pridelano v Sloveniji

– koliko tega bo še ostalo?
Andrej Kuhar, rejec in predsednik društva CK
Klemenčevo pod Kamniškim vrhom

V

Rdeška 2095379 na Mali planini
Jožefa Balantič, Županje Njive
s tem sprijazniti. Oba skupaj smo čez poletje dali na planino, in
ko sta prišla domov, je bil bikec skoraj večji od mame. Ko je prišel
čas odstavitve, nam je moral še vedno »pomagati«, a le toliko, da
je mleko začelo teči, nato se je vrnil v svoje jasli. Prva naša krava
cika je bila izredno prijazna in vodljiva, težava težke telitve se je
ponovila pri drugi telitvi. Pri tretji pa je prišlo do izvrga in morali
smo jo izločiti.
Zakaj rediti ciko? Kaj je tako posebnega na tej rdeči kravici? Skoraj
vse: ima majhno postavo, lepo glavo z velikimi živahnimi očmi, trd
ne in drobne noge, s katerimi z lahkoto premaguje strma in tudi
kamnita pobočja, ima veliko kakovostnega mleka, zanjo značilno
rdečo barvo in še nekaj, kar je mogoče značilno le zanjo – pamet.
Cika ni krava, ki jo le privežeš v hlev in z njo delaš kot z drugim
govedom. Cika potrebuje ljubezen skrbnika, če ne, se zgodi, da
postane trmoglava, da mleka kar naenkrat ni, da se ne zmeni za
nič. Čeprav je drugače skromna in trdoživa žival, ima mehko srce.
Če je treba, zna zadržati mleko le za svojega telička in vsaka loči
tev jo potre. Vidi in čuti žalost, veselje, agresijo …, temu primerno
se odziva. Zelo se naveže na domače ljudi oziroma na tiste, ki se
ukvarjajo z njo, do tujcev je nezaupljiva.
Cika ima za svoje obnašanje vedno razlog. Svoj značaj si je utrdila
skozi dolga težavna obdobja številnih generacij na garaških hribovi
tih kmetijah z vso svojo skromnostjo in trdoživostjo. S temi vrlinami
je pomagala preživeti slovenskemu kmetu in tega ne smemo kar
tako pozabiti.
Cika je za svoje potomstvo skrbnejša od vsake krave druge pasme.
Njeno materinsko srce bije zanj. Potem pa rejci, tisti, ki je ne razume
jo, pravijo, da ta krava ni nič vredna, da nima mleka, je trmoglava
… CIKO JE PREPROSTO TREBA RAZUMETI.


Cikasti zvonček

prejšnji številki Cikastega zvončka je prof. dr.
Andrej Šalehar na koncu svojega sestavka
zapisal naslednjo misel: Živalske genske vire
v slovenskem kmetijstvu moramo ohranjati tudi za
čase, ko bo le spoznan in priznan POMEN HRANE
IZ OKOLJA, V KATEREM ŽIVIMO. Ob teh besedah
se takoj spomnim časov iz moje mladosti, kako je
bila pridelana hrana, ki je nastala s skrbno in prid
no kmečko roko, spoštovana. Predvsem kruh smo
spoštovali in ga cenili kot vrednoto. Tudi živali smo
spoštovali in so bile sestavni del številčne kmečke
družine. Še dobro se spominjam očetovih besed, ko
nam je vlival poguma pri delu na polju in pri živini.
Spoštovanje do doma pridelane hrane je bilo zelo
veliko, ker tudi denarja v tistih časih ni bilo.
Kaj pa danes? Časi so se spremenili, z njimi pa tudi navade.
Obilica materialnih dobrin slabi vrednote v družbi. Vsi nekam
hitijo, kdo bo boljši, večji, bogatejši in na koncu postaneš suženj
lastnega dela. Možnost komunikacije, hitre transportne poti in
prosti trg so na trgovinske police prinesli tudi mnogo hrane iz
drugih dežel. Na širšem trgu pa se soočamo s svojo majhnostjo,
tudi kar se tiče pridelave hrane. Še vedno pa se lahko pohva
limo s tradicionalnimi pridelki in izdelki s podeželja, ki imajo
med potrošniki svojo vrednost. A tega je vse manj, potrošniki
kupujejo poceni hrano in zaradi svojih obveznosti in naglice vse
manj pazijo na poreklo prehrambenih artiklov. Manjka nam že
lje po doma pridelani hrani. K spodbujanju tega smo poklicani
kmetje pridelovalci, predelovalna industrija, domača trgovina
in država. Vsak dober poznavalec hitro ugotovi, da stvari niso
koordinirane in so prepuščene ekonomski logiki. Kmetijstvo ne
more biti prepuščeno zgolj trgu, zato je Evropska unija uvedla
sistem neposrednih plačil. A kljub temu lahko država ponudi
vzdržne pogoje za pridelavo pridelkov in njihovo predelavo v
manjših obratih po starih preizkušenih receptih, ki so značilni za
slovensko podeželje. Navedel bom dva primera, nad katerima
se moramo zamisliti.

V zimskem času je v naši deželi čas za domači praznik ob zako nje dogovora z vsemi akterji kmetijske in okoljske politike. Ena
lu prašiča. Pred tem je treba marsikaj pripraviti in kupiti. Med večjih težav je naraščajoča birokracija v kmetijstvu in priča smo
drugim prav gotovo tudi čreva za klobase, katera smo včasih mnogim nerazumljivim rešitvam, ki so produkt dela birokratov,
dobili od goved, ki smo jih klali na domu. Danes, ko to ni več ki nikoli niso delali v kmetijstvu, kaj šele da bi od njega živeli.
dovoljeno, jih moramo kupiti v trgovini, kjer slovenskih govejih Pa vendarle lahko nekaj storimo. Začne se pri vzgoji od malega
črev ni več, ker klavnice vse to oddajo v kafilerijo. Toda v trgovini naprej. Prvi so poklicani starši, šele nato izobraževalne institucije
je moč kupiti goveja čreva iz oddaljene Južne Amerike. Sprašu oziroma država s svojimi pristojnostmi. Vcepiti je treba spoštova
jem se, kako je to mogoče, da so tuja dobra, čreva slovenskih nje do tistega, kar nam da slovenska zemlja, kajti kolikor bomo
krav pa zavržejo.
spoštovali njene sadove, toliko bomo tudi spoštovani sami in
Še nekaj, kar me še bolj žalosti. Na prodajnih policah je vedno toliko večjo vrednost bomo dali svoji domovini. Poleg domače pri
več izdelkov, ki jih pripravi slovenska mesno prede
delave je pomembna tudi domača predelava. V tem
lovalna podjetja, ki imajo slovenski naziv artikla,
kjer je tako močan vpliv globalizacije, vidim
Cika ima manj mesa, svetu,
a poreklo mesa izvira iz drugih držav. To je šolski
le eno rešitev. Kmetijam je treba z prilagodljivimi
primer, kako slabo skrbimo za hrano, pridelano v a je zelo kvalitetno.
predpisi omogočiti dopolnilne dejavnosti v predela
okolju, kjer živimo.
vi doma pridelanih sadov zemlje in omogočiti tudi
Poskusite ...
Prosti trg, koncentracija proizvodnje in predela
prodajo na domu. Na ta način bo potrošnik lahko
ve ter nevzdržna globalizacija močno posegajo v
tudi videl vse faze pridelave in predelave. Skrajni
živilskopredelovalno industrijo in predvsem v številne trgovske čas je za vzpostavitev sistema vaških klavnic, sirarn ipd. Predvi
organizacije. Kapital ima svojo moč in prodornost, ki ima na devati je treba, da bo globalizacija skrčila predelovalne obrate
drugi strani mnoge stranske učinke. Razslojevanje v družbi se na minimum, kar pomeni, da bo v Sloveniji vse manj klavnic,
je preselilo tudi na podeželje. V naši razgibani deželici se hitro mlekarn in drugih obratov. Poleg tega se v tujino vsakodnevno
praznijo hlevi ravno na območjih Primorske, Notranjske in ostalih proda že veliko mleka, klavne živine in lesa, k nam pa pridejo
od središča Slovenije oddaljenih območij, ki so bila tradicional poceni in zelo vabljivi že predelani tuji izdelki. Splošne kmetijske
no povezana z rejo goved. Ob dnevu biotske raznovrstnosti v zadruge bijejo plat zvona po obstoju. To pomeni, da se bodo
slovenski živinoreji smo slišali podatek, da se v obalno-kraški morali kmetje na novo organizirati glede na tip proizvodnje
statistični regiji redi ena glava goveje živine na šest hektarjev.
in se interesno združevati v specializirane zadruge, ki bodo s
Ob vsem tem se moramo vprašati, ali ni čim večja samooskrba količino in kakovostjo lahko močan pogajalec s predelovalno
z doma pridelano hrano temelj vsake druge neodvisnosti naše industrijo in velikimi trgovci.
domovine? Koliko bo še ostalo doma pridelane hrane za slo Hrana iz okolja, v katerem živimo, bo nekega dne postala vred
venske državljane?
nota. Prav je, da se tega vse bolj zavedamo in skupaj naredimo
Rešitve niso preproste in terjajo temeljit razmislek. Manjka celovit korak naprej. Nedavno tega je veljal rek, da je samooskrba naroda
program razvoja kmetijstva v povezavi z ohranjanjem podeželja. temelj vsake druge neodvisnosti, zato v čim večji meri ohranimo
Za takšen program mora biti veliko javne razprave in nenazad slovensko pridelavo, s tem pa tudi slovenskega kmeta.

ŠTAJNBIRT, mesarija, d.o.o.
Matjaž Miklavč
Kidričeva 22a, 4220 Škofja Loka
Odkupujemo govedo cikaste pasme
krmljeno brez silaže

tel.: 04 515 1100
GSM: 041 692 808
Cikasti zvonček
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ČETRTA STROKOVNA DELAVNICA
CIKASTEGA GOVEDA

OSMI PASTIRSKI PRAZNIK

Iva Bajde, učiteljica OŠ
Zgornji Tuhinj

E

dina slovenska avtohtona
pasma cikasto govedo si
vse bolj utira svoje mesto v
slovenski govedoreji. Cikasta živi
na se odlikuje po prilagodljivosti,
skromnosti, odpornosti ter slove
su slovenske kulturne dediščine.
Zaradi majhnega okvirja, čvrstih
parkljev in nizke teže je za rejo v
strmih hribovitih območjih zelo
primerno govedo. S pomočjo
organiziranih rejcev in ljubiteljev
v okviru Društva za ohranjanje
cikastega goveda v Sloveniji si ta
domača pasma postopno gradi
svojo podobo. Ta se oblikuje tudi
z uravnoteženo selekcijo oziroma
odbiro v tipu primernih plemen
skih živali.
Potrditev zgoraj navedenega je četrta stro
kovna delavnica avtohtone pasme ci
kasto govedo, ki je potekala 27. avgusta
2006 na planini Lipovec nad Špitaličem. To
je idilična pokrajina, ki leži med Trojanami
in Tuhinjsko dolino. Na planino Lipovec, ki
je objeta z gozdovi, lahko pridete s Trojan,
Špitaliča ali gaberskih senožeti. Pašnik obse
ga približno 10 hektarjev pašne površine in
je v najemu Vida Pirša iz Zgornjega Tuhinja.
Vsako leto se na Lipovcu pase približno 15
kobil z žrebeti in približno 15 krav dojilj ter
plemenski bik cikaste pasme. Na tem pašniku
je tudi več vrst malih živali, od papagaja,
kokoši vseh vrst, ponosnega pava do viet
namskih prašičkov. Tu je še planinska koča
z gospodarskim poslopjem, kjer se lahko
malo okrepčamo.
Pripravo prireditvenega prostora za strokov
no delavnico je organiziral Vid Pirš. Pri pri
pravi so sodelovali tudi zagnani rejci. Dogon
živali na pašnik Lipovec je potekal 26. in
27. avgusta 2006, prevoz pa so organizira
li lastniki živali s pomočjo pripravljalnega
odbora. Živali so pripeljali iz raznih krajev
Slovenije. Strokovne delavnice se je udeležilo
veliko število rejcev, strokovnjakov, ljubite
ljev in drugih obiskovalcev. Andrej Kuhar,
predsednik društva, je v uvodnem nagovoru
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pozdravil rejce in ljubitelje slovenske cike.
Zahvalil se je Vidu Piršu, ki je kot gostitelj
omogočil prostor za delavnico, in rejcem,
ki so pripeljali živali na planino, ter Rafku
Rokavcu za požrtvovalnost pri organizaciji
delavnice. Na strokovni delavnici so bili oce
njevalci člani strokovne delovne skupine za
oceno in odbiro plemenskih živali cikaste
pasme: mag. Zoran Klinkon, mag. Jože Ber
gant, Anton Burja, Rafko Rokavec, Andrej
Kuhar in Alojz Noč.
Na delavnici je bilo razstavljenih 27 živali,
ki so bile načrtno odbrane in razdeljene v
šest skupin. Tri skupine prvesnic in brejih
plemenskih telic so bile oblikovane po bikih,
očetih Slapu (151255) in Colu (151263), z

namenom predstavitve dedovanja njihovih
pasemskih lastnosti na potomstvo. Predsta
vitev je bila zanimiva z vidika, katere dobre
in slabe lastnosti prenaša plemenjak v na
slednje generacije. V dveh skupinah so bile
predstavljene krave in telice v različnih tipih.
Ob tej predstavitvi je bilo moč dopolniti zna
nje o poznavanju slovenske cike.
Ocenjevalci so v posamezni skupini samostoj
no izbrali najlepšo žival, izbor najlepše živali
so strokovno utemeljili. Merilo pri izboru
je bilo izrazitost avtohtonih lastnosti, ki so
opredeljene v rejskem cilju za cikasto gove
do. Najlepšo izbranko v posamezni skupini
so okitili z zvoncem.

SKUPINA PRVESNIC PO BIKU SLAPU
HANA 92859241
Rojstvo: 30. 1. 2004
Oče: Slap 151255
Mati: Palma 1447743
Tip matere: PZ

SRNA 92859715
Rojstvo: 1. 3. 2004
Oče: Slap 151255
Mati: Srčka 1512557
Tip matere: CK

PISANA 82837194
Rojstvo: 10. 3. 2004
Oče: Slap 151255
Mati: Pika 1805972
Tip matere: PZ

CITA 32863879
Rojstvo: 1. 7. 2004
Oče: Slap 151255
Mati: Cveta 1882550
Tip matere: DCK

Telitev: 10. 1. 2006

Telitev: 13. 5. 2006

Telitev: 28. 3. 2006

Telitev: 9. 8. 2006

MARKO AVSEC
DEŠEN 25
1281 KRESNICE

MIHAEL BRLEC
MILAN HRIBAR
ZGORNJE PALOVČE 3 STUDENCA 2/A
1240 KAMNIK
1240 KAMNIK

FRANC FLORJANČIČ
ZGORNJE LOKE 8
1223 BLAGOVICA

Ta skupina je bila po zunanjosti zelo raznolika. Prvesnice so izvirale od krav v različnih
tipih in obdobij po telitvi. Prav slednje je precej vplivalo na trenutno kondicijo živali
na delavnici.
V skupini PRVESNIC po biku Slapu je bila najlepša SRNA 92859715 rejca Mihaela
Brleca iz Zgornjih Palovč nad Kamnikom. Srnina odlika je v manjšem okvirju, skladnih
telesnih oblikah in lepo usmerjenih rogovih.

SKUPINA TELIC PO BIKU SLAPU
NIKA
12647907

MURKA
02932060

ROŽA
92958560

Rojstvo: 8. 6. 2004
Oče: Slap 151255

Rojstvo:16. 8. 2004
Oče: Slap 151255

Rojstvo:7. 11. 2004
Oče: Slap 151255

Mati:
Nina 82292861
Tip matere: DCK

Mati:
Miša 1642986
Tip matere: CK

Mati:
Fjola 2040580
Tip matere: DCK

KAREL KRIVEC
IVAN HRIBAR
LOGARSKA DOLINA 23 LAZE 11
3335 SOLČAVA
1219 LAZE V
TUHINJU

DETELJA 62936972

MALINA
33005049

Rojstvo:3. 12. 2004
Oče: Slap 151255

Rojstvo: 6. 3. 2005
Oče: Slap 151255

Mati:
Detela 1696947
Tip matere: DCK

Mati:
Jagoda 82520898
Tip matere: DCK

IVAN TRATNIK
ŠMIKLAVŽ 56
NOVA ŠTIFTA
3342 GORNJI GRAD

FRANC LESJAK
TROBELNO 4
1240 KAMNIK

FRANC KONCILIA
SOTESKA 101
1240 KAMNIK

Potomke bika Slapa so bile po zunanjosti plemenite živali bolj mlečnega tipa. Imele so svetlejšo obarvanost dlake, srednji okvir, neko
liko daljšo glavo, ozek smrček, tanko kožo in sorazmerno kratko dlako. Vse telice so bile fine konstitucije.
Prvo mesto v skupini TELIC po biku Slapu je zavzela DETELJA 62936972 rejca Ivana Tratnika iz Nove Štifte. Detelja je bila predstav
nica v želenem cikastem tipu; ima tipično oblikovano glavo s tankimi in naprej usmerjenimi rogovi.

SRNA 92859715

DETELJA 62936972

CITA 32863879

ROŽA 92958560

ROŽA 82936994

NIKA 12647907

BRINA 12959806

MURKA 02932060

SKUPINA TELIC PO BIKU COLU
SRNA 42852775
Rojstvo: 27. 9. 2004
Oče: Col 151263
Mati:
Jagoda 42350369
Tip matere: DCK

ROŽA 82936994
Rojstvo: 29. 12. 2004
Oče: Col 151263
Mati:
Rdeška 2095379
Tip matere: CK

ROŽA 23005105
Rojstvo: 31. 1. 2005
Oče: Col 151263
Mati:
Liska 1634325
Tip matere: PZ

BRINA 12959806
Rojstvo: 8. 2. 2005
Oče: Col 151263
Mati:
Detelja 1519447
Tip matere: DCK

RAFAEL ŽELEZNIK
ČEŠNJICE 12
1219 LAZE V
TUHINJU

JOŽEFA BALANTIČ
ŽUPANJE NJIVE 21
1242 STAHOVICA

IVAN HOČEVAR
BORJE PRI
MLINŠAH 5
1411 IZLAKE

IRENA KONCILIJA
PIRŠEVO 3
1219 LAZE V
TUHINJU

Potomke bika Cola so bile po zunanjosti manj plemenite živali bolj kombiniranega tipa. Imele so temnejšo obarvanost dlake, krajšo
dolžino glave, oči poudarjene, a rogove močnejše in usmerjene bolj navzven. Bile so bolj grobe konstitucije, z debelejšimi kostmi in
daljšo dlako.
Zmagovalka v skupini telic po biku Colu je bila ROŽA 82936994 rejke Jožefe Balantič z Županjih Njiv. Roža je prepričala s skladnimi
telesnimi oblikami in avtohtonimi lastnostmi v primernem tipu.
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PRVA PRIMERJALNA SKUPINA

CIKASTI TIP (MATI – HČI)
SRNA 1534427
Rojstvo: 8. 3. 1992

STATUS: BM

ŠVAJCA 82932086
Rojstvo: 20. 6. 2004
Oče: Filip 851550
Mati: Cika 1534426

STATUS: BM

MURKA 72680364
Rojstvo: 2. 4. 2005
Oče: Filip 851550
Mati: Srna 1534427

Zaporedna telitev: 11.
Datum: 9. 8. 2006

Zaporedna telitev: 1.
Datum: 20. 3. 2006

Zaporedna telitev: 10.
Datum: 22. 4. 2006

Pripust: 16. 7. 2006
Saturn 851820

CIKA 1534426
Rojstvo: 15. 2. 1991

OLGA PIRŠ
ZGORNJI TUHINJ 9
1219 LAZE V TUHINJU

ANTON ŽVAN
BLEJSKA DOBRAVA 65
4273 BLEJSKA DOBRAVA

Namen predstavitve prve primerjalne skupine je bil, kako se dedujejo avtohtone lastnosti očeta na potomstvo od krav bikovskih mater.
Ocenjevalci so komentirali značilnosti posameznih zunanjih lastnosti in soglasno ugotovili, da sta telici, potomki bika Filipa, v manj
izrazitem tipu kot njuni materi, zato je bila odločitev že na dlani.
Prvo mesto v prvi primerjalni skupini cikastI tip mati – hči je osvojila krava SRNA 1534427 rejca Antona Žvana z Blejske Dobrave.
Srna je elitna bikovska mati v tipu bohinjke.

DRUGA PRIMERJALNA SKUPINA RAZLIČNI TIPI (PZ – DCK – CK)
MURKA 1987349
Tip: DCK
Rojstvo: 1. 3. 2000
Oče: Glog 150937
Mati: Nagla 1613235

PIŠKA E0348693
Tip: PZ
Rojstvo: 27. 6. 2000
Oče: Tobi 750406
Mati: Bistra 2028336

ŠEKA 42685410
Tip: CK
Rojstvo: 2. 7. 2003
Oče: Tob 151176
Mati: Cika 1534426

ROŽA 12685406
Tip: CK
Rojstvo: 10. 8. 2005
Oče: Plem 851657
Mati: Šeka 42685410

Zaporedna telitev: 4.
Datum: 12. 4. 2006

Zaporedna telitev: 3.
Datum: 30. 5. 2005

Zaporedna telitev: 2.
Datum: 3. 7. 2006

OLGA PIRŠ
ZGORNJI TUHINJ 9
1219 LAZE V TUHINJU

IVAN HRIBAR
LAZE 11
1219 LAZE V TUHINJU

OLGA PIRŠ
OLGA PIRŠ
ZGORNJI TUHINJ 9
ZGORNJI TUHINJ 9
1219 LAZE V TUHINJU 1219 LAZE V TUHINJU

S predstavitvijo krav in telice v različnih tipih cikastega goveda je bilo moč spoznati zaželene in manj zaželene avtohtone lastnosti
pasme. Raznolikost je bila v velikosti, telesnih oblikah, konstituciji, obarvanosti in predvsem v plemenitosti živali.
V tej skupini je dosegla prvo mesto telica ROŽA 12685406 rejca Vida Pirša iz Zgornjega Tuhinja. Roža je bila v drugi primerjalni
skupini najmlajša in imela med različnimi tipi najboljše poudarke cike, predvsem v pravilni usmerjenosti rogov.
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Med rejci je bilo veliko zanimanja po ogledu
bikov v osemenjevanju. Ravno predstavitev bi
kov je temelj vsake strokovne delavnice. Rejci
se na osnovi tega odločajo naročiti seme od
tistega bika, ki jim je bil najbolj všeč. Naslednja
leta bodo na potomkah ugotavljali podobnost
oziroma katere dobre in slabe lastnosti je prene
sel predstavljeni bik.
Na strokovni delavnici so bili predstavljeni štir
je biki in zanje so ocenjevalci podali strokovni
komentar.

Popestritev med ocenjevanjem – kdo bo pojedel več kruha?

ŠVAJC 851809 SI 12838037
Rojen: 22. 8. 2003
Oče: CIK SI 62175902
Mati: CIKA SI 1780399

SATURN 851820 SI 52645451	
Rojen: 17. 3. 2004
Oče: SLAP 151255
Mati: CIKA SI 1614325

STROKOVNO MNENJE:
Bik je lepih telesnih oblik, ima korektne noge in manj izrazite bele
lise. Ni v sorodu z biki, ki so se do sedaj uporabljali za osemenje
vanje. Zaželeno je osemenjevanje plemenic z močno izrazito belo
liso. Je nosilec BB kappa-kazeina za dobro sirjenje mleka.

STROKOVNO MNENJE:
Bik je skladnih telesnih oblik, nekoliko daljši in ima manj izrazite
bele lise. Je potomec bika SLAPA, ki se je uporabljal v osemenje
vanju zadnji dve leti. Je svetlejše obarvanosti, zato je zaželeno
osemenjevanje temnejših plemenic z izrazito belo liso.

Izvor bika: kmetija KUHARJEVIH,
Klemenčevo pod Kamniškim vrhom.

Izvor bika: kmetija GORNJI SMUKAVEC,
Podjelje nad Bohinjem.

MANDELJ 851959 SI 92932085

NAGELJ 151418 SI 22965295
Rojen: 13. 4. 2005
Oče: MIŠKO SI 62525194
Mati: VESNA SI E0369202

Rojen: 20. 7. 2004
Oče: MIŠKO 851551	
Mati: CIKA SI 1780399
STROKOVNO MNENJE:
Bik je nekoliko večji, ima kratke in tanke rogove, prekinjeno hrbtno
liso, srednje izrazite pase in skladne telesne oblike. Je primerne
ga cikastega tipa, čeprav izvira iz linije bika MILLA. Po materi je
polbrat bika ŠVAJCA.
Izvor bika: kmetija KUHARJEVIH,
Klemenčevo pod Kamniškim vrhom.

STROKOVNO MNENJE:
Bik je svetlo pigmentiran. Ima neizrazito hrbtno liso, pase na stegnih
in golenih ter je skladnih telesnih oblik. Ni v sorodu z ostalimi biki
in predstavlja novo linijo v populaciji. Zaželeno je osemenjevanje
plemenic, ki so temnejše barve in imajo izrazito belo liso.
Izvor bika: Kmetija CINDRIČEVIH,
Dovje pri Mojstrani.

Cikasti zvonček
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Prešerno vzdušje po strokovni delavnici
na planini LIPOVEC

Prestorjevi iz Kokre pogosto popestrijo cikasti praznik z gorenjsko narodno nošo.

Strokovna delavnica je zagotovo dosegla na
men izobraževanja in širjenja rejske zavesti
pri vseh tistih, ki se zanimajo za avtohtono
slovensko pasmo. Sama delavnica je na za
nimiv način prikazala izbor najlepših živali
v posameznih skupinah in predstavila bike
za umetno osemenjevanje. Za sproščeno
vzdušje so poskrbele tudi živali same s svo
jim nastopom, nasmejali pa smo se lahko
tudi ob družabnih igrah, kot so molža in
tekmovanje, kdo bo prej pojedel kos kruha.
Sproščenost in zabava sta se nadaljevali na
pastirskih igrah v organizaciji Pašne skupno
sti Lipovec, ki so sledile po končani strokovni
delavnici.
Na pašniku vsako leto prikažejo kuhanje og
lja. Kopo je izdelal Franc Trebušak s Trojan,
kuhal je že osmo leto. S svojimi prijatelji iz
Izlak in Čemšenika je poskrbel za vse, od pri
prave kope do pospravljanja oglja. Zanimivo
je bilo opazovati to zelo staro opravilo, za
kar je potrebnega veliko znanja. Ob pogo
voru o pripravi drv, postavljanju, kuhanju in
razdiranju kope smo se spomnili, da so v
preteklosti tudi v bližnji okolici kuhali veliko
oglja za kovačije. Delo oglarja je zamudno,
ob kuhanju morajo biti prisotni ves čas, tudi
ponoči, zato ni čudno, da je oglarjev ved
no manj.
Na pastirskem prazniku je igral ansambel
Špica, ki je tudi vodil tekmovanje vaških har
monikarjev. 15 tekmovalcev starosti od 8
do 70 let se je pomerilo v igranju domačih
viž. Vsak harmonikar je dobil tradicionalni
klobuk Lipovca. Prvo- in drugo uvrščeni har
monikar sta prejela še dodatno nagrado.
V nadaljevanju pastirskih iger je bilo pokanje
z bičem. 15 tekmovalcev se je pomerilo v
treh skupinah, med njimi so bila tudi dekle
ta in žene. V prvi skupini so bili tekmovalci
v starosti do 15 let, v drugi od 15 do 50
let in v tretji skupini starejši od 50 let. Vsi
prvouvrščeni iz vsake skupine so prejeli na
grade. Pokanje z bičem se je nadaljevalo še
dolgo, za kar je poskrbel majhen deček.
Konjska ruleta je zelo pritegnila obiskovalce,
saj je bila dobitek kobila. Žreb je odločil, da
je kobilo dobila gospa iz Izlak.
Sledilo je ocenjevanje teže telička. Kdor je te
žo telička ocenil najbliže, je bil zmagovalec,
za kar je prejel nagrado, pravega telička. Ta
srečnež je bil gospod iz Hrastnika.

Gospa iz Šentgotarda se je najbolje odrezala v ocenjevanju višine do pršuta. Ob pršutu,
ki ga je dobila, so se ji usta zagotovo razpotegnila v širok nasmeh.
Otroke, ljubitelje jahanja, so razveseljevali mali konjički poniji.
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LICITACIJA TELIČK
TAČKA 73069311
Rojstvo: 26. 12. 2005
Oče: Dule 851655
Mati: Lola 1900230 (tip: PZ)

LIPA 23127157
Rojstvo: 22. 4. 2006
Oče: Slap 151255
Mati: Srna 1534427 (tip: CK)

IVAN HRIBAR, LAZE V TUHINJU 11,
1219 LAZE V TUHINJU

ANTON ŽVAN, BLEJSKA DOBRAVA 65,
4273 BLEJSKA DOBRAVA

Potekala je tudi licitacija dveh teličk. Za teličko Tačko je na dražbi največ ponudil Anton
Starovasnik iz Podstudenca v Črni pri Kamniku. Odštel je 112.000 SIT (467 EUR). Za telič
ko Lipo pa je največ ponudil Alois Prestor iz Kokre. Cena teličke Lipe je znašala 120.000
SIT (500 EUR).

Kuhanje oglja na planini LIPOVEC

Gospod Vid Pirš (levo) je odlično izpeljal
licitacijo teličk. “Preprosto in hitro.”
Bravo!

Za dobro počutje med igrami in še pozno v noč je skrbel mlad ansambel Špica. To je
ansambel, ki igra različne glasbene zvrsti in zadosti širokemu spektru glasbenih okusov.
Ob zvokih melodij, ki so jih njegovi člani izvabljali iz glasbil, so pete pošteno zasrbele. Ni
čudno, da je bilo plesišče polno ob prijetnem igranju simpatičnega ansambla, ki je resnič
no v sami »špici«. Pastirske igre so dale poseben pridih strokovni delavnici, kajti še vedno
velja znani rek: PRIJETNO S KORISTNIM.

Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji se najlepše zahvalju
je gospodu Vidu Piršu, njegovim domačim in Pašni skupnosti Lipovec.
Spoznali smo nov kotiček slovenske zemlje kot pravljični svet narave
in miru v objemu tuhinjskih gozdov s pogledom na Kamniške plani
ne. Ob takšnih trenutkih si človek spočije dušo in napolni z vedrino.
Prisrčna zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji strokovne
delavnice.

ZOOTEHNIŠKA OCENA IN RAZŠIRJENOST
CIKASTEGA GOVEDA

Viš.pred.mag. Marko Čepon
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko, Rodica

V

letih 2001–2003 je bila v okviru svetovnega
projekta State of the World’s AnGR v Slove
niji narejena raziskava stanja živalskih gen
skih virov v slovenskem kmetijstvu (http://www.bfro.
uni-lj.si/Kat_center/genska_banka/stanje_živalskih_gen

skih_virov_v_slovenski_živinoreji.htm). Kljub stoletnemu

rejskemu in selekcijskemu delu v slovenski govedoreji
smo pri tej raziskavi naleteli na številne težave. Zbirke
podatkov po posameznih pasmah goved so bile za
te namene slabo urejene ali jih sploh ni bilo, dolo
čeni podatki, potrebni za ohranitev živalskih genskih
virov, so bili težko dostopni ali celo nepoznani. Z
uveljavitvijo Zakona o živinoreji in Pravilnika o ohra
njanju biotske raznovrstnosti v živinoreji se je tudi
velik del strokovnjakov v govedoreji začel zavedati
pomanjkljivosti, ki so (bile) prisotne pri poznavanju
stanja pasem, ki so prilagojene slovenskim razmeram
ali so v Sloveniji celo nastale. Poznavanje rejskega in
selekcijskega dela nam ob pomoči številnih zbirk po
datkov omogoča oceniti stanje posamezne pasme
goved, kar imenujemo zootehniška ocena pasme.
Zootehniška ocena je torej strokovna ocena stanja
pasme skupaj s predlogi rejskih in selekcijskih ukre
pov, ki se nanašajo na: ohranjanje pasme, na presojo
kakovosti rejskega in selekcijskega dela ter ustrezno
sti genetskih rezerv itd.

Ena večjih čred cikaste pasme v Sloveniji,
na pašniku v Stanovišču – Breginjski kot.
Rejec Marko Antih, Staro selo pri Kobaridu
cionalni pasmi slovensko rjavo in slovensko lisasto govedo, med
tujerodnimi pasmami pa je najštevilčnejša črno-bela pasma.
Pri zootehniški presoji stanja posamezne lokalno prilagojene pasme
je treba oceniti tudi druge namene rabe in koristi reje. To še posebej
velja tudi za cikasto govedo. Vse bolj namreč prevladuje spoznanje,
da prireja mleka in mesa ni več edini namen reje. Vse pomembnejše
postajajo druge, širše družbene koristi reje, ki so pogosto neposred
no težko merljive. Reja cikastega goveda je zagotovo pomembna
s kulturnega in etnološkega vidika, z vidika ohranjanja kmetijskih
površin z najtežjimi obdelovalnimi pogoji, z vidika turizma, specifič
nih (pozabljenih) proizvodov in morebitnih lastnosti, ki so se pri tej
pasmi razvile in jih danes še niti ne poznamo dovolj. Zato rejski in
selekcijski ukrepi pri cikastem govedu ne morajo biti enaki kot pri
nekaterih drugih pasmah. Žal se tega pogosto na podlagi svojih iz
kušenj zavedajo le rejci. Tistim, ki odločajo o pogojih in možnostih
reje cikastega goveda v prihodnje, pa so ta dejstva pogosto težje
sprejemljiva. V povezavi s tem bo treba v prihodnje nameniti reji
cikastega goveda v izvornem okolju reje več pozornosti.

Glavni cilj rejskega in selekcijskega dela je ohranitev posamezne
pasme in njen konkurenčen razvoj. V zgodovini je bilo namreč
Pasemska struktura goved v Sloveniji v letih 2001–2006
veliko primerov izginjanja pasem, ker reja le-teh ni bila konkurenč
na v primerjavi z drugimi pasmami, ki so imele boljše želene oz.
V govedoreji se srečujemo z rejo čistopasemskih živali in različnih
v takratnem času vrednotene lastnosti. Šele celovito poznavanje
križancev. Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja
področja govedoreje, od prehrane, tehnologij reje, vplivov reje na
genetske variabilnosti znotraj posamezne pasme so pomembne
okolje, selekcijskih metod, prireje in trženja proizvodov, omogoča
predvsem čistopasemske živali. V preglednici 1 je prikazano število
ohranitev in razvoj pasme. Za doseganje teh ciljev so potrebni vsaj
čistopasemskih goved po posameznih pasmah v letih 2001–2006.
še jasno dorečeni dolgoročni cilji, številna specifična znanja in nena
Med navedenimi pasmami je najmanj cikastih goved, vendar je
zadnje tudi zagotovila rejcem o dolgoročnih ukrepih in podporah.
trend povečevanja populacije čistopasemskih živali pri tej avtohtoni
Navedena dejstva zahtevajo odgovorno delo rejcev, strokovnjakov
pasmi največji. V primerjavi z letom 2001 se je število čistopasem
in agrarnih politikov. To še posebej velja za avtohtone pasme, med
skih živali povečalo za 130 odstotkov.
katere spada tudi cikasto govedo. Za
radi navedenih dejstev zootehniška Preglednica 1: Število čistopasemskih goved po posameznih pasmah in letih v Sloveniji
oskrba posamezne pasme goved ne (SIR, stanje 1. junija 2006)
more in ne sme biti povsem podob
Slovensko Slovensko Črno-belo
Šarole
Limuzin
Cikasto
Ostalo
na ali celo enaka. Pomembna razlika
lisasto
rjavo
je tako med avtohtonimi in tradicio
2001
296659
82832
65101
1510
1554
589
42617
nalnimi pasmami (obe skupini tvorita
skupino lokalno prilagojenih pasem)
kakor tudi med lokalno prilagojenimi
in tujerodnimi pasmami. To je tudi
eden od razlogov, da tako sloven
ska kot tudi evropska zakonodaja
zahtevata rejske programe za vsako
pasmo posebej. V Sloveniji sta tradi

2002

293079

80313

65835

1500

1527

648

47507

2003

284110

75800

69710

1361

1351

725

57875

2004

253964

67255

70191

1273

1275

878

70317

2005

249628

62424

71781

1633

1567

1083

85057

2006

245427

57562

74469

1732

1752

1357

98239
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Z vidika ohranjanja in ponovne oživitve cikastega goveda so ti podatki
razveseljivi, vendar se z njimi ne smemo zadovoljiti. Veliko pomem
bnejše je število čistopasemskih plemenskih živali v celotni populaciji.
Število čistopasemskih plemenic je ocenjeno na 540 živali, kar na osnovi
Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Ur. l. RS,
št. 90/2004) uvršča cikasto govedo glede stopnje ogroženosti med
tvegane populacije (pregl. 2). Tako s pravnega stališča kot tudi z vidika
zootehniške ocene cikastega goveda je ključna zahteva, ki se nanaša
na vpis čistopasemskih plemenskih živali v rodovniško knjigo, ki jo pri
avtohtonih pasmah imenujemo izvorna rodovniška knjiga. Zootehniška
ocena tega dela izvedbe rejskega programa za cikasto govedo ne more
biti najboljša. »Kakovostni razredi« oz. tipi čistopasemskih plemenskih
živali bi morali biti zabeleženi tudi v izvorni rodovniški knjigi. Tako bi
se tudi lažje izognili nekaterim nepotrebnim težavam pri potrjevanju
porekla živali in izdajanju zootehniških dokumentov.

Preglednica 2: Ocene stopnje ogroženosti slovenskih lokalno
prilagojenih pasem (število pasem po vrstah),
http://www.bfro.uni-lj.si/Kat_center/genska_banka
Stopnja
GOVEDO KONJI PRAŠIČI OVCE
ogroženosti

KOZE

KOKOŠI

kritična

–

3

1

–

1

–

ogrožena

–

1

–

2

1

–

ranljiva

–

–

1

–

–

3

tvegana

1 (CIKA)

–

–

1

1

1

2

1

2

2

–

3

neogrožena

Program ohranjanja cikastega goveda temelji na delitvi pasme v dva
oz. tri tipe: cikasti in delno cikasti ter pincgavski tip. Ker sta za ohra
njanje in ponovno oživljanje pasme aktualna le cikasti in delno cikasti
tip, smemo cikasto govedo opisati kot ranljivo populacijo, ki ji je treba
namenjati vso pozornost in dolžno skrb. Mejniki pri razvrščanju pasme
glede na stopnjo ogroženosti so do 150, 250, 450, 750 in 1500 čisto
pasemskih plemenic za uvrstitev pasme v kritično, ogroženo, ranljivo,
tvegano in neogroženo skupino.

stega goveda je največji delež v osrednjeslovenski regiji, sledijo gorenj
ska, goriška in savinjska regija. Delež vsega cikastega goveda v izvorni
goriški statistični regiji je le nekoliko manjši od deleža tradicionalnega
slovenskega rjavega goveda, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
zamenjalo cikaste živali. Pomeni, da v goriški statistični regiji redijo
10,54 odstotka celotnega števila cikastega goveda.

Preglednica 4: Delež posamezne pasme v statističnih regijah v
letu 2006 (SIR, 2006)
Slovensko Slovensko Črno-belo
lisasto
rjavo
govedo
govedo
govedo

gorenjska
goriška
JV Slovenija
koroška
notranjskokraška
obalno-kraš
ka
osrednjeslo
venska
podravska
pomurska
savinjska
spodnjepo
savska
zasavska
Slovenija

Cikasto
govedo

Govedo Govedo
šarole limuzin

10,95
1,83
3,49
6,10

0,63
12,79
19,91
4,03

18,24
1,58
13,05
7,68

28,30 1,79 0,86
10,54 16,86 26,14
1,99 6,41 15,24
2,58 0,92 1,60

1,41

4,87

2,17

0,81

6,29

3,77

0,28

1,06

0,06

0,07

7,04

3,25

14,77

21,84

17,23

37,73 13,16 12,73

23,40
11,30
21,66

1,44
0,09
24,98

20,88
2,38
12,63

1,11 16,51
0,00 2,60
10,54 11,09

3,34

6,77

3,61

4,86 16,97 20,03

1,46
100,00

1,60
100,00

0,48
100,00

1,47 0,35 1,20
100,00 100,00 100,00

6,34
2,74
6,11

Zootehniška ocena cikastega goveda

Za cikasto govedo je bil leta 2005 izdelan rejski program, ki je bil na
predlog Strokovnega sveta za živinorejo potrjen na ministrstvu za kme
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. Navedeno ministrstvo ga je kasneje
Cikasto govedo v statističnih regijah
potrdilo kot nacionalni rejski program za območje celotne Slovenije in
za celotno populacijo (STRP). Danes lahko že ocenjujemo izvedbo tega
Slovenija je razdeljena na 12 statističnih regij, največja je jugovzhodna
rejskega programa. Z veseljem lahko ugotovimo, da se program izvaja
Slovenija (13,24 odstotka ozemlja Slovenije) in najmanjša zasavska
v skladu z možnostmi povsem korektno. Treba je izreči vse priznanje
(1,30 odstotka ozemlja Slovenije). Pokritost tal je po posameznih sta
rejcem, številnim zanesenjakom in strokovnjakom, ki jim je uspelo v
tističnih regijah različna, največ kmetijskih površin ima pomurska,
slovenski prostor vrniti že skoraj izgubljene genetske vire. Ne smemo
najmanj pa gorenjska statistična regija.
obsojati obdobja, ki je bilo zaradi zagotavljanja potreb po hrani pogosto
Cikasto govedo je bilo v letu 2006 zastopano v 11 statističnih regi
nenaklonjeno edini slovenski avtohtoni pasmi goved. Istočasno pa ne
jah. Razveseljivo je, da se je število cikastih goved v zadnjih petih
smemo spregledati brezbrižnosti nekaterih posameznikov, ki v ohranja
letih (indeks 2006/2001) enakomerno povečalo v gorenjski, goriški
nju avtohtonih pasem v bližnji preteklosti niso videli pomena tega dela.
in osrednjeslovenski regiji, ki poleg dela savinjske regije predstavljajo
Za uspešno vračanje cikastega goveda v njegovo izvorno okolje bomo
izvorno okolje pasme (pregl. 3).
morali v prihodnje strniti vse moči, da se bomo prilagodili prihodnjim
Zanimivi so tudi podatki o deležu goved cikaste pasme in ostalih pasem
usmeritvam in potrebam v živinoreji, ki zagotavljajo uspešno delo tudi v
v posameznih statističnih regijah v letu 2006 (pregl. 4). Od vsega cika
prihodnje. Te usmeritve so predvsem:
• uskladitev reje živali z novimi ekološki
Preglednica 3: Število cikastih goved po posameznih regijah in letih (SIR, 2006)
mi, naravovarstvenimi, sanitarnimi, eto
Indeks
Statistična regija
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2001/2006
loškimi in drugimi predpisi,
• usposabljanje in izobraževanje rejcev
gorenjska
201
224
233
273
310
384
1,91
in strokovnjakov s področja ohranjanja
63
58
65
79
96
143
2,27
goriška
živalskih genskih virov,
• reševanje problematike genetskih rezerv
9
6
5
11
22
27
3,00
JV Slovenija
izven izvornega okolja reje,
23
28
35
2,19
koroška
16
16
15
• uskladitev rejskih ciljev in testiranja proi
2
4
1
5
9
11
5,50
notranjsko-kraška
zvodnih in drugih lastnosti,
• vrednotenje posebne genetske vredno
0
0
2
1
1
1
–
obalno-kraška
sti za ohranitev cikastega goveda,
274
328
374
441
512
2,12
osrednjeslovenska
241
• povečanje pestrosti uporabe najsodob
7
10
5
4
5
15
2,14
podravska
nejših reprodukcijskih metod,
• pogumnejše vključevanje molekularne
1
1
0
0
0
0
0,00
pomurska
ga ocenjevanja gospodarsko pomembnih
22
41
89
143
8,41
savinjska
17
19
lastnosti in
• izdelava predlogov prihodnjih zooteh
34
45
59
69
66
2,13
spodnjeposavska
31
niških ukrepov.
1
2
4
8
13
20
20,00
zasavska

Slovenija
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589

648

725

878

1083

1357

2,30

OPISOVANJE ZUNANJOSTI
IN OCENJEVANJE KRAV
CIKASTE PASME
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK

O

pisovanje zunanjosti in
ocenjevanje plemenskih ži
vali cikaste pasme sta zelo
pomembna dela potrjenega rejske
ga programa. V tem sestavku se
bom osredotočil na opisovanje in
ocenjevanje krav cikaste pasme,
ki dajeta osnovo za razvrstitev ple
menic v ustrezne razdelke izvorne
rodovniške knjige. Za uspešno se
lekcijo je treba poznati zunanjost
živali v povezavi z lastnostmi prire
je in vplivi okolja.

VIŠINA VIHRA

DOLŽINA TELESA

Višina vihra je navpičnica od tal do najvišje
točke vihra.

Dolžina telesa je razdalja od sredine vihra
do konca sednih kosti.

VIŠINA KRIŽA

OBSEG PRSI

Višina križa je navpičnica od tal do povezave
med kolčnima grčama – začetek križa.

Obseg prsi se meri za pleči oziroma eno
dlan za prsnico.

Ločimo tri naloge:
– merjenje,
– opisovanje,
– ocenjevanje in razvrščanje v tipe.

MERJENJE KRAV
OKVIR
Merjenje živali daje osnovo za določitev nje
ne velikosti. Za merjenje živali uporabljamo
litinovo (lydtinovo) palico in merilni trak. Iz
meritev se izračuna okvir, ki daje objektivne
rezultate velikosti živali. Litinova palica je
votla, v kateri je nameščena meter dolga
tanjša palica, ki jo je moč izvleči. Obe sta oz
načeni s centimetrsko skalo. Ima dve zložljivi
roki. Eno izmed njiju je mogoče premikati
vertikalno po palici, z njo izmerimo višino
vihra in križa ter dolžino telesa.
Merilni trak uporabljamo za izmero obsega
prsi. Pogosto služi za določitev telesne teže
in ima na eni strani označene razdalje v
centimetrih, na hrbtni strani pa določenim
meram ustrezne teže živali.
Živali morajo biti med merjenjem sprošče
ne in stati na ravni podlagi z enakomerno
obremenjenostjo vseh štirih nog. Gledano
od strani, mora žival stati vzporedno s pred
njimi in zadnjimi nogami. Priporočljivo je,
da merilec vedno meri žival z leve strani,
gledano v smeri glave.

OPISOVANJE KRAV
Opisovanje živali je delo subjektivne na
rave in pomeni predstavitev določene
lastnosti zunanjosti od ene skrajnosti do
druge. Izrazitost posamezne lastnosti opisu
jemo s točkovanjem od 1 do 9, pri čemer je
točka 1 skrajna vrednost za posamezno lastnost,
točka 5 predstavlja povprečno vrednost in točka 9
drugo skrajno vrednost za posamezno lastnost. Vsaka točka
je enakovredna, zato tudi izraz linearno opisovanje.
Cikasti zvonček
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AVTOHTONE LASTNOSTI IN OBLIKE
VRAT

DOLŽINA GLAVE
Glava izraža tip in pasemski značaj. Opisujemo razdaljo od smrčka
do zatilja glede na velikost živali.
Želimo kratko glavo s širokim smrčkom in uleknjeno profilno linijo.
Zaželena vrednost je 8.

1 – 3 dolga

4 – 6 povprečna

Vrat izraža plemenitost živali. Opisujemo dolžino vratu, debelino
kože na vratu (otip z roko) in njeno nagubanost. Pri opisovanju
vratu upoštevamo skladnost povezave s trupom.
Želimo nekoliko daljši vrat, skladno oblikovan s tanko in nagubano
kožo. Najboljša vrednost je 9.

7 – 9 kratka

IZRAŽENOST OČI
Opisujemo poudarjenost oči, njeno velikost, debelino veke in višino
nadočesnega loka.
Želimo živahne in močno poudarjene oči z visokimi nadočesnimi loki.
Zaželene so tanke očesne veke in poudarjeni svetli kontrasti okoli
oči. Najboljša vrednost je 8.

1 – 3 grob

4 – 6 povprečen

7 – 9 plemenit

IZRAŽENOST PODGRLINE
Izrazitost podgrline pod vratom močno vpliva na plemenit značaj
živali. Opisujemo velikost in debelino podgrline. Lastnosti vratu in
izrazitost podgrline so med seboj povezane.
Želimo skoraj neopazno oziroma majhno podgrlino, to je vrednost 9.

1 – 3 slaba

4 – 6 povprečna

7 – 9 močna

DEBELINA ROGOV
Rogovi izražajo pripadnost pasmi. Opisujemo debelino in dolžino
rogov.
Želimo tanke in kratke rogove, to je vrednost 8.
1 – 3 močna

4 – 6 povprečna

7 – 9 slaba

NAPAKE PRI AVTOHTONIH LASTNOSTIH:
1 – 3 debeli

4 – 6 povprečni

7 – 9 tanki

USMERJENOST ROGOV
Usmerjenost rogov daje videz lahkosti ali grobosti. Opisujemo linijo
usmerjenosti rogov, navzven kot ravna linija ali naprej kot ukrivljena
linija. Če so usmerjeni navzgor, opisujemo linijo usmerjenosti.
Želimo naprej usmerjene rogove z ukrivljeno linijo, to je vrednost 8.

TEMEN
SMRČEK

CVET NA GLAVI LISKA NA
GLAVI

BELE
NOGAVICE

LISKE NA NOGAH

PIKASTO PISANA

PREKINJENA
HRBTNA LISA

1 – 3 navzven
14
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4 – 6 povprečno

7 – 9 naprej

POTEMNEL
PIGMENT

HRBTNA
LISA NA
KRIŽU

Napake se
zabeležijo
in pomeni
jo odsto
panje od
želenih
avtohtonih
lastnosti
pri pasmi.

PIGMENTACIJA PLAŠČA

IZRAŽENOST PAS NA STEGNIH

Opisujemo trenutno obarvanost plašča, od temnejšega do svetlej
šega odtenka rdeče barve. Na trenutno opisovanje vpliva »varovalna
pigmentacija«, ki je odvisna od letnega časa, kondicije živali in
osvetljenosti prostora.
Želimo povprečno do nekoliko svetlejšo obarvanost plašča, to je
vrednost 7.

Opisovanje te lastnosti je potrebno zaradi spremljanja dedovanja
velikosti pas na stegnih. Povprečna vrednost je 5, ki pomeni srednje
izrazito paso, ki ne sme biti prekinjena.
Nezaželena je široka pasa z razširitvijo na precejšen del stegna.

1 – 3 močna
1 – 3 zelo temna

4 – 6 povprečna
4 – 6 povprečna

7 – 9 slaba
7 – 9 zelo svetla
IZRAŽENOST PAS NA GOLENIH
IZRAŽENOST HRBTNE LISE
Opisovanje te lastnosti je potrebno zaradi spremljanja dedovanja
velikosti bele lise na hrbtu. Povprečna vrednost je 5, ki pomeni sred
nje izrazito hrbtno liso, ki ne sme biti prekinjena na hrbtu.
Nezaželeni sta široka in prekinjena hrbtna lisa.

Opisovanje te lastnosti je potrebno zaradi spremljanja dedovanja
velikosti pas na golenih. Povprečna vrednost je 5, ki pomeni srednje
izrazito paso, ki ne sme biti prekinjena. Pase na golenih morajo biti
manjše od pas na stegnih.
Nezaželena je široka pasa z razširitvijo na precejšen del goleni.

1 – 3 močna

1 – 3 močna

4 – 6 povprečna

4 – 6 povprečna

7 – 9 slaba

7 – 9 slaba

Cikasti zvonček
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TELESNE OBLIKE
HRBET

KOT SKOČNEGA SKLEPA

Opisujemo hrbtno linijo od vihra do križa.
Želimo ravno hrbtno linijo od vihra do križa, to je vrednost 5.

Pri opisovanju te lastnosti mora žival stati z zadnjimi nogami vzpo
redno, da lahko ugotovimo notranji kot skočnega sklepa. Pravilen
kot je od 140 do 145 stopinj, kar pomeni pri pravilno postavljeni
zadnji nogi, da se navpičnica z zadnjega konca sedne kosti dotika
zunanjega roba skočnega sklepa.
Najboljša vrednost je 5.

1 – 3 uleknjen hrbet

1–3
strm skočni sklep

4 – 6 raven hrbet

4–6
pravilen skočni sklep

7–9
sabljast skočni sklep

IZRAŽENOST SKOČNEGA SKLEPA
Opisujemo debelino skočnega sklepa, pri čemer gledamo žival od
zadaj.
Želimo tanek oziroma »čisti« skočni sklep, to je vrednost 8.

7 – 9 izbočen hrbet

1–3
zadebeljen
skočni sklep

NAGIB KRIŽA
Opisujemo naklon od kolčnih grč do konca sednih kosti. Nadgrajen
križ je pogosto povezan z visoko nasaditvijo repa in posledično z
urovagino. Slednje negativno vpliva na uriniranje in plodnost.
Želimo rahlo nagnjen križ, to je vednost 5.

4–6
povprečen
skočni sklep

7–9
tanek
skočni sklep

BICLJI
Biclje opisujemo od strani. Vrednost 5 pomeni, da so biclji nekoliko
kratki in napeti, a kažejo na rahlo popuščanje, kar pomeni, da vezi
uravnavajo relaksacijo sklepov med biclji in parklji.
Želimo kratke in nekoliko strme biclje, ki so dobro nasajeni na par
klje, to je vrednost 7.

1–3
Mehki biclji

4–6
Povprečni biclji

7–9
Strmi biclji

PARKLJI

1– 3 nadgrajen
križ

4–6
rahlo nagnjen križ

7–9
pobit križ

Parklji spadajo med najpomembnejše dele telesa, ki so podvrženi
različnim vplivom okolja. Opisujemo višino pete; povprečna vred
nost je 5, za katero mora biti peta visoka 3 cm.
Želimo temne parklje z visoko peto in trdo roževino, to je vrednost 8.

1–3
Nizki parklji

16
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4–6
Povprečni parklji

7–9
Visoki parklji

NAPAKE PRI TELESNIH OBLIKAH:

Sprehod po slovenski
pokrajini

Napake se zabeležijo. Vpliva
jo negativno na dolgoživost,
prirejo in uporabnost živali.

OHLAPNO PLEČE

STREHAST KRIŽ

Karničarjeva domačija na Jezerskem

VISOKO NASAJEN REP

X STOJA

RAZPRTI PARKLJI

DOPOLNITEV SESTAVE
STROKOVNE DELOVNE SKUPINE
Upravni odbor Društva za ohranjanje cikastega goveda v Slove
niji je na svoji redni seji, dne 12.02.2007 obravnaval predlog
za nadomestitev nekaterih članov delovne skupine. Sprejel je
imenovanje članov delovne skupine v sestavi:

Obnovljena kapelica na Veliki planini

1. Rafko ROKAVEC, KGZS-zavod LJ, (predsednik),
2. mag. Zoran KLINKON, Veterinarski dom Domžale, (pod
predsednik),
3. mag. Jože BERGANT, KGZS-zavod LJ, OC Preska, (član),
4. mag. Marko ČEPON, BF-Oddelek za zootehniko, (član),
5. Anton BURJA, častni član društva CK, (član),
6. Alojz NOČ, izvorni rejec, (član) in
7. Metka Žan Lotrič, BF-Oddelek za zootehniko, (članica).
V delovno skupino se vključijo naslednji izvorni rejci kot neob
vezni člani:
1. Andrej KUHAR, izvorni rejec in predsednik društva, (član),
2. Albin Šest, izvorni rejec, (član) in
3. Marjan Zupančič, izvorni rejec, (član).
Sestava delovne skupine je usklajena z odgovorno osebo za
izvedbo rejskega programa, izvornimi rejci in z Javno službo
biotske raznovrstnosti v živinoreji. Za čas odsotnosti Metke Žan
Lotrič, bo njeno delo opravljala Mojca SIMČIČ iz BF-Oddeleka
za zootehniko.

Andrej Kuhar, predsednik društva CK

Drežnica
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OPISOVANJE ZUNANJOSTI IN OCENJEVANJE KRAV CIKASTE PASME

OBLIKE VIMENA

NAPAKE PRI OBLIKAH VIMENA:
Napake se zabeležijo. Vpli
vajo negativno na uporab
nost živali in prirejo.

VIME POD TREBUHOM
Opisujemo dolžino vimena pod vamp, kot med prvima četrtima in
vampom ter žleznatost vimena.
Želimo poudarjene vimenske vene po vimenu ter razpotegnjeno
vime pod vamp. Kot med prvima četrtima in vampom mora biti
neznaten. Najboljša vrednost je 9.
STOPNIČASTO VIME

1 – 3 pravi kot

4 – 6 povprečen kot

7 – 9 veliki kot

GLOBINA VIMENA
Opisujemo pripetost vimena in izrazitost centralne vezi po globini
in višini.
Želimo čvrsto in visoko pripeto vime čim višje med stegna. Centralna
vez mora biti močno poudarjena. Najboljša vrednost je 9.

1 – 3 spuščeno vime

4 – 6 povprečno vime

LIJAKASTI SESKI

7 – 9 pripeto vime

DEBELINA PREDNJIH SESKOV
Opisujemo debelino prednjih seskov. V želji po večji objektivnosti
si lahko pomagamo z izmero.
Želimo 2,5 cm debele seske, to je vrednost 5.

STRAN ŠTRLEČI SESKI
ČISTOST VIMENA
Zabeleži se število paseskov, medseskov in priseskov.

1 – 3 tanki seski

4 – 6 povprečni seski

7 – 9 debeli seski

DOLŽINA PREDNJIH SESKOV
Opisujemo dolžino prednjih seskov. Tudi pri tem si lahko pomaga
mo z izmero.
Želimo 6 cm dolge seske, to je vrednost 5.

IZTOK MLEKA
Na osnovi izjave rejca, se zabeleži iztok mleka v razponu vred
nosti od 1 do 5. Vrednost 1 pomeni počasen iztok (trda za
molžo), vrednost 3 povprečen in vrednost 5 hiter iztok mleka
(mehka za molžo).

1 – 3 kratki seski
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4 – 6 povprečni seski

7 – 9 dolgi seski

TEMPERAMENT ŽIVALI
Na osnovi izjave rejca, se zabeleži temperament živali v razponu
vrednosti od 1 do 5. Vrednost 1 pomeni nemiren značaj, vred
nost 3 povprečen in vrednost 5 miren značaj živali.

OCENJEVANJE KRAV

RAZVRSTITEV V TIP

Ocenjevanje je vrednotenje živali v smislu želenega rejskega cilja.
V Sloveniji je v veljavi skala ocen od 1 do 9, ki pa ni linearna, saj
ocena 9 ni vedno najboljša. V zadnjem času v zahodni Evropi pre
hajajo na 100-točkovni sistem, kjer imajo posamezni sklopi telesnih
lastnosti različno težo pri končnem številu točk.

Tip živali je zunanji videz živali, ki je ponavadi opredeljen v rejskem
cilju in ga določimo ob oceni zunanjosti. Je skupek avtohtonih last
nosti, telesnih oblik, oblik vimena in lastnosti prireje posamezne
živali. Predvsem izrazitost avtohtonih lastnosti vpliva na določitev
tipa, zato je tip praviloma upoštevan pri ocenjevanju plemenskih
živali in je sestavni del rejskega programa.

OMIŠIČENOST

Cikasto govedo razvrščamo v tri tipe:

Pri omišičenosti ocenjujemo polnost notranjega in zunanjega dela
stegen, hrbta z ledji in pleč. Omišičenost je v neposredni povezavi s
kondicijo živali, ki pokaže trenutno rejsko stanje živali. Ta se spremi
nja in je odvisna od tipa, oskrbe, načina reje in proizvodne faze.
Ocena 1 pomeni slabo omišičenost, ocena 5 povprečno in ocena
9 dobro omišičenost. Želene ocene so 4, 5 ali 6.

1. CIKASTI TIP (CK)
V cikasti tip so razvrščene manjše živali v kombiniranem tipu s
poudarkom na mlečnosti, fine konstitucije in s poudarjenimi av
tohtonimi oziroma prvobitnimi lastnostmi. Cikasti tip ima osnovo
v brahicernem izvoru. Zanj so značilne naslednje lastnosti: manjši
okvir, kratka glava, širok smrček, poudarjene oči, tanki in kratki
naprej usmerjeni rogovi, plemenit vrat z nagubano tanko kožo,
neizrazita podgrlina, tanke in s kitami izražene noge ter obsežnost
vampa. V cikasti tip razvrstimo živali z dobljenimi ocenami
za avtohtone lastnosti 7, 8 in 9.
2. DELNI CIKASTI TIP (DCK)

1–3
slaba omišičenost

4–6
povprečna omišičenost

7–9
dobra omišičenost

OBLIKE
Telesne oblike neposredno vplivajo na dolgoživost, prirejo in uporab
nost živali. Najpomembnejša lastnost je pravilna stoja zadnjih nog
v premagovanju težkih pašnih razmer na planinah. Ker cika slovi
po kakovostnih parkljih s trdo roževino, je spremljanje te lastnosti
še kako pomembno. Poleg tega pravilne telesne oblike delujejo
pozitivno na vzpostavitev primerne kondicije, počutja živali in večje
ekonomike reje goveda.
Ocena 1 pomeni slabe oblike z velikimi napakami posameznih
telesnih delov, ocena 5 povprečne in ocena 9 dobre oblike, pred
vsem korektne noge.

V delni cikasti tip so razvrščene srednje velike živali v kombinira
nem tipu in združujejo lastnosti cikastega in pincgavskega tipa pa
tudi prilive drugih pasem. Živali so srednjega okvirja in izkazujejo
v povprečni meri delež avtohtonih lastnosti. V delni cikasti tip
razvrstimo živali z dobljenimi ocenami za avtohtone last
nosti 4, 5 in 6.
3. PINCGAVSKI TIP (PZ)
V pincgavski tip so razvrščene večje živali, ki so značilne za pincgav
sko pasmo goveda. V primerjavi s cikastim tipom gre za diametralno
nasprotje tako po izvoru kot po zunanjosti. Njena osnova je v primi
genem izvoru. Zanj so značilne naslednje lastnosti: večji okvir, dolga
glava, ozek smrček, zamolkle oči, debeli in dolgi navzven usmerjeni
rogovi, grob vrat z debelo kožo in obsežno podgrlino, debele in
močne noge in povit trup. V pincgavski tip razvrstimo živali z
dobljenimi ocenami za avtohtone lastnosti 1, 2 in 3.

VIME
Vime mora biti funkcionalno, zato je v vseh sistemih ocenjevanja
deležno posebne pozornosti. Ocena za vime sestoji iz ocen pripeto
sti, žleznatosti, razširjenosti vimena pod vamp, izenačenosti četrti
in oblik seskov. Pri kravah cikaste pasme je težje ocenjevati vime kot
pri proizvodnih pasmah, predvsem pri dojiljah prvesnicah.
Ocena 1 pomeni majhno in slabo razvito vime z mnogimi napaka
mi, ocena 5 povprečno in ocena 9 lepo oblikovano vime in seski,
predvsem pa visoko pripeto.
AVTOHTONOST
Glede na sprejeti rejski cilj je spremljanje teh lastnosti zelo pomem
bno. Obnovitev ogrožene pasme terja iskanje tistih prvobitnih last
nosti, ki so bile značilne za ciko v preteklosti. Avtohtone lastnosti
so odsev tipa živali in morajo biti v neposredni skladnosti z rejskim
ciljem. Poznavajoč zgodovino cike na Slovenskem v vseh njenih od
mikih imamo danes veliko raznolikost fenotipa in genotipa. Zaželene
in manj zaželene avtohtone lastnosti se prepletajo in v določeni
meri na daljši rok postavljajo novo podobo te pasme.
Ocena 1 pomeni nezaželene avtohtone lastnosti (pincgavsko gove
do), ocena 5 delno zaželene (kombinacija pincgavskega in cikaste
ga goveda) in ocena 9 zelo zaželene avtohtone lastnosti (cikasto
govedo).
Na osnovi ocene avtohtonosti se plemenska žival razvrsti v ustre
zen tip cikastega goveda. V skladu s sprejetim rejskim programom
je kompletna ocena zunanjosti in razvrstitve v ustrezen tip tudi
pogoj za vpis plemenske živali v ustrezen razdelek izvorne rodov
niške knjige.

CIKA S PLANINE
Ponosno nad nami planina stoji,
s svojo lepoto naš rod nam krasi.
Spomladi se znova spet vse prebudi,
človeštvo, živalstvo tja v goro hiti.
Že majer’ca pozdravlja kočo in hram,
tu je moj prostor, moj je vsakdan.
Puča na stolu si masla želi,
mentrga sred izbe po kruhu diši.
Po poti pa pride zvonenja mi glas,
najlepši trenutki, božanski je čas.
Živina prihaja v svojo goro,
da od sreče bi skočil tja v sinje nebo.
Le ena med njimi je prava bila,
naša je CIKA mis cel’ga sveta.
Ponosno telička muljit travo uči,
da b’ zrasel v orjaka v teh sončnih si dni.
Ivan Cindrič, rejec
Dovje pri Mojstrani
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ALI JE IN KAKO JE ŠE SPLOH MOGOČE
OHRANITI PLEMENITO CIKO ?

Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

O

b prvem pregledu populacije krav cikaste pasme in iskanju primernih bikov se je pogosto postavilo
vprašanje: Ali je in kako je še sploh mogoče ohraniti plemenito slovensko ciko? Je možno, če se
bodo strnile vrste rejcev, stroke in države. Rejci s svojo pripadnostjo pasmi, stroka s
svojim znanjem in država z ustrezno finančno podporo. Leta 2002, po ustanovitvi Društva za
ohranjanje cikastega goveda, se je začelo novo obdobje ohranjanja slovenske cike. Po skoraj
pol stoletja sta se vključila v osemenjevanje dva primernejša bika cikaste pasme, opravil pregled raznolike
populacije ter odbira bikovskih mater. To je bil čas, ko so se postavili temelji rejskega cilja in rejskega programa za avtohtono pasmo cikasto govedo.
POVZETEK PRVEGA PREGLEDA POPULACIJE
KRAV CIKASTE PASME IZ LETA 2003

V preglednici 2 sta prikazani razvrstitev ocenjene populacije krav
cikaste pasme po tipih in povprečna višina vihra po tipih. V cikasti
Ena od pomembnih nalog ob ustanovitvi Društva za ohranjanje cikatip je bilo razvrščenih 17,6 odstotka krav, v delno cikasti tip 35,9
stega goveda je bil pregled populacije krav. Ta je bil opravljen v letu
odstotka krav in v pincgavski tip 46,5 odstotka krav cikaste pasme.
2003 v okviru Strokovne komisije, ki jo je vodil g. Marjan Zupančič.
Največja zastopanost krav v cikastem tipu je bila na območju
Glede na razgibanost terena, iskanje rejcev in primernih živali je to
Gorenjske, najmanjša pa na Primorskem in Štajerskem.
delo predstavljalo precejšen zalogaj. Osnovo za iskanje živali cikaste
Na Gorenjskem je bilo največje poznavanje rejcev o nekdanjem
pasme smo našli v podatkovni zbirki Govedorejske službe Slovenije
bohinjskem govedu in prisotna je bila večja rejska zavest. Na tem
(Kmetijski inštitut Slovenije) in v Centralnem registru govedi (Minisobmočju se je odbralo 11 bikovskih mater pri 9 rejcih. Rejam, ki
trstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS). Najdene živali so
so v največji meri ohranile prvobitni tip cikastega goveda, se je
se evidentirale in uskladili rodovniški podatki v obeh podatkovnih
določil status izvornih rej, rejci teh rej pa so postali izvorni rejci.
zbirkah. Krave so se izmerile in ocenile po kriterijih, ki so veljali za
Ti so sledeči:
ostale pasme goved. Ob izmeri in oceni so se krave razvrstile v tri
- Jakob Korošec, Koprivnik v Bohinju,
tipe: cikasti, delno cikasti in pincgavski tip. Istočasno so se najboljše
- Ivana Mlakar, Bohinjska Češnjica,
predstavnice pasme odbrale za bikovske matere.
- Alojzij Noč, Javorniški Rovt nad Jesenicami,
- Lovrencij Odar, Studor v Bohinju,
Preglednica 1: Število rejcev in ocenjenih krav po območjih
(01.11.2003)
- Iztok Smukavec, Podjelje v Bohinju,
- Jože Smukavec, Podjelje v Bohinju,
ŠTEVILO ŠTEVILO POVPREČNO ŠT.
DELEŽ
OBMOČJE
REJCEV
KRAV KRAV NA KMETIJO KRAV (v %)
- Marija Soklič, Podjelje v Bohinju, in
- Albin Šest, Srednja vas v Bohinju.
LJUBLJANA
74
149
2,0
47,8
V osrednji Sloveniji je glavnina krav cikaste pasme na kamniškem
KRANJ
47
81
1,7
26,0
območju, po zaslugi izvornih rejcev in osemenjevalne službe,
NOVA GORICA
20
31
1,6
9,9
predvsem požrtvovalnemu delu g. Antona Burje. Zato je stalež
NOVO MESTO
13
27
2,1
8,7
krav cikaste pasme na Kamniškem največji v Sloveniji. Na tem
CELJE
11
21
1,9
6,7
območju je bilo odbranih 11 bikovskih mater pri 6 rejcih. IzPTUJ
2
3
1,5
0,9
vorne reje so se ohranile na tistih hribovitih predelih, ki so bili
Skupaj
167
312
1,9
100,0
najdlje »odmaknjeni« od umetnega osemenjevanja. Izvorni rejci
so sledeči:
V preglednici 1 je prikazano število rejcev in ocenjenih krav v letu
- Jožefa Balantič, Županje Njive,
2003. Največ krav cikaste pasme je bilo na ljubljanskem območju,
- Anton Drolc, Češnjice v Tuhinju,
predvsem na območju Kamnika, sledi Gorenjska, v manjšem delu
- Franc Kemperl, Županje Njive,
pa je bila pasma prisotna na Primorskem ter na območju Sevnice
- Andrej Kuhar, Klemenčevo, in
in zgornje Savinjske doline. Največ krav cikaste pasme na kmetijo
- Andrej Urh, Županje Njive.
je bilo na območju Kamnika in Sevnice.
Na Primorskem je pretapljanje s pincgavsko pasmo potekalo
najdlje, zato je bila večina krav v
pincgavskem tipu. Iz preglednice 2
Preglednica 2: Razvrstitev krav po tipih, povprečna višina vihra in število odbranih BM (2003)
je razvidna najvišja povprečna višina
ŠTEVILO CIKASTI VIŠINA DELNO CIKASTI VIŠINA PINCGAVSKI VIŠINA ŠTEVILO
OBMOČJE
vihra krav. Krave so bile večjega okKRAV
TIP (CK) VIHRA
TIP (DCK)
VIHRA
TIP (PZ)
VIHRA
BM
virja in so v večji meri odstopale od
LJUBLJANA
149
25 124,5
52 128,4
72 134,2
9
nekdanje tolminke. Kljub temu se
KRANJ
81
20 122,2
35 127,6
26 135,9
11
je našla primerna krava v cikastem
NOVA GORICA
31
2 125,0
8 130,4
21 135,2
1
tipu na Colu nad Ajdovščino, ki je
NOVO MESTO
27
7 124,9
10 128,2
10 139,0
7
bila po pripovedovanju rejca kuCELJE
21
1 125,0
7 129,4
13 135,6
0
pljena v Tolminskih Ravnah.
PTUJ
3
0
0
0
0
3 132,3
0
Na območju Sevnice se je ohranil
otok primernih krav v cikastem
Skupaj
312
55 124,3
112 128,8
145 135,4
28
tipu, od katerih je bilo odbranih
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Prva strokovna delavnica cikastega goveda
Krivčevo v Črni, 05.04.2003

Druga strokovna delavnica cikastega goveda
Srednja vas v Bohinju, 03. 05. 2003

7 bikovskih mater. K temu je v veliki meri pripomogel g. Marjan
Zupančič kot osemenjevalec in rejec z visoko rejsko zavestjo.
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je kupil prve plemenite
krave cikaste pasme na Bohinjskem in Kamniškem. Kasneje je
rejo razširil med zainteresirane rejce. Nastalo je manjše območje
reje cikastega goveda, zato je g. Marjan Zupančič prištet med
izvorne rejce.
V času pred prvim pregledom populacije krav je potekalo intenzivno iskanje primernih bikcev za vključitev v osemenjevanje.
Pomanjkanje zelo primernih bikov je bila največja težava. V skupini bikov za pripust so se odbrali trije najprimernejši plemenjaki
za umetno osemenjevanje. To so bili biki Nagelj 151256, Slap

151255 in Col 151263. Žal bik Nagelj, ki je bil najbolj v cikastem
tipu, ni dal kakovostnega semena, zato je bil izločen. Bik Slap
je bil fine konstitucije v mlečnem tipu, medtem ko je bil bik Col
močnejše konstitucije v bolj kombiniranem tipu.
Ob preletu najnovejše zgodovine cike na Slovenskem ne smemo
pozabiti na sklepne misli, ki jih je ob zaključku pregleda populacije
krav cikaste pasme v letu 2003 zapisal g. Marjan Zupančič kot
predsednik strokovne komisije:

“

V današnjem modernem svetu stoji na
keramičnih ploščicah velika krava z obešeno
ovratnico s čipom okrog vratu. Le-ta jo povezuje
z računalnikom, ki ji dozira velike količine močne
krme za doseganje čim večje količine mleka.
Življenjska doba take krave je kratka, telička po
telitvi praktično ne vidi, počasi postaja stroj brez
čustev in življenja … Vse bolj pa to postaja tudi
človek, ki s svojo nepremišljeno tehnologijo naravi zadaja udarce, ki se sčasoma maščujejo.
Na drugi strani pa se na zelenem pašniku pase
majhna rdečkasta kravica z zvoncem okrog vratu,
ki pozvanja v čisti gorski zrak. Iz sočne planinske
ruše bo naredila nekaj litrov zdravega mleka …
Tudi to je cika – kot nostalgičen spomin na nekaj,
kar počasi mineva, spomin na nekaj dobrega,
naravi prijaznega – na nekaj slovenskega.

”

Bik Slap 151255

Bik Col 151263

Bik Nagelj 151256
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KAJ NAM
JE OD CIKE
OSTALO?

Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK

O

b drugem pregledu populacije krav cikaste
pasme se je pogosto postavilo vprašanje: Kaj
nam je od cike ostalo? Odgovor je kratek.
Ostala je »peščica« živali, ki jih je treba čuvati
kot zaklad. Celovit odgovor na postavljeno vpraša
nje je prikazan v nadaljevanju sestavka, ki predstavlja
rezultate drugega pregleda populacije krav cikaste
pasme v Sloveniji. Ta daje osnovo trenutnega stanja
pasme ob njeni začetni fazi obnovitve in ohranitve
bogatih genskih virov.

Tretja delavnica cikastega goveda ob prvi državni razstavi
Cerkno, 30. 04. 2005

POVZETEK DRUGEGA PREGLEDA POPULACIJE
KRAV CIKASTE PASME V LETU 2006
Strokovno delo pri avtohtoni pasmi cikasto govedo je zaupano Re
publiški delovni skupini za oceno in odbiro bikov za osemenjevanje
in pripust. Ta je bila imenovana pred leti z namenom odbire bikov
za potrebe umetnega osemenjevanja in naravnega pripusta. Njeno
delo se je pozneje razširilo tudi na druga selekcijska opravila, ki so
določena v potrjenem rejskem programu iz leta 2005. Glavnino
strokovnega dela opravlja strokovni tajnik, nadzor in koordinacijo
pa vrši odgovorna oseba za izvedbo rejskega programa. Pri izvedbi
posameznih nalog sodelujejo tudi druge institucije.
Pregled populacije krav cikaste pasme v letu 2006 je sestavljalo opiso
vanje in ocenjevanje. To je merjenje višine vihra, višine križa, dolžine
telesa in obsega prsi, opisovanje avtohtonih in telesnih lastnosti ter
lastnosti vimena in ocenjevanje skupnih lastnosti ter razvrstitev v us
trezen tip cikastega goveda. Sistem se nekoliko razlikuje od ostalih
proizvodnih pasem goved, ker vsebuje tudi lastnosti, ki so značilne
za prvobitni tip cikastega goveda. Te lastnosti so se poimenovale
»avtohtone lastnosti«, ki so opisane v prejšnjem sestavku in se jih
spremlja pri potomkah novih generacij bikov. Prav te avtohtone
lastnosti želimo genetsko utrditi, zato je zelo pomembno njihovo
spremljanje. Delo pri ohranjanju avtohtone pasme cikasto govedo v
zadnjih letih in s tem povezana nova spoznanja glede njene zgodo
vine, je narekovalo, da se pri opisovanju in ocenjevanju zunanjosti
spremljajo nove pasemske lastnosti.
Podatki iz opisovanja in ocenjevanja krav cikaste pasme so bili vne
seni v Centralno podatkovno zbirko GOVEDO. Obdelavo podatkov
je pripravila mag. Betka Logar s Kmetijskega inštituta Slovenije, ki
se ji ob tej priložnosti zahvaljujemo za opravljeno delo. V nadalje
vanju bodo predstavljeni izsledki iz drugega pregleda populacije
krav cikaste pasme.

ŠTEVILO OCENJENIH KRAV CIKASTE PASME
Preglednica 3: Število rejcev in ocenjenih krav po območjih in
povprečna starost
OBMOČJE

LJUBLJANA
KRANJ
CELJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
PTUJ
Skupaj
22
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ŠTEVILO
REJCEV

ŠTEVILO
KRAV

DELEŽ
KRAV (v %)

113
78
33
22
20
3
269

230
144
51
49
33
3
510

45,1
28,2
10,0
9,6
6,5
0,6
100,0

POVPREČNA
STAROST (v
letih)

6,5
6,4
5,5
6,7
5,2
8,2
6,3

Četrta delavnica cikastega goveda
planina Lipovec, 27. 08. 2006
V preglednici 3 je prikazano število rejcev, število ocenjenih krav
in njihova povprečna starost teh krav po območjih. V primerjavi s
preglednico 1 se opazi, da se je v treh letih povečalo število rejcev
za 102, število krav pa za 198. Od skupno 510 ocenjenih krav v letu
2006 jih je največ na ljubljanskem oziroma na kamniškem območju,
ki ima največjo zastopanost goved te pasme. Sledi Gorenjska, kjer je
pasma v največjem številu zastopana na območju Bohinja. Največji
porast krav je na območju Celja, predvsem v Zgornji Savinjski dolini,
kjer je zanimanje rejcev za to pasmo trenutno največje.

OKVIR KRAV CIKASTE PASME PO TIPIH
Preglednica 4: Povprečje telesnih mer ocenjenih krav po tipih
in njihova povprečna starost
TIP

CK
DCK
PZ
Skupaj

POVPR. VIŠINA VIŠINA DOLŽINA OBSEG
ŠTEVILO DELEŽ
STAROST VIHRA KRIŽA TELESA
PRSI
KRAV (v %)
(v letih) (v cm) (v cm) (v cm)
(v cm)

94 18,4
187 36,7
229 44,9
510 100,0

8,0
6,3
5,6
6,3

122,6
128,5
135,7
130,6

125,4
131,7
138,5
133,6

124,1
129,2
136,1
131,4

172,9
177,9
188,6
181,8

V preglednici 4 je prikazana razvrstitev krav po tipih, pri čemer
izstopa visok delež krav v pincgavskem tipu (44,9 odstotka vse po
pulacije) in majhen delež krav v cikastem tipu (le 18,4 odstotka). V
primerjavi z letom 2003 ni večjih odstopanj v deležih posameznih
tipov v celotni populaciji krav. Iz preglednice je moč videti, da je
želeni cikasti tip krav cikaste pasme zelo ogrožen, nad čemer se
moramo zamisliti. Krave v tem tipu so najstarejše, tj. 8 let. Po veli
kosti krav je razvidna velika variabilnost med tipi, kar je posledica

načrtnega pretapljanja v pincgavsko pasmo v preteklosti. Zanimivo
je to, da pri kravah v delno cikastem in pincgavskem tipu obstaja
sorazmerje med višino vihra in dolžino telesa, medtem ko je pri
kravah v cikastem tipu nekoliko nižja višina vihra in nekoliko dalj
ša dolžina telesa. Zanimiv je tudi obseg prsi, pri katerem ni ravno
velikih razlik glede na ostale parametre velikosti. Krave v cikastem
tipu imajo večjo globino prsi in razvitejši trup kot ostala dva tipa,
treba pa je vedeti, da so krave v delno cikastem in pincgavskem
tipu mlajše in nimajo še dokončno oblikovanega trupa.
Preglednica 5: Povprečje telesnih mer krav po tipih, starejših
od 10 let
TIP

CK
DCK
PZ
Skupaj

ŠTEVILO DELEŽ
KRAV (v %)

31 6,1
26 5,1
13 2,5
70 13,7

POVPREČNA VIŠINA VIŠINA DOLŽINA
STAROST VIHRA KRIŽA TELESA
(v letih)
(v cm) (v cm) (v cm)

13,4
12,8
11,9
12,9

121,6
127,4
134,3
126,1

124,5
130,0
136,8
128,8

125,1
130,0
135,2
128,8

OBSEG
PRSI
(v cm)

172,9
178,3
194,7
179,0

POVPREČJE TELESNIH MER KRAV V DELNO
CIKASTEM TIPU PO OBMOČJIH
Preglednica 7: Število, starost in telesne mere v delno cika
stem tipu po območjih
Tip DCK Število
Starost (v letih)
Višina vihra (v cm)
Višina križa (v cm)
Dolžina telesa (v cm)
Obseg prsi (v cm)

LJ

KR

CE

NG

NM

78
6,6
129,0
132,2
129,8
179,1

55
6,3
127,1
130,2
128,1
175,4

25
5,8
128,9
132,5
129,0
176,4

12
7,0
131,5
134,3
132,8
185,1

17
5,1
127,7
130,9
128,1
177,8

Na novomeškem območju je od skupnega števila vseh krav cikaste
pasme največji delež krav, tj. 51,5 odstotka, v delno cikastem tipu.
Sledi celjsko območje z 49,0 odstotki, kranjsko območje z 38,2
odstotka in ljubljansko s 33,9 odstotka krav v delno cikastem tipu.

Preglednica 5 pove, da je 70 krav oziroma 13,7 odstotka krav
starejših od 10 let, krav v cikastem tipu pa je 31 oziroma 6,1 od
stotka cele populacije. Ostali podatki kažejo podobno sliko, kot
je v preglednici 4.

POVPREČJE TELESNIH MER KRAV V
CIKASTEM TIPU PO OBMOČJIH
Preglednica 6: Število, starost in telesne mere v cikastem tipu
po območjih
Tip CK Število krav
Starost (v letih)
Višina vihra (v cm)
Višina križa (v cm)
Dolžina telesa (v cm)
Obseg prsi (v cm)

LJ

KR

CE

NG

NM

44
8,0
123,5
126,2
124,1
173,3

33
9,0
121,1
123,8
123,7
170,5

5
5,0
123,2
126,8
125,2
175,0

6
7,8
124,0
127,3
124,2
178,3

6
5,4
122,7
125,3
125,2
176,3

Na območju Gorenjske je od skupnega števila vseh krav cikaste
pasme največji delež krav, tj. 22,9 odstotka, v cikastem tipu. Sle
di ljubljansko območje z 19,1 odstotka krav v cikastem tipu. Po
velikosti krav izstopa območje Primorske, kjer je sicer samo 6 krav
v tem tipu, a imajo te največjo povprečno višino vihra in največji
obseg prsi.

Krava v delno cikastem tipu Rogina 2117229
Kmetija KUMER iz Koprivne na Koroškem
Najmanjši delež je na novogoriškem območju, in sicer 24,5 odstotka,
z največjo povprečno višino vihra in največjim obsegom prsi.

POVPREČJE TELESNIH MER KRAV V
PINCGAVSKEM TIPU PO OBMOČJIH
Preglednica 8: Število, starost in telesne mere v pincgavskem
tipu po območjih
Tip PZ Število
Starost (v letih)
Višina vihra (v cm)
Višina križa (v cm)
Dolžina telesa (v cm)
Obseg prsi (v cm)

LJ

KR

CE

NG

NM

PT

108
5,8
136,0
138,9
136,8
189,4

56
4,9
135,4
138,3
135,7
186,4

21
5,2
135,3
138,1
135,2
187,1

31
6,3
135,4
138,1
134,7
190,4

10
5,4
135,6
138,3
138,0
190,9

3
8,2
135,0
137,7
135,3
190,0

Na območju Nove Gori
ce je od skupnega števila
vseh krav cikaste pasme
največji delež krav, tj.
63,3 odstotka, v pinc
gavskem tipu. Sledi ob
močje Ljubljane s 47,0

Krava v cikastem tipu Roža 12520895
Kmetija Karničar iz Jezerskega

Krava v pincgavskem
tipu Redčka 1591061
Kmetija VALAS iz
Srpenice v Posočju
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odstotki in območje Celja z 41,2 odstotka krav v pincgavskem tipu.
Najmanjši delež je na območju Kranja z 38,9 odstotka in območju
Novega mesta s 30,3 odstotka krav v pincgavskem tipu. Največji
povprečni okvir imajo krave v pincgavskem tipu na Primorskem in
Dolenjskem.

POVPREČNE SKUPNE OCENE KRAV CIKASTE
PASME PO TIPIH

NAPAKE PRI AVTOHTONIH LASTNOSTIH

Preglednica 9: Povprečne skupne ocene krav po tipih (skupaj
in krave, starejše od 10 let)
TIP

CK
DCK
PZ
Skupaj

Števi
Št. krav,
lo AVT OMI OBL VIME starejših AVT OMI OBL VIME
krav
od 10 let

94
187
229
510

7
5
2
4

6
6
6
6

6
6
5
5

6
5
5
5

31
26
13
70

8
5
2
6

6
6
6
6

6
5
6
6

6
5
5
5

Legenda:
AVT – ocena za avtohtonost OMI – ocena za omišičenost
OBL – ocena za oblike
VIME – ocena za vime
Preglednica 9 pokaže na povprečne ocene za omišičenost, oblike
in vime pri vseh tipih. Nekoliko boljše ocene imajo krave v cika
stem tipu.
Pri oceni za avtohtonost je treba upoštevati sistem linearnega oce
njevanja, kjer dobijo ocene od 1 do 3 krave v pincgavskem tipu
(slabo izrazite avtohtone lastnosti), ocene od 4 do 6 krave v delno
cikastem tipu (srednje izrazite avtohtone lastnosti), ocene od 7 do
9 pa dobijo krave v cikastem tipu (dobro izrazite avtohtone lastno
sti). Izrazitost avtohtonih lastnosti je v neposredni povezavi s tipom
krave. Krave v cikastem tipu, starejše od 10 let, imajo izrazitejše
avtohtone lastnosti od mlajših.

POVPREČNE OCENE KRAV ZA AVTOHTONE
LASTNOSTI
Preglednica 10: Povprečne ocene za avtohtone lastnosti po
tipih
Dolžina glave
Izraženost oči
Debelina rogov
Usmerjenost rogov
Vrat
Izraženost podgrline
Pigmentacija plašča
Izraženost hrbtne lise
Izraženost pas na stegnih
Izraženost pas na golenih

CK
6
7
6
6
7
6
6
6
6
7

DCK
5
6
5
5
5
5
5
5
6
7

PZ
3
5
4
5
4
4
5
5
5
6

Pri oceni za posamezne avtohtone lastnosti je treba upoštevati
sistem linearnega ocenjevanja, kjer dobijo ocene od 1 do 3 krave
s slabo izrazitimi posameznimi avtohtonimi lastnostmi, ocene od
4 do 6 krave s srednje izrazitimi in ocene od 7 do 9 krave z dobro
izrazitimi posameznimi avtohtonimi lastnostmi. Izrazitost posamez
nih avtohtonih lastnosti je v neposredni povezavi s tipom krave.
Odstopanja so sledeča:
- krave v cikasten tipu imajo nekoliko podpovprečno oceno za
dolžino glave,
- krave v pincgavskem tipu imajo nadpovprečno oceno za izraže
nost oči,
- krave v cikastem tipu imajo nekoliko podpovprečno oceno za
debelino rogov,
- krave v cikastem tipu imajo nekoliko podpovprečno oceno za
24
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usmerjenost rogov,
- krave v pincgavskem tipu imajo nadpovprečno oceno za usmer
jenost rogov,
- krave v cikastem tipu imajo nekoliko podpovprečno oceno za
izraženost podgrline,
- pase na golenih so slabo izražene predvsem pri cikastem in
delno cikastem tipu.

Preglednica 11: Prisotnost napak pri avtohtonih lastnostih v
številu po tipih
Število

CK

DCK

PZ

42
25
32
6
40
12
19
36
43

9
3
4
0
10
4
1
7
9

22
10
17
5
16
7
5
13
20

11
12
11
1
14
1
13
16
14

Temen smrček
Cvet na glavi
Liska na glavi
Potemnel pigment
Bele nogavice
Liske na nogah
Pikasto pisana
Prekinjena hrbtna lisa
Hrbtna lisa na križu

Napake pri avtohtonih lastnostih pomenijo odstopanja in niso zaželene.
Izjema je hrbtna lisa na križu, ki je bolj kot posebnost, kot pa napaka.
Iz preglednice 11 je razvidno, da je največ napak temen smrček,
bele nogavice, prekinjena hrbtna lisa in liska na glavi. Te napake
so verjetno posledica primesi drugih pasem.
Bele nogavice so najpogostejša napaka pri kravah v cikastem tipu
in temen smrček pri kravah v delno cikastem tipu. Pri kravah v
pincgavskem tipu je napak približno enako, le da je redkejši pojav
potemnelega pigmenta in lisk na nogah.

POVPREČNE OCENE KRAV ZA TELESNE
OBLIKE
Preglednica 12: Povprečne ocene za telesne oblike po tipih
CK

DCK

PZ

4
5
6
7
6
6

5
5
6
5
6
6

5
5
6
4
6
6

Hrbet
Nagib križa
Kot skočnega sklepa
Izraženost skočnega sklepa
Biclji
Parklji

Iz preglednice 12 je razvidno, da imajo krave v cikastem tipu rahlo
uleknjen hrbet, kar je tudi značilna pasemska lastnost. Največja
razlika je v izraženosti oziroma debelini skočnega sklepa. Krave v
cikastem tipu imajo bolj »fine« skočne sklepe, tanjše in poudarjene
kite. Krave v pincgavskem tipu pa imajo debelejše oziroma masiv
nejše noge. Zelo dobra lastnost krav cikaste pasme so korektne
noge, kar je treba še dodatno utrditi v populaciji.

NAPAKE PRI TELESNIH OBLIKAH
Preglednica 13: Prisotnost napak pri telesnih oblikah v številu
po tipih
Število

Ohlapno pleče
Strehast križ
Visoko nasajen rep
X stoja
Razprti parklji

39
77
64
12
1

CK

13
3
12
2
0

DCK

12
25
30
5
0

PZ

14
49
22
5
1

Napake pri telesnih oblikah pomenijo odstopanja in niso zažele
ne. Negativno vplivajo na dolgoživost, proizvodnjo in na uporabo
živali za pašo.
Največ napak pri telesnih oblikah sta strehast križ in visoko nasajen
rep. Teh dveh napak je v populaciji krav cikaste pasme znatno pre
več. Obe lastnosti sta med seboj velikokrat povezani in negativno
vplivata na potek telitev in plodnost. Strehast križ se največkrat
združi z debelim in močno izraženim korenom repa. To lastnost je
prinesla v populacijo pincgavska pasma, saj je tudi najbolj prisotna
pri kravah v pincgavskem tipu. Podobno lastnost se večkrat opazi
pri kravah pasme montbeliarde.

POVPREČNE OCENE KRAV ZA OBLIKE
VIMENA
Preglednica 14: Povprečne ocene za oblike vimena po tipih
Vime pod trebuhom
Globina vimena
Debelina prednjih seskov
Dolžina prednji seskov

CK

DCK

PZ

6
6
5
4

5
6
5
4

5
5
6
4

Rezultati ocenjevanja posameznih lastnosti oblik vimena so poka
zali presenetljivo veliko podobne ocene. Do sedaj je bilo večkrat
slišati, da je pincgavska pasma prinesla boljšo obliko in pripetost
vimena. Pri ocenjevanju vimen je zaslediti v populaciji krav cikaste
pasme veliko različnih vimen, od slabih do dobrih, zato je pov
prečje solidno in izenačeno. Sicer je dedovanje oblik vimena veliko
oziroma ima visoko heritabiliteto, zato bo spremljanje teh lastnosti
na potomkah izbranih bikov še kako pomembno. Za marsikoga
je presenetljiv podatek o povprečno kratkih seskih v populaciji.
Mlajše krave imajo krajše seske, medtem, ko imajo starejše krave
daljše seske. Ker je starejših krav manj, tudi ni presenetljivo, da je
povprečna dolžina seskov krajša.

NAPAKE PRI OBLIKAH VIMENA
Preglednica 15: Prisotnost napak pri oblikah vimena v številu
po tipih
Število

Stopničasto vime
Lijakasti seski
Stran štrleči seski
Nečisto vime – 1 pasesek
Nečisto vime – 2 paseska
Nečisto vime – 1 medsesek

36
26
37
81
54
5

CK

2
2
3
12
14
0

DCK

16
7
14
34
19
2

PZ

18
17
20
35
21
3

Napake pri oblikah vimena pomenijo odstopanja in niso zaželene.
Negativno vplivajo na molžo in možnost poškodb je večja. Iz pregled
nice 15 je presenetljivo večje število napak pri kravah v pincgavskem
tipu. Pri prisotnosti napak na oblikah vimena in drugih napakah je
treba upoštevati tudi to, da je v populaciji krav cikaste pasme naj
večje število krav v pincgavskem tipu, kar pomeni, da je zato tudi
po številu več napak. Daje pa neko sliko trenutnega stanja.

ZBIRNIK PODATKOV PO IZBRANIH OČETIH
Zbirnik najpomembnejših podatkov po izbranih očetih je za tiste
potomke bikov, ki so zastopane v populaciji krav cikaste pasme v
večjem številu. Ta zbirnik v določeni meri odseva, kakšne potomke
daje izbrani bik. Gre za bike, ki so bili v preteklosti vključeni v umet
no osemenjevanje in so imeli precejšen delež pincgavske krvi.

Preglednica 15: Zbirnik povprečnih podatkov po izbranih oče
tih
TOB
GLOG
MIL
GABER TOBI
151176 150937 151146 151095 750406

Število krav
Povprečna starost
(v letih)
Število krav v CK tipu
Število krav v DCK tipu
Število krav v PZ tipu
Višina vihra krav (v cm)
Višina križa krav (v cm)
Dolžina telesa (v cm)
Obseg prsi (v cm)
Ocena za avtohtonost
Ocena za omišičenost
Ocena za oblike
Ocena za vime

69

64

49

41

20

3,0

6,6

3,7

4,4

5,6

5
33
31
130,6
133,8
128,9
176,9
4
5
6
6

0
24
40
133,5
136,5
134,7
187,2
3
6
5
5

0
18
31
134,0
137,3
133,9
182,9
3
6
5
5

1
9
31
133,7
136,7
133,4
183,6
3
6
5
5

0
3
17
135,6
138,5
137,5
187,9
3
6
5
5

13 –
strehast
križ,

NAPAKE
(število, vrsta napake)

9–
visoko
nasajen
rep,
9–
pikasto
pisana

16 – stre
hast križ,
8 – stop
ničasto
vime,
11 –
strehast
7 – lijaka
križ
sti seski,

7–
stran
štrleči
seski

7–
strehast
križ

6–
temen
smrček

Iz preglednice 15 je razvidno, da so krave po biku Tobu zastopane
v največjem številu v populaciji krav cikaste pasme. V primerjavi z
ostalimi skupinami potomk po izbranih bikih izražajo večji delež
avtohtonih lastnosti, imajo močno izražene bele lise po hrbtu in
nogah, so srednjega okvirja, nekoliko slabše omišičene ter imajo
nekoliko boljše telesne oblike in oblike vimena.
Krav po ostalih bikih, ki so prikazane v preglednici 15, jih je tudi
veliko v populaciji krav cikaste pasme. Te izražajo majhen delež
avtohtonih lastnosti, so večjega okvirja, bolj omišičene in imajo
povprečne telesne oblike in oblike vimena.

Izsledki drugega pregleda populacije krav cikaste pasme
so naslednji:
1. velika raznolikost po tipu in velikosti
2. velika ogroženost tiste skupine živali v prvobitnem tipu
3. cikasto govedo redijo manjše hribovite kmetije, predvsem
mešane kmetije
4. delna razpršitev pasme po Sloveniji
Temeljne usmeritve dela v prihodnje:
1. obnovitev pasme v skladu s sprejetim rejskim ciljem
2. uravnotežena selekcija, odbira plemenskih živali po liniji
bikov in po liniji odbranih bikovskih materah
3. preprečevanje parjenja v sorodstvu, načrtno vključevanje
plemenskih bikov v alternativno vzrejo in pripust, ter
načrtno osemenjevanje plemenic
4. genetska utrditev plemenitih avtohtonih lastnosti
5. dobra plodnost, odpornost, prilagojenost na skromne
razmere, sposobnost za pašo in skladnost telesnih oblik
s korektnimi nogami
Obnovitev ogrožene pasme je zahtevna naloga, ki zahteva
skupno delo vseh, ki smo poklicani za njen obstoj. Ne smemo
si privoščiti, da bi pasmo obnovili po naših željah in usmeritvah, ampak smo jo zavezani v največji možni meri obnoviti
v tisti tip, ki je že bil.
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SEZNAM BIKOVSKIH MATER CIKASTE PASME
IME
ŠTEVILKA
ROJSTVO

DETOVA
1 2044279
15.11.1988
KOSTANJA
2 1613509
10.01.1990
MAVRA
3 1292105
15.06.1990
ROŽA
4 1450861
30.06.1990
BREZA
5 1450863
30.06.1991
SRNA
6 1534427
08.03.1992
MAVRA
7 1534428
10.05.1992
RDEŠKA
8 1292143
10.05.1992
CIKA
9 1558012
27.07.1992
CIKA
10 1614325
15.03.1994
VESNA
11 E0369202
27.03.1995
JELENA
12 1614335
10.09.1995
RDEŠKA
13 1600437
16.01.1996
MURKA
14 1673480
11.06.1996
CIKA
15 1780399
01.01.1997
PISANA
16 1921933
15.03.1997
JAGODA
17 1772727
20.05.1997
CIKA
18 92175772
01.01.1998
RISA
19 1895732
14.04.1999

ROŽA 1450861
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REJEC
NASLOV

HRIBAR MILAN
STUDENCA 2/A
1240 KAMNIK
SOKLIČ MARIJA
PODJELJE 9
4267 SREDNJA VAS
KOROŠEC JAKOB
KOPRIVNIK 63
4264 BOH.BISTRICA
GALIN FRANC
KALIŠE 5/A
1242 STAHOVICA
BALANTIČ JOŽEFA
ŽUPANJE NJIVE 21
1242 STAHOVICA
ŽVAN ANTON
BL. DOBRAVA 65
4273 BL. DOBRAVA
NOČ ALOJZIJ
JAVOR. ROVT 9
4270 JESENICE
SMUKAVEC IZTOK
PODJELJE 13
4267 SREDNJA VAS
MIKUŽ SILVESTER
GOZD 4/B
5273 COL
SMUKAVEC IZTOK
PODJELJE 13
4267 SREDNJA VAS
CINDRIČ IVAN
DOVJE 38
4281 MOJSTRANA
SMUKAVEC JOŽEF
PODJELJE 21
4267 SREDNJA VAS
POLJANŠEK MARTA
ŽUPANJE NJIVE 22
1242 STAHOVICA
ŠEST ALBIN
SREDNJA VAS 44
4267 SREDNJA VAS
KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO 4
1242 STAHOVICA
POVODNIK CILKA
PODGORJE 12/A
8292 ZABUKOVJE
ŠEST ALBIN
SREDNJA VAS 44
4267 SREDNJA VAS
KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO 4
1242 STAHOVICA
KLEMEN FRANČIŠEK
ZGORNJI TUHINJ 10
1219 LAZE TUHINJ

KGZ

ZAPOREDNA
TELITEV

STATUS
LETO
ODBIRE

LJ

12.
14.07.2004

BM-E
2003

KR

12.
14.11.2005

BM
2003

KR

11.
25.08.2006

BM-E
2004

LJ

13.
01.02.2007

BM-E
2003

LJ

10.
22.06.2006

BM
2003

KR

10.
22.04.2006

BM-E
2003

KR

12.
06.07.2006

BM
2003

KR

10.
03.05.2006

BM
2006

NG 9.
06.06.2004

BM
2003

KR

10.
04.03.2006

BM
2003

KR

9.
31.03.2006

BM-E
2006

KR

7.
30.01.2006

BM
2004

LJ

9.
03.08.2006

BM
203

KR

9.
06.04.2006

BM
2003

LJ

7.
11.06.2006

BM-E
2003

7.
NM 01.06.2006

BM-E
2003

KR

8.
21.04.2006

BM-E
2003

LJ

5.
13.06.2006

BM
2004

LJ

5.
15.05.2006

BM
2005

VESNA E0369202

IME
ŠTEVILKA
ROJSTVO

ROŽA
20 2101294
10.07.1999
CIKA
21 1987290
20.03.2000
SRNA
22 92223514
06.06.2000
LIPA
23 42207766
16.06.2000
SLATNARCA
24 1929844
08.09.2000
RDEŠKA
25 2095379
10.10.2000
MELONA
26 82268286
31.12.2000
CIKA
27 32175778
31.12.2000
CVETA
28 02562454
27.08.2002
MAVRA
29 82837132
29.12.2003
GAVTRAŽA
30 22859750
04.04.2004
ŠVAJCA
31 82932086
20.06.2004

Rafko Rokavec,
strokovni tajnik društva CK
POREKLO
KGZ ZAPOREDNA
TELITEV

REJEC
NASLOV

DEŠMAN ANTON
ROBANOV KOT 39
3335 SOLČAVA
NOČ ALOJZIJ
JAVOR. ROVT 9
4270 JESENICE
ŠEST ALBIN
SREDNJA VAS 44
4267 SREDNJA VAS
KOVAČ ANDREJA
VOVŠE 5
1252 VAČE
BRLEC MIHAEL
ZG. PALOVČE 3
1240 KAMNIK
BALANTIČ JOŽEFA
ŽUPANJE NJIVE 21
1242 STAHOVICA
CINDRIČ IVAN
DOVJE 38
4281 MOJSTRANA
KUHAR ANDREJ
KLEMENČEVO 4
1242 STAHOVICA
ČEVKA ALOJZIJ
ZAKAL 14
1242 STAHOVICA
KLEMENŠEK DANI
LOG. DOLINA 29
3335 SOLČAVA
HRIBAR MILAN
STUDENCA 2/A
1240 KAMNIK
PIRŠ OLGA
ZGORNJI TUHINJ 9
1219 LAZE TUHINJ

CE

5.
12.01.2006

BM
2003

KR

5.
31.07.2006

BM
205

KR

5.
18.04.2006

BM
2003

LJ

5.
10.06.2006

BM
2004

LJ

4.
06.07.2006

BM
2004

LJ

4.
18.07.2006

BM
2003

KR

4.
03.05.2006

BM
2006

LJ

2.
06.03.2006

BM
2005

LJ

2.
16.04.2006

BM
2005

CE

2.
30.11.2006

BM
2006

LJ

1.
15.06.2006

BM
2006

LJ

1.
20.03.2006

BM
2006

POVZETEK:
SKUPNO ŠTEVILO BM		
ŠTEVILO ELITNIH BM		
ŠTEVILO REJCEV BM		

31
8
22

ŠTEVILO BM PO KGZ
LJUBLJANA		14
KRANJ		13
CELJE		
2
NOVA GORICA		1
NOVO MESTO		1
POVPEČNA VIŠINA VIHRA		122 cm
POVPREČNA DOLŽINA TELESA		124 cm
ŠTEVILO BM STAREJŠIH NAD 10 LET		15

JELENA 1614335

STATUS
LETO
ODBIRE

PISANA 1921933

Rokavec,
SEZNAM BIKOV V NARAVNEM PRIPUSTU V LETU 2007 Rafko
strokovni tajnik društva CK
PLEMENSKI BIK

ROJ.

OČE

REJEC
NASLOV

PLEMENSKI BIK

ROJ.

OČE

REJEC
NASLOV

1

GALEB
VRŠNIK ŠTEFAN
03.02. CIK
851786
Podolševa 23
SI 92775516 2003 62175775 3335 Solčava

GALLILEO
14.08. GALEB
22 852221
SI 23058079 2005 851786

2

TOBSI
12.11. TOB
851816
SI 22838050 2003 151176

ANTIH MARKO
Staro selo 24
5222 Kobarid

GRINTOVC 19.08. GALEB
23 852220
SI 53058083 2005 851786

3

VIKI
30.12. WICK
851808
SI 32757107 2003 750572

MOLE JOŽE
Žažar 3
1254 Horjul

SNOVIK
28.08. SLAP
24 852219
SI 63058075 2005 151255

ČEVKA ALOJZIJ
Zakal 14
1242 Stahovica
POVODNIK CILKA
Podgorje ob Sevnični
12
8292 Zabukovje
ŠTEFANČIČ BLAŽ
Potok 4a
1336 Vas

4

DREN
28.03. DULE
851964
SI 02834388 2004 851655

BOGATAJ MARJAN
Stara Oselica 40
4224 Gorenja vas

BROD
10.09. BRIN
25 852218
SI 33058047 2005 851656

KRIVEC KAREL
Logarska dolina 23
3335 Solčava

CMOK
02.04. COL
851963
SI 92862487 2004 151263

KOŠIR KARNIČAR MARI
Zgornje Jezersko 104
4206 Zgornje Jezersko

GOLOB
11.09. GALEB
26 852217
SI 43058084 2005 851786

SKOČIR EMIL
Drežnica 43/a
5222 Kobarid

MANDELJ
20.07. MIŠKO
851959
SI 92932085 2004 851551

MEŠL JOŽICA
Lokovica 37
3325 Šoštanj

PUTIN
02.10. PLEM
27 852216
SI 32685404 2005 851657

VIDMAR LUKA
Belčji vrh 32
8343 Dragatuš

7

SMOKI
02.09. SLAP
851957
SI 42932042 2004 151255

PLESNIK GREGOR
Logarska dolina 13
3335 Solčava

DRIN
18.10. DULE
28 852215
851655
SI 53063960 2005

KLEMEN FRANČIŠEK
Zgornji Tuhinj 10
1219 Laze v Tuhinju

8

JELEN
14.09. COL
851956
SI 82639453 2004 151263

DROLC ANTON
Češnjice v Tuhinju 2
1219 Laze v Tuhinju

BORČI
21.10. BRIN
29 852214
SI 03058071 2005 851656

KAJZAR ALBIN
Dvor 5/b
1210 Ljubljana Šentvid

9

CVET
05.12. COL
851977
SI 62958680 2004 151263

KUHAR ANDREJ
Klemenčevo 4
1242 Stahovica

27.11. DULE
30 DRAGULJ
SI 13064776 2005 851655

URŠNIK DRAGO
Sv. Danijel 27
2371 Trbonje

JELCIN
23.02. COL
10 851979
SI 92971420 2005 151263

GREGORČIČ IVAN
Vrsno 43
5222 Kobarid

08.12. BRIN
31 BOHINJ
SI 73073833 2005 851656

DEŠMAN ANTON
Robanov kot 39
3335 Solčava

CIKLAM
06.03. COL
11 851980
SI 62921590 2005 151263

MLAKAR IVANA
Bohinjska Češnjica 19
4267 Srednja vas-Bohinj

30.01. BRIN
32 BLED
SI 23075737 2006 851656

KARO MARJAN
Okrog pri Motniku 2
1221 Motnik

GAL
11.03. GALEB
12 852231
SI 73004178 2005 851786

ATELŠEK MILOŠ
Ter 61
3333 Ljubno ob Savinji

08.02. DULE
33 DARFUR
SI 13076777 2006 851655

ANTIH MARKO
Staro selo 24
5222 Kobarid

GAMS
12.03. GALEB
13 852230
SI 03004175 2005 851786

KOROŠEC VINKO
Koprivnik v Bohinju 61
4246 Bohinjska Bistrica

06.03. CIKO
34 KLAS
SI 93200554 2006 851962

PRESTOR ALOIS
Kokra 21
4205 Predvor

GVIDO
17.03. GALEB
14 852228
SI 93004176 2005 851786

PODLESNIK LOVRE
Primož pri Ljubnem 41
3333 Ljubno ob Savinji

IVAN
30.03. MANDELJ CINDRIČ
35 MACESEN
Dovje 38
SI 03184507 2006 851959
4281 Mojstrana

SNOP
04.4.
15 852226
SI 62670995 2005

MRAK JANEZ
Studenčice 49
1215 Medvode

NOČ ALOJZIJ
31.03. MIŠKO
36 DOVŽAN
rovt 9
SI 03192346 2006 62525194 Javorniški
4270 Jesenice

5

6

SLAP
151255

ČARLI
04.04. COL
16 852225
SI 63025415 2005 151263

BIZILJ BOGOMIR JOSIP
Šmartno 26
4207 Cerklje pri Kranju

LABOD
LESJAK FRANC
10.04. MIŠKO
17 151415
Trobelno 4
2005
62525194
SI 32965294
1240 Kamnik
NAGELJ
MRČUN ANDREJ
13.04. MIŠKO
18 151418
Ples 1
2005
62525194
SI 22965295
1251 Moravče
TUHINJ
22.04. TOB
19 852224
SI 42959975 2005 151176

TRATNIK IVAN
Šmiklavž 56
3342 Gornji grad

DOLFE
06.05. DULE
20 852223
SI 82965220 2005 851655

PEROVŠEK JOŽE
Aškerčeva cesta 2
1293 Šmarje Sap

BRAMOR
05.08. BRIN
21 852222
SI 52679153 2005 851656

PUC MILAN
Koprivna 25
2393 Črna na Koroškem

V drugi polovici leta 2007 bodo vključeni v pripust naslednji biki
iz alternativne vzreje:
ENCIJAN SI 03272400
SMAST SI 73114961
STUDOR SI 43192043
TOSC SI 83192032
SIRK SI 73209995
VIKTOR SI 03217944
KEKEC SI 83200407
KALČEK SI 43136005
MURI SI 93224491
SENIK SI 23209990
Njihovi podatki so na naslednji strani.

Cikasti zvonček

27

SEZNAM BIKCEV
V ALTERNATIVNI VZREJI V LETU 2007
DRAGULJ

SI 13064776
ROJEN: 27.11.2005
O: DULE 851655
M: ROŽA 1519446
IZVOR: Čevka Borut, Bistričica 21, 1242 Stahovica
VZREJA: URŠNIK DRAGO, SV. DANIJEL 27, 2371 TRBONJE

KEKEC SI 83200407
ROJEN: 15.06.2006 O: CEKIN 851966
M: GAVTRAŽA 22859750
IZVOR: Hribar Milan, Studenca 2/a, 1240 Kamnik
VZREJA: PIRŠ OLGA, ZGORNJI TUHINJ 9, 1219 LAZE V TUHINJU

BOHINJ SI 73073833
ROJEN: 08.12.2005 O: BRIN 851656
M: ROŽA 12520895
IZVOR: Košir Karničar Marijana, Zgornje Jezersko 104, 4206 Zgornje Jezersko
VZREJA: DEŠMAN ANTON, ROBANOV KOT 39, 3335 SOLČAVA

KALČEK SI 43136005
ROJEN: 06.07.2006 O: CENE 851958
M: MAVRA 1534428
IZVOR: Noč Alojzij, Javorniški rovt 9, 4270 Jesenice
VZREJA: SLAPNIK FRANČIŠKA, ROVT POD MENINO 17,
3341 ŠMARTNO OB DRETI

BLED SI 23075737
ROJEN: 30.01.2006 O: BRIN 851656
M: JELENA 1614335
IZVOR: Smukavec Jožef, Podjelje 21, 4267 Srednja vas v Bohinju
VZREJA: KARO MARJAN, OKROG PRI MOTNIKU 2, 1221 MOTNIK
DARFUR SI 13076777
ROJEN: 08.02.2006 O: DULE 851655
M: MURKA 1489116
IZVOR: Taler Matilda, Studor v Bohinju 6, 4267 Srednja vas v Bohinju
VZREJA: ANTIH MARKO, STARO SELO 24, 5222 KOBARID
KLAS SI 93200554
ROJEN: 06.03.2006 O: CIKO 851962
M: CIKA 32175778
IZVOR: Kuhar Andrej, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica
VZREJA: PRESTOR ALOIS, KOKRA 21, 4205 PREDDVOR
MACESEN SI 03184507
ROJEN: 30.03.2006 O: MANDELJ 851959 M: JAGODA 12833661
IZVOR: Mešl Jožica, Lokovica 37, 3325 Šoštanj
VZREJA: CINDRIČ IVAN, DOVJE 38, 4281 MOJSTRANA
DOVŽAN SI 03192346
ROJEN: 31.03.2006 O: MIŠKO 62525194
M: VESNA E0369202
IZVOR: Cindrič Ivan, Dovje 38, 4281 Mojstrana
VZREJA:
ŠEST ALBIN, SREDNJA VAS 44, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU
ENCIJAN SI 03272400
ROJEN: 11.04.2006 O: LIŠČEK 82639460 M: BLANKA 1764898
IZVOR: Klemenčič Marija, Zaboršt pri Dolu 15, 1262 Dol pri Ljubljani
VZREJA: NOČ ALOJZIJ, JAVORNIŠKI ROVT 9, 4270 JESENICE
SMAST SI 73114961
ROJEN: 16.04.2006 O: SATURN 851820
M: BREZA E0392864
IZVOR: Sovdat Branko, Smast 3, 5222 Kobarid
VZREJA: DOBRAVEC VENČESLAV, DOLJE 55, 5220 TOLMIN
STUDOR

SI 43192043
ROJEN: 21.04.2006 O: SIMON 851815
M: JAGODA 1772727
IZVOR: Šest Albin, Srednja vas v Bohinju 44, 4267 Srednja vas v Bohinju
VZREJA: LUŠINA FRANC, GOSTEČE 8, 4220 ŠKOFJA LOKA

TOSC

SI 83192032
ROJEN: 03.05.2006 O: TOM 851817
M: RDEŠKA 1292143
IZVOR: Smukavec Iztok, Podjelje 13, 4267 Srednja vas v Bohinju
VZREJA: GANTAR FRANC, ŽIBRŠE 37, 1372 HOTEDRŠICA

MURI SI 93224491
ROJEN: 06.07.2006 O: MERKUR 851814
M: ČEŠNA 12834394
IZVOR: Prestor Alois, Kokra 21, 4205 Preddvor
VZREJA: KLEMENČIČ MARIJA, ZABORŠT PRI DOLU 15,
1262 DOL PRI LJUBLJANI
SENIK

SI 23209990
ROJEN: 17.07.2006
O: SATURN 851820
M: BELA 1906056
IZVOR: Povodnik Cilka, Podgorje ob Sevnični 12/a, 8292 Zabukovje
VZREJA: GABRIČ JOŽEFA, ŽENJE 1, 8270 KRŠKO

KEBER SI 63136034
ROJEN: 01.08.2006 O: CENE 851958
M: ŠMARNA 62361893
IZVOR: Noč Alojzij, Javorniški rovt 9, 4270 Jesenice
VZREJA: DROLC ANTON, ČEŠNJICE V TUHINJU 2,
1219 LAZE V TUHINJU
SIDOL SI 33219235
ROJEN: 09.08.2006 O: SLAP 151255
M: CIKA 1534426
IZVOR: Pirš Olga, Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju
VZREJA: JERNEJČIČ FRANC, UNEC 44/A, 1381 RAKEK
CIRIL SI 53129754
ROJEN: 11.08.2006 O: COL 151263
M: PISANA 62207764
IZVOR: Golja Albina, Podgorje ob Sevnični 15, 8292 Zabukovje
VZREJA: KOPITAR BOGOMIR, PAKA PRI VELENJU 61, 3320 VELENJE
TIGER SI 13136785
ROJEN: 21.08.2006 O: TOM 851817
M: ROŽA 1847491
IZVOR: Ambrožič Lucija, Krnica 62/a, 4247 Zgornje Gorje
VZREJA: KUHAR ANDREJ, KLEMENČEVO 4, 1242 STAHOVICA
ŠMAREN SI 23220645
ROJEN: 07.09.2006 O: ŠVAJC 851809
M: BIBA 42895891
IZVOR: Kajzar Albin, Dvor 5/b, 1210 Ljubljana Šentvid
VZREJA: MEDVED MARTINA, TEPE 14, 1272 POLŠNIK
GROS

SI 92652831
ROJEN: 25.10.2006 O: GALEB 851786
M: RDEČKA 1764766
IZVOR: Vršnik Štefan, Podolševa 23, 3335 Solčava
VZREJA: KAJZAR ALBIN, DVOR 5/B, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

SIRK

GARFILD SI 03287291
ROJEN: 30.11.2006
O: GALEB 851786
M: MAVRA 82837132
IZVOR: Klemenšek Daniel, Logarska dolina 29, 3335 Solčava
VZREJA: BOGATAJ MARJAN, STARA OSELICA 40, 4224 GORENJA VAS

VIKTOR

TROT SI 83230057
ROJEN: 22.12.2006 O: TOM 851817
M: NINA 52483444
IZVOR: Škoberne Jakob, Lončarjev dol 16/a, 8290 Sevnica
VZREJA: KAJZAR ALBIN, DVOR 5/B, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

SI 73209995
ROJEN: 01.06.2006 O: SATURN 851820
M: PISANA 1921933
IZVOR: Povodnik Cilka, Podgorje ob Sevnični 12/a, 8292 Zabukovje
VZREJA: KUMER MARKO, KOPRIVNA 28, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
SI 03217944
ROJEN: 05.06.2006 O: VIKI 851808		 M: ROŽA 2040533
IZVOR: Mole Jože, Žažar 3, 1354 Horjul
VZREJA: BRLEC MIHAEL, ZGORNJE PALOVČE 3, 1240 KAMNIK
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BOVINA VIRUSNA
DIAREJA
– MUKOZNA
BOLEZEN

Mag. Zoran Klinkon, dr. vet. med.,
odgovorna oseba za izvedbo rejskega
programa CK

Bolezen BVD povzroča pesti virus (lat. Pestis = kuga). Najpo
gosteje je z njim okuženo govedo, dovzetni pa so tudi prašiči,
ovce in koze. Virus BVD najdemo tudi pri divjih parkljarjih.
Bistvena lastnost za ohranjanje virusa v okuženi reji je spo
sobnost, da se ohranja prek tako imenovanih persistentnih
(stalnih) izločevalcev (PI) virusa BVD. To so navidezno zdrave
živali, ki pa izločajo virus vse življenje. Stalnih izločevalcev (PI)
virusa BVD je v okuženi reji le od 1 do 5 odstotkov; če te živali
iz reje izločimo, prekinemo krog širjenja bolezni ter tako ozdra
vimo rejo. Večina PI pogine v prvih dveh letih starosti. Virus se
lahko ohranja le v mlečnih in kombiniranih rejah, kjer poteka
normalen reprodukcijski ciklus. V rejah pitancev se virus ne
more ohranjati daljše obdobje, okužba v reji pa se ohranja le
z vnosom novih PI v rejo.

B

olezen je kompleksna in zapletena; ne povzroča številnih
poginov pri živalih v okuženi reji, spada pa med bolezni,
ki povzročajo velike ekonomske škode.

Virus se v rejo vnese največkrat z nakupom okužene živali,
lahko pa tudi le ob stiku z okuženo živaljo (sejem, skupna
paša, naravni pripust), s semenom in opremo ter ljudmi, ki so
imeli stik z okuženo živaljo. Poznamo dva najpogostejša nači
na prenosa virusa z živimi živalmi: prvi je prek persistentnih
izločevalcev (PI), ki izločajo in prenašajo virus na neokužene
živali vse življenje, drugi način pa predstavljajo okužene živali
v akutni fazi, ki izločajo virus le en do dva tedna. Najpogosteje
se virus BVD vnese v neokuženo rejo z nakupom nepregledane
živali. Varen nakup je nakup le tistih živali, pri katerih laborato
rijsko ne ugotovimo protiteles in virusa BVD. Z laboratorijskimi
testi ugotovimo ali ovržemo, če je žival, ki je predmet prodaje,
morebiten PI pa tudi če je žival v akutni fazi bolezni. Labora
torijsko pozitiven rezultat na protitelesa nam pove, da je ta
žival že prebolela okužbo, zato je utrpela določene poškodbe,
ki zmanjšujejo dejansko vrednost živali, vendar je odporna na
novo okužbo z istim tipom virusa BVD. Nakup mlajših živali je
nevarnejši, ker je odstotek PI med mlajšimi živalmi veliko večji
kot pri živalih, ki so starejše od dveh let. Posebno nevarnost
predstavljajo nakupi nepregledane breje živine. Virus BVD se
namreč v goveji populaciji ohranja prek PI, ki nastanejo kot
posledica okužbe breje živali v prvi tretjini brejosti. Pozitivna
breja žival (na protitelesa ali virus BVD) je tako lahko nosilka
PI teleta, ki ob telitvi sproži okužbo celotne reje.
Veliko nevarnost prenosa virusa med rejami predstavlja tudi
skupna paša, zlasti navada, da več rejcev pošlje na skupno pa
šo mlade telice, ki jih pred odhodom na pašo osemenijo. Tako
se živali iz različnih rej združujejo na paši v najbolj kritičnem
obdobju in vse breje telice in krave se jeseni v domačo rejo
vrnejo s PI v maternici, ta teliček pa po rojstvu sproži okužbo
celotne reje. Ta način prenosa je razlog za tako velik odstotek
ugotovljenih pozitivnih živali na protitelesa proti virusu BVD v
pregledanih rejah bikovskih mater na Primorskem (36,5 odstot
ka v letu 2003) in Gorenjskem (34,4 odstotka) v primerjavi z
Dolenjsko (6,5 odstotka) in Pomurjem (3,5 odstotka).
Virus BVD se uspešno prenaša tudi s semenom. Seme, ki se
uporablja pri umetnem osemenjevanju v Sloveniji, je pridob
ljeno od bikov, ki so redno pregledani na BVD, zato je tudi
varno za uporabo. Nevarnost prenosa pa še vedno ostaja v
primeru, ko se bik z virusom BVD okuži ob zaskoku, potem

pa izloča virus z vsemi izločki en do dva tedna po okužbi ter
tako virus aktivno prenaša.
Pri uvozu živih živali, semena in zamrznjenih jajčnih celic ter
zarodkov veljajo enaka priporočila, kot so opisana za prepreče
vanje prenosa virusa med domačimi rejami. Nevarnost vnosa
okužene živali iz tujine torej ni prav nič manjša kot pri nakupu
živali iz sosednje vasi, če nakupljenih živali pred vhlevitvijo v
svojo rejo ne pregledamo.
Virus se lahko posredno prenese še z mlekom, gnojem, slino,
uporabljeno opremo, v omejenem obsegu tudi z mačkami in
psi. Za prenos virusa so posebej nevarne telitve, saj se v oku
ženi reji ob splavih, rojstvu spačkov in PI v plodnih tekočinah
nahajajo velike količine virusa BVD, ki se lahko prek ljudi prene
se v sosednje reje. Prav tako ne smemo zanemariti možnosti
prenosa virusa BVD prek naključnih obiskovalcev in ljudi raznih
služb: pospeševalcev, kontrolorjev, osemenjevalcev, veterinarjev,
nakupovalcev in prekupčevalcev.
Za virus BVD so občutljive vse živali v reji, ne glede na starost
in spol. Posledice okužbe pa so za posamezne živali lahko
zelo različne. Okužbo reje z virusom BVD bi lahko časovno
navidezno razdelili v štiri faze, čeprav so prehodi iz ene faze v
drugo v praksi težko vidni. Bolezenski znaki so ob prvem vnosu
lahko različni (blagi ali močnejši), kar je odvisno od genotipa
in podtipa virusa BVD. Pri živalih se pojavijo povišana telesna
temperatura (do 41 oC), driska, izcedek iz nosu in kašljanje,
splavi v različnih starostih, lahko tudi pljučnica in mastitisi. Po
dveh do štirih tednih živali proizvedejo specifična protitelesa
in so tako po preboleli okužbi zaščitene za vse življenje in več
ne širijo virusa, žal pa so utrpele poškodbe, ki jih virus pusti
na organih, ko se je razmnoževal v okuženi živali. Mlečnost
se pri okuženih molznicah v začetku zmanjša za eno tretjino
ali več, vendar se nekaj tednov po okužbi popravi, nikoli pa
se ne vrne na prejšnjo raven. Posamezna teleta lahko zaradi
driske poginejo. Virus zmanjšuje odpornost živali pred ostalimi
okužbami (mastitisi, pljučnice), kar še dodatno zabriše pravi
vzrok nastalih težav v hlevu.
Ko se zdravstveno stanje v reji nekoliko izboljša, pa se pokažejo
posledice okužbe na reprodukcijskih organih in sledi druga faza
bolezni. Virus BVD v času okužbe nepopravljivo poškoduje re
produktivne organe (maternico, jajcevode, jajčnike) in zarodke
v zgodnjem razvoju, kar ima za posledico slabšo koncepcijo,
neobrejitev, zgodnjo embrionalno smrtnost, splave, rojstvo telet
s prirojenimi napakami, rojstvo šibkih oz. mrtvih telet in rojstvo
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navidezno zdravih telet, ki so lahko PI. V celotni reji se podaljša
poporodni premor, doba med dvema telitvama, potrebnih je
več osemenitev in posledično prezgodnje izločanje živali.
Tretjo fazo zaznamo najmanj šest mesecev po okužbi krav, ki
so v prvi tretjini brejosti. Rojena teleta so PI virusa BVD. Taka
teleta so lahko navidezno zdrava ali pa zaostajajo v rasti. Pri
preiskavi krvi so PI pozitivni na virus BVD ves čas življenja in ne
gativni na specifična protitelesa, razen prve tri mesece življenja,
ko imajo v krvi prisotna protitelesa, pridobljena z mlezivom od
matere. PI največkrat poginejo v prvih tednih po telitvi, večina
preostalih pa v dveh leti. Redko dosežejo spolno zrelost, če pa
se telice le obrejijo, telijo zopet PI teleta, ki zbolijo za mukozno
boleznijo. Ta se kaže v dva do štiri tedne trajajoči krvavi driski
in hujšanju teleta. Zdravljenje z antibiotiki ne pomaga in žival
kljub intenzivni terapiji veterinarja pogine.
S četrto fazo okužbe označujemo vztrajanje okužbe v reji ter
občasno izboljšanje in poslabšanje zdravstvenega stanja v reji.
Reja se sama od sebe redko ozdravi. Ozdravitev je mogoča le
pri manjših rejah (do 10 živali), saj se zaradi pogina PI in isto
časno premajhnega števila živali v prvi tretjini brejosti prekine
naravni potek nastanka novih PI.
Za ozdravitev okužene reje je ključno, da najprej ugotovimo,
katere živali v reji so PI. Iskanje le-teh je vse prej kot enostav
no, saj se živali po zunanjem videzu ne ločijo od zdravih.
Zdravljenje okužene reje je dolgotrajno in temelji na iskanju in
izločevanju pozitivnih reaktorjev na BVD. Od začetka iskanja
PI in njihove izločitve iz okužene reje pa do prvih zanesljivih
rezultatov o uspešnosti zdravljenja poteče najmanj eno leto.
Kateri so postopki zdravljenja:
1. odvzem krvnih vzorcev pri vseh živalih v reji in laboratorijska
preiskava na prisotnost protiteles proti virusu BVD;
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2. pregled krvnih vzorcev na virus BVD pri tistih živalih, ki so
bile negativne na protitelesa BVD, tako najdemo PI v oku
ženi reji;
3. vse ugotovljene PI je treba takoj izločiti iz reje v klavnico;
4. v naslednjih dvanajstih mesecih pri vseh novorojenih teletih
odvzamemo kri takoj po rojstvu in jo laboratorijsko pregle
damo na prisotnost virusa BVD;
5. eno leto po izločitvi živali, ki so PI, pregledamo le živali, ki so
stare od 5 do 12 mesecev na prisotnost protiteles BVD. Če pri
živalih ne dokažemo protiteles, je to zanesljiv podatek, da so
izločeni vsi PI in smo rejo ozdravili te bolezni. V nasprotnem
primeru ponovimo iskanje PI med mladimi živalmi.
V Sloveniji je trenutno okoli petina rej bikovskih mater takšnih,
v katerih se nahajajo izločevalci virusa BVD, in iz teh rej se vi
rus v zadnjih letih intenzivno širi na neokužene reje. V ostalih
rejah ni bila opravljena nobena širše zasnovana raziskava, na
podlagi katere bi lahko ocenili stanje razširjenosti okužbe. Naj
večja nevarnost vnosa virusa v rejo sta skupna paša in nakup
nepregledanih živali, saj se ob stiku z živaljo, ki izloča virus BVD,
neokužena reja takoj okuži, virus pa se potem prenaša od živali
do živali ter povzroči kompleksno sliko bolezni z ekonomsko
škodo, ki jo rejec zaznava še leta po okužbi.
V vzrejališčih in osemenjevalnih središčih je stanje okuženosti z
virusom BVD vse od leta 1994 naprej pod nadzorom, zato lahko
na podlagi rezultatov rednih laboratorijskih preiskav trdimo,
da je seme, s katerim se semeni reje v Sloveniji, varno.
Okužbe rej z virusom BVD so ugotovili v vseh evropskih drža
vah in tudi drugod po svetu.
V Sloveniji cepiv proti virusu BVD nismo nikoli uporabljali in
tudi v prihodnje niso priporočljiva. 

NAPORI DRUŠTVA
ZA LAŽJO
DOSTOPNOST
DO PODPOR ZA
AVTOHTONE PASME
DOMAČIH ŽIVALI
Andrej Kuhar,
rejec in predsednik društva CK
Klemenčevo pod Kamniškim vrhom

Ali bo cika še krasila
slovensko podeželje?

P

ogoji za pridobitev subvencij postajajo prava mora za kmete upravi
čence, kjer nikoli ne veš, kdaj te čaka priporočena pošta z Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Mnoge rejce cikastega
goveda je razočarala odločba, kjer je pod rubriko “Zavrnejo se naslednji
zahtevki” naštetih več ali manj nepravilnosti, na osnovi katerih niso upra
vičeni do podpor ali se jim zmanjša višina posamezne podpore. V naši
državi ni reda na tem področju. Če kmet ni upravičen do posameznih
podpor, naj se to ve že ob začetku vlaganja zanje. Se pa vedno ponavljajo
dopolnjevanja in na koncu takšni ali drugačni odbitki. Ni strokovnjaka,
ki bi jamčil za pravilno izpolnitev subvencijske vloge, zato nastaja zme
da in veliko nejevolje. Najbolj pereče pa je zavlačevanje z izplačili, saj v
prejetih odločbah piše, da bo le-to izvršeno do leta 2008. Tu je nekaj
zelo narobe. Kje je evropski denar, ki ga za ta namen dobi država? Skri
ta uganka... Za marsikaterega kmeta je subvencija največji prihodek na
kmetiji in predstavlja njen obstoj.
Društvo za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji se je v letu 2006 aktivno vključilo s
predlogi v reformo skupne kmetijske politike
in z dopolnitvami Programa razvoja podeželja
v programskem obdobju od 2007 do 2013.
Skoraj zagotovo neuspešno.
Dne 18. aprila 2006 smo na MKGP (dr
žavnemu sekretarju) poslali dopis z naslovom
Ali je regionalna shema s proizvodno vezanimi
plačili primerna za slovensko govedorejo?.
V dopisu smo zahtevali ohranitev podpor
za krave dojilje, nižje zgodovinske pravice
za pridelovalce mleka, pojasnilo glede neu
temeljenih večjih proizvodno vezanih plačil
za večje kmetije v prireji mleka in pitanja ter
nedopustnem zmanjševanju plačil v območ
jih z omejenimi dejavniki. Poleg navedenega
nasprotujemo povečevanju subvencij za inten
zivne ravninske kmetije. K temu sta svoj delež
prispevala tudi Govedorejsko poslovno zdru
ženje (GPZ) in Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije (KGZS), ki sta podprla predlagano
regionalno shemo s proizvodno vezanimi plači
li. Veliki kmetje so izkoristili moč nad manjšimi
in sebi v prid usmerili subvencije prvega stebra
reforme skupne evropske kmetijske politike.
Država, ki bi morala po ustavi skrbeti za šib
kejšega, je tu izigrala del kmečkega življa na

odročnejšem delu podeželja.
Dne 23. oktobra 2006 smo poslali dopis
na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja ter 27. oktobra 2006 na MKGP
(v kabinet ministrice) v zvezi z dopolnjeva
njem in pojasnjevanjem skladnosti 5-letnih
ukrepov SKOP-a. V dopisu smo opozorili na
naslednje:
– treba je upoštevati vzpostavitev evidence
GERK-ov v letu 2005 in njeno kasnejšo sklad
nost,
– treba je upoštevati vzpostavitev evidence
košnje strmih in grbinastih travnikov,
– nedopustno je spreminjanje meril SKOP-a
v letih 2004, 2005 in 2006,
– opozorili smo na stroge pogoje SKOP-a v
luči ohranjanja avtohtonih pasem domačih
živali in predvsem manjših kmetij na sloven
skem podeželju.
Dne 27. novembra 2006 smo poslali do
polnitve k predlogu programa podeželja na
MKGP (v sektor za strukturno politiko in po
deželje). Naši predlogi so bili sledeči:
– ukrep podpora reji avtohtonih pasem do
mačih živali naj bo samostojen ukrep izven
SKOP-a,
– pri višini podpor je treba upoštevati ogro
ženost pasme, njen gospodarski pomen ali

ljubiteljstvo, status avtohtone ali tradicional
ne pasme in
– upoštevati strokovna merila genske banke
v živinoreji.
Na navedene težave smo tudi ustno opozorili
pristojne na ministrstvu za kmetijstvo, gozdars
tvo in prehrano. Razgovor nam je vlil novega
zagona, a zaenkrat ne kaže optimističnega
konca.
Program razvoja podeželja bi moral nadomestiti ukrepe iz prvega stebra reforme, ki se še
vedno melje v mlinih slovenske in evropske
kmetijske birokracije. Možno bo nadaljeva
ti petletni program SKOP, preiti v nov pro
gram KOP ali začeti nov program KOP. Na
področju okoljskih ukrepov bi lahko država
naredila največ za obstoj kmetijstva v območ
jih z omejenimi dejavniki. Le pogoji morajo
biti preprosti in uresničljivi v praksi. Sodeč
po obveznih predavanjih je moč sklepati, da
bo težko zagotoviti že pogoje za subvencije
iz prvega stebra ukrepov kmetijske politike.
Rad bi spoznal snovalce nekaterih pogojev
navzkrižne skladnosti, ki jih kmetje onstran
meje naše države ne poznajo in temu zgolj
pravijo birokratski žulji.
K ukrepom kmetijske politike moramo prišteti
tudi pogoje iz navzkrižne skladnosti, ki velja
jo za vse kmete. Teh zahtev je kar 94, zato
bo marsikatera doletela vsakega izmed nas
in nas udarila po žepu. Menim, da se od
kmetov zahteva preveč. Pričakujem pomoč
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki
mora pritegniti k pomoči tudi druge nevlad
ne organizacije v kmetijstvu. Tudi strokovne
službe bi morale povzdigniti glas nad mno
gimi nerazumnimi pogoji, ki jih predpisujejo
odredbodajalci. Ker pa slednje v veliki meri
plačuje država, ni čudno, da kmet ostaja sam
v labirintu mnogoterih interesov.
V nadaljevanju sledijo trije prispevki o letoš
njih subvencijah. Prvi se nanaša na neposred
na plačila v kmetijstvu v letu 2007, drugi na
zahteve iz navzkrižne skladnosti, tretji pa go
vori o podporah za rejo avtohtonih pasem
domačih živali.
Rejkam in rejcem želim veliko uspeha, čim
manj napak in čim več potrpežljivosti. 
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NEPOSREDNA
PLAČILA V
KMETIJSTVU 2007
Franc Pavlin, univ. dipl. inž. kmet.,
specialist za živinorejo
KGZ Kranj, Kmetijska svetovalna služba

Z vstopom Slovenije v EU smo mo
rali prevzeti tudi skupno evropsko
kmetijsko politiko. Na njeno obli
kovanje kot majhna država nimamo
veliko vpliva. Najbolje je, da se ji čim
bolj prilagodimo in skušamo iz tega
čim več iztržiti.

S

mo pred novim 7-letnim program
skim obdobjem, ki bo trajalo do leta
2013.
V Uradnem listu RS, št. 99/06 in št. 5/07, je
bila objavljena Uredba o neposrednih plačilih
v kmetijstvu za letošnje leto. Ta uvaja pre
cejšne spremembe na področju neposrednih
plačil. To je le en del ukrepov kmetijske poli
tike, drugi del, ki je povezan s programom
razvoja podeželja, to so predvsem ukrepi
SKOP (KOP) in plačila za kmetovanje v ob
močjih z omejenimi dejavniki, pa je vezan
na drugo uredbo. Sprememb pri teh plačilih
se v tem sestavku ne bomo dotaknili.
Evropa ima hrane dovolj oziroma preveč, zato
želi z reformo zmanjšati proizvodno vezana
plačila (npr. premije za živino) in povečati
plačila na površino. Doslej je bilo plačilo na
površino le za žita, odslej pa bodo do nepo
srednih plačil upravičene vse njivske površine,
hmeljišča in oljčniki v višini 332 €/ha (79.560
sit/ha). Za trajne, barjanske travnike ter trav
niške sadovnjake pa bo višina okoli 133 €/ha
(31.872 sit/ha). To pačilo se imenuje regio
nalno plačilo. Naj poudarim, da je to plačilo
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Ali bodo hribovite
površine še pokošene???

novo in se bo lahko prištelo hribovski premiji
in morebitnim plačilom za ukrepe SKOP.
Predvsem na področju neposrednih plačil
za govedo in drobnico nova uredba prinaša
precejšne spremembe oziroma zmanjšanje
višine teh premij v obdobju prihodnjih 7 let,
kolikor naj bi nova shema neposrednih plačil
veljala. Pri govedu se ohranja le posebna
premija za bike (136,50 € ali 32.710 sit)
in vole (97,5 € ali 23.365 sit) in premija za
krave dojilje (okoli 100 €), pa še ti dve plačili
sta nižji kot v lanskem letu. Klavne premije
se ukinjajo za vse vrste goved, prav tako
ekstenzifikacijsko plačilo za krave dojilje in
molznice.
Pri novi premiji za krave dojilje bodo
do premije upravičene le še krave, in ne več
telice, dobra novica pa je, da se ukinjajo
premijske pravice za krave dojilje, s katerimi
so rejci imeli kar nekaj težav in birokratskih
ovir pri uveljavljanju neposrednih plačil. Do
premij za krave dojilje bodo upravičeni tisti
rejci, ki imajo obremenitev do 1,8 GVŽ/ha
krmnih površin in so teleta, rojena med 11.

decembrom 2006 in 31. majem 2007, ostala
pri kravah na kmetiji še najmanj 2 meseca.
Za dojilje se zahtevki ne bodo vlagali skupaj
z zbirno vlogo kot doslej, ampak je rok za vla
ganje od 1. do 30. junija tekočega leta.
Spremenjeni so tudi datumi vlaganja zah
tevkov za posebne premije za bike. Odda
ja vlog je predvidena v juniju, oktobru in
januarju.
Uvaja se tudi nov pojem – plačilna pravica.
Plačilna pravica (PP) je vrednost plačila na
hektar površine, do katerega je upravičen
nosilec KMG. Višina PP bo za vsako kmetijo
drugačna, izračunamo pa jo tako, da sešte
jemo: regionalno plačilo (332 € ali 133 €)
+ dodatek za govedorejo + dodatek za
mleko + dodatek za sladkor.
Višina PP se bo izračunala v letošnjem letu
in naj bi ostala nespremenjena naslednjih
7 let. Na kmetijah, kjer bodo letos imeli več
kot 24,23 hektarja njivskih površin (GERK
– 1100), bodo morali na 7,2 odstotka njiv
izvajati praho.
Pridelovalci nekaterih vrst sadja in zelenjave
ter krompirja bodo letos dobili PP z dovo
ljenjem za pridelavo teh rastlin. Osnova za
dodelitev bodo površine, ki so jih prijavili
v zbirnih vlogah leta 2003, 2006 oziroma
2007.
Dodatek za govedorejo – 30 odstotkov
za leto 2006 odobrenih živinskih premij za
govedo – klavna premija in dodatno plačilo,
posebna premija za bike in vole, premija za
krave dojilje, ekstenzifikacijska premija za
krave dojilje in molznice.
Dodatek za mleko – 80 odstotkov mlečne
premije. Pripada rejcem, ki imajo na dan
31. 3. 2007 mlečno kvoto za oddajo in (ali)
neposredno prodajo. Višina dodatka za mle
ko znaša 28,95 €/1.000 kg mlečne kvote
oziroma 6,94 sit/kg mlečne kvote.
Dodatek za sladkor – upravičenci so po
godbeni pridelovalci sladkorne pese iz leta
2006. Višina dodatka je okoli 303,77 €/ha
pese v letu 2006.

Drobnica – Ves sistem neposrednih plačil za drobnico v letošnjem
letu ostaja nespremenjen (tudi plačilne pravice), le višina plačil se
prepolovi. Za ovce mesnih pasem je višina premije 10,50 € (2516
sit) v nižini in 14,00 € (3.355 sit) v območjih z omejenimi dejav
niki za kmetovanje. Za mlečne ovce in koze pa je premija 8,40 €
(2.013 sit) v nižini in 11,90 € (2.852 sit) v območjih z omejenimi
dejavniki za kmetovanje.
Primer izračuna višine plačilnih pravic:
Kmetija ima 10 hektarjev kmetijske zemlje, od tega 8 hektarjev trav
nikov in 2 hektarja njiv. Za leto 2006 je (oziroma bo) prejela 2.504 €
(600.000 sit) živinskih premij za govedo (krave dojilje, klavne in
posebne premije za bike). Kmetija ima 4.000 kilogramov mlečne
kvote za neposredno prodajo.
Izračun:
Dodatek za govedo: 2.504 € x 30 % = 751,20 €
Dodatek za mleko: 4.000 kg x 28,95 €/1.000 kg = 115,80 €
Skupaj dodatek za govedo in mleko: 751,20 € + 115,80 € =
867,00 €
Dodatki se enakomerno porazdelijo po vseh kmetijskih površinah
v obdelavi leta 2007:
867 €: 10 ha = 86,7 €/ha
Izračun plačilnih pravic (regionalno plačilo + dodatek za govedo
rejo + dodatek za mleko):
Njiva: 332 € + 86,7 € = 418,70 € x 2 ha = 837,40 €
Travnik: 133 € + 86,7 € = 219,70 € x 8 ha = 1.757,60 €
Skupaj PP na kmetijo 2.594,40 €
Plačilna pravica za 1 ha njive na tej kmetiji znaša 418,70 €, za 1
ha travnika pa 219,70 €.
Kmetija bo na osnovi plačilnih pravic (z zgodovinskimi dodatki)
prejela letno 2.594,40 €. Poleg tega kmetija lahko dobi še plačila
na osnovi:
– vključenosti v SKOP (KOP)
– lege zemljišč v OMD (hribovska, gorsko-višinska, kraška …)
– prodaje bikov v letu 2007 – posebna premija
– reje krav dojilj v letu 2007
– premije za drobnico 

ZAHTEVE NAVZKRIŽNE
SKLADNOSTI
Peter Berlec,
KGZ Ljubljana, Kmetijska svetovalna služba Kamnik

P

omemben del reforme skupne kmetijske po
litike (SKP) je uvedba navzkrižne skladnosti,
ki prinaša predpisane zahteve ravnanja pri
varovanju okolja in zdravja ljudi in živali ter zahte
ve s področja dobrobiti živali. Zahteve navzkrižne
skladnosti so sestavni del pravnega reda in veljajo za
vsa kmetijska gospodarstva, dodatno pa veljajo kot
minimalni standard za kmete, ki vlagajo subvencije.
Neizpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti prinaša
tudi odbitek v določenem odstotku pri neposrednih
plačilih. Kontrola izpolnjevanja zahtev se bo vršila pri
najmanj enem odstotku zavezancev. Podatki o krši
tvah bodo pridobljeni s kontrolo na kraju samem,
ki jo bodo izvajali Inštitut za kontrolo in certifikacijo
v kmetijstvu in gozdarstvu, Veterinarska uprava RS,
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami in Inšpektorat RS za okolje in prostor.
Zahteve navzkrižne skladnosti so razdeljene po standardih, znotraj
katerih so pravila oziroma zahteve ravnanja na posameznem po
dročju kmetovanja. Standardi so sledeči:
– STANDARD ZA REGISTRACIJO IN IDENTIFIKACIJO ŽIVALI,
– STANDARD ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI,
– STANDARD NITRATI,
– STANDARD ODPADNA BLATA,
– STANDARD PODZEMNE VODE,
– STANDARD OHRANJANJE ŽIVALSKIH VRST IN HABITATOV,
– STANDARD DOBRI KMETIJSKI IN OKOLJSKI POGOJI,
– STANDARD FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA,
– STANDARD ZDRAVSTVENO
VARSTVO LJUDI IN ŽIVALI,
– STANDARD VARNA HRANA,
– STANDARD PREPREČEVANJA IN
ŠIRJENJA BOLEZNI in
– STANDARD ZA PRIJAVO BOLEZNI.
V nadaljevanju bom predstavil
zahteve iz prvih treh standardov,
ki se v večji meri dotikajo rejcev
cikastega goveda in prinašajo ne
kaj novih pravil.

STANDARD ZA
REGISTRACIJO IN
IDENTIFIKACIJO
ŽIVALI
Imetniki goveda dobite trikrat
letno izpisek stanja živali iz Cen
tralnega registra govedi (CRG).
V sektorju za identifikacijo in re
gistracijo živali (SIR) so se že lani
odločili, da bodo vse napake, ki
so jih zaznali pri administrativni
kontroli, označili z zvezdico (*).
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foto: iz publikacije Ponudniki kmetijskih pridelkov in izdelkov Zgornjega Posočja

Najpogostejše so napake, kot so prepozna
označitev, registracija in premiki živali. Zah
teve navzkrižne skladnosti s področja regi
stracije in identifikacije so naslednje:
– OZNAČITEV ŽIVALI: Vse živali na kmetij
skem gospodarstvu morajo biti označene.
Govedo mora biti označeno do starosti
20 dni, če žival izgubi ušesno znamko,
mora lastnik v enem tednu naročiti dvoj
nik znamke in ga vstaviti v uho.
– POTNI LIST ZA GOVEDO: Sedem dni
po označitvi mora biti žival registrirana.
Do 14 dni po registraciji imetnik živali
prejme potni list, ki spremlja živali ob
vsakem premiku. Potni list mora biti vr
njen MKGP v sedmih dneh od izvoza,
zakola, pogina … živali.
– REGISTER GOVEDI NA GOSPODARSTVU: V 7 dneh morajo biti vpisani prihodi
živali na kmetijsko gospodarstvo in odho
di z njega (rojstvo, zakol, pogin, prodaja
…).
– REGISTRACIJA V CENTRALNI REGISTER GOVEDI: V 7 dneh po označitvi
teleta mora pooblaščeni označevalec
registrirati žival v CRG. Prav tako mora
imetnik v 7 dneh po premiku živali (od
hod, prihod, začasni premik na planino)
to sporočiti v CRG prek pooblaščene ve
terinarske organizacije.

STANDARD ZA DOBRO
POČUTJE ŽIVALI
Med zahtevami navzkrižne skladnosti s po
dročja dobrobiti živali je eden od najpomem
bnejših standard za dobro počutje živali.
Njegove zahteve so naslednje:
– Na kmetiji morajo biti živali v hlevu in na
pašnikih oskrbljene vsaj enkrat dnevno
in enkrat dnevno je treba preveriti stanje
črede.
– Bolne in poškodovane živali je treba us
trezno oskrbeti in jih ločiti od zdravih
živali.
– Imetnik živali mora voditi hlevsko knjigo
z evidenco zdravljenja živali in evidenco
poginov.
– Živalim v hlevu se mora zagotoviti dovolj
prostora za gibanje – nemoteno leganje,
vstajanje, obračanje …
– Hlevi za živali morajo biti dovolj svetli in
zračni; okna in vrata morajo predstavljati
vsaj 5 odstotkov talne površine hleva ali
umetna osvetlitev (najmanj 80 luksov od
9. do 17. ure).
– Živali, nastanjene izven objektov, je treba
zavarovati pred neugodnimi vremenskimi
vplivi.
– Živali morajo imeti dostop do primernega
vodnega vira za napajanje.
– Na živalih ne sme biti vidnih poškodb
neprimernega načina reje.
– Na kmetijah, ki imajo na dan pregleda
več kot 5 telet (starejših od 8 tednov in
do 6 mesecev starosti), morajo biti teleta
nameščena v skupinske bokse.
– Telet se ne sme privezovati, razen med
napajanjem za največ 1 uro.
– Pri nameščanju telet v individualne bokse
morajo biti stene boksov takšne, da se
teleta med seboj vidijo in lahko prosto
34
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Ali bodo majhni in starejši kmetje svojo jesen življenja preživeli mirno?
BIROKRACIJA NIMA MEJ!

vstajajo (okoli 120 x 90 cm).
– Teleta morajo imeti dovolj prostora za
gibanje v individualnih boksih (1,5–1,8
m2/žival).
– Teleta morajo imeti dovolj svetlobe, kjer
so nameščena; okna in vrata morajo pred
stavljati vsaj 5 odstotkov talne površine
hleva ali umetna osvetlitev.
– Teleta moramo oskrbeti vsaj dvakrat dnev
no, izven objekta pa vsaj enkrat dnev
no.
– Posoda za prehranjevanje, boksi in opre
ma morajo biti čisti (higiena!).
– Teleta, mlajša od dveh tednov, morajo
imeti nastil.
– Teleta od 8. tedna starosti naprej morajo
imeti na razpolago seno primerne kako
vosti.
– Ob krmilni mizi mora biti dovolj prostora,
da vsa teleta lahko jedo hkrati.
– Teleta morajo imeti dostop do sveže in
čiste vode.
Navedene zahteve navzkrižne skladnosti
veljajo le za kontrolo subvencij. Kadar ve
terinarski inšpektorji pregledujejo kmetije
po veljavni slovenski zakonodaji s področja
veterine, varstva živali …, upoštevajo veljav
ne slovenske zakone, ki so velikokrat strožji
od zahtev navzkrižne skladnosti (npr. teleta
morajo biti od 1. dne naprej odvezana v indi

vidualnih ali skupinskih boksih), zato vedno
priporočamo upoštevanje strožjih zahtev.

STANDARD NITRATI
Zahteve navzkrižne skladnosti na področju
nitratov prinašajo zahteve ravnanja pri varo
vanju okolja. Zahteve so naslednje:
– Gnojevka in gnojnica se ne smeta razvaža
ti na zemljišča brez zelene odeje v obdob
ju od 15. novembra do 15. februarja.
– Z gnojevko in gnojnico se na strmih zem
ljiščih gnoji tako, da ne odtekata po str
mini.
– Z gnojevko in gnojnico se ne sme gnojiti
na tleh, nasičenih z vodo, poplavljenih
in zasneženih tleh, kjer je več kot 10 cm
debela snežna odeja.
– Na vodovarstvenih območjih se gnojila
glede na vrsto gnojila in zemljišča lahko
uporabljajo le v določenih obdobjih leta,
ki so predpisana v navodilih VVO.
– Kmetijsko gospodarstvo mora vedno za
gotavljati zadostne skladiščne kapacitete
za živinska gnojila.
– Skladiščni prostori za živinska gnojila
morajo biti narejeni iz nepropustnih
materialov in na način, da iz njih ne
odteka oziroma pronica odpadna voda
v okolje. 

CIKASTEMU GOVEDU ŠE VEDNO
GROZI NEVARNOST, DA BO ZA
KMETOVANJE IZGUBLJENO

B

iotska pestrost danes ni ogrožena samo pri
prostoživečih rastlinah in živalih. Vedno bolj
to velja tudi za nekoč bogato raznolikost oblik
kmetovanja, kar neposredno zadeva našo prehrano.
Z gospodarskim pospeševanjem donosov pri reji
domačih živali in kulturnih rastlin je namreč priza
deta raznolikost pasem živali in sort rastlin. Vse, kar
ni ustrezalo novim zahtevam, je izgubilo na rejski
vrednosti. Številne lastnosti so izginile ali pa so bile
v reji opuščene. Nekatere rase so izumrle, pri drugih
je ostalo le še nekaj osebkov, ki niso zanimivi samo
genetsko, ampak so tudi dragocena in ohranitve
vredna kulturna dediščina. V alpskem prostoru z
zelo različnimi krajinskimi vplivi in oteženimi razme
rami za prirejo in proizvodnjo kulturnih rastlin se
je razvila velika pestrost ras in sort, ki jih lahko oz
načimo za posebno nezahtevne in žilave. Zanimive
so prav iz razloga, ker so se v nasprotju s trenutno
usmerjenostjo prilagodile visokogorskemu terenu,
močnemu sončnemu sevanju in kratkemu obdobju
vegetacije. Alpe nekateri opisujejo kot »sekundarno
gensko središče«. Na srečo se je proces sprememb
s pospeševanjem uniformnih lastnosti večje prireje v
Alpah začel pozno. Tako za nekaj tradicionalnih ras
ali sort še obstaja možnost preživetja.

Bogdan Črv, dipl. oec., inž. agr.,
KGZ Nova Gorica, specialist za ekološko živinorejo

rodovniško knjigo vpisanih le 450 čistopasemskih plemenic cikaste
ga goveda.
Letos smo vstopili v novo programsko obdobje razvoja podeželja
2007–2013, ki prinaša še več novosti, kot je bila praksa v preteklem
obdobju. Rejci, ki so v preteklem obdobju vstopili v program SKOP
(tudi z ukrepom reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih
živali), pa petletnega pogodbenega roka še niso zaključili. Odgovorni
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS so bili torej
primorani poiskati rešitev, ki bo ustrezala tako zahtevam Programa
razvoja podeželja (v nadaljevanju PRP) kot zahtevam EU, prilagodi
ti pa so ga morali tudi potrebam kmetovalcev, ki so že vključeni v
SKOP, kot tudi tistim, ki bi se radi v novem programskem obdobju
na novo vključili vanj, seveda pod novimi pogoji. Hkrati so morali
upoštevati tudi obstoječo domačo zakonodajo kot tudi uredbe ES
pa tudi omejeno višino sredstev v te namene tako iz domačega pro
računa kot tudi proračuna EU.
Ukrepi SKOP-a se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije
v višini vsaj 20 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja v višini do 80 odstotkov. Za ukrepe SKOP-a je za
obdobje 2007–2013 skupno namenjenih do 305.252.156 evrov.
Sredstva se izplačajo najkasneje v obdobju tekočega leta in obdobju
dveh naslednjih let. Če vsota zahtevkov za posamezen ukrep SKOP
in obveznosti iz prejšnjih let za te ukrepe preseže razpoložljiva prora
čunska sredstva, se višina plačil v okviru posameznega ukrepa SKOP
za tekoče leto sorazmerno zniža.
Poudariti moram, da PRP za obdobje 2007–2013 še ni sprejet niti
ni potrjen v Bruslju, zato se predlog uredbe o plačilih za kmetijskookoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004–2006 v letih 2007–2010 lahko še spremeni.

1. SKOP: Upravičenci, ki so se v letih 2004, 2005 oziroma 2006
vključili v petletno izvajanje ukrepov SKOP, lahko do izteka petletne
obveznosti v tekočem letu pridobijo plačila za te ukrepe pod istimi
pogoji, kot so veljali v preteklih letih, kar velja tudi za rejce, ki so
vključeni v program reje avtohtonih in tradicionalnih pasem doma
Po izidu prve študije Kmetijski genetski viri v Alpah so pri ohranitvi
čih živali, upoštevati pa morajo tudi pogoje, ki jih določa Uredba o
ogroženih ras domačih živali in sort kulturnih rastlin nastale temelj
plačilih
za kmetijsko-okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja
ne spremembe. Naslednji poseben dogodek je bil v Leipzigu
za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010.
sprejet globalni akcijski načrt k uresničitvi Konvencije o
Plačila za ukrep reja avtohtonih in tradicionalnih pa
biotski pestrosti (Rio de Janeiro, 1992) na področju
sem domačih živali (v nadaljevanju ukrep XIII) iz
kmetijstva. Vse alpske države so se zavezale ohra
prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo
niti genetske vire in izdelati t. i. nacionalne
za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicio
akcijske načrte. V alpskih državah so tako
nalne pasme domačih živali. Število živali
nastale nove razmere za delo pri ohrani
posamezne vrste domačih živali mora
tvi ogroženih ras domačih živali in sort
biti v reji pet let od vstopa v ukrep,
kulturnih rastlin. Pomemben člen pri
pri čemer se živali lahko nadomestijo
ohranitvi avtohtonih pasem domačih
z živalmi druge avtohtone ali tradicio
živali pa so predpisi EU, ki določajo
nalne pasme te vrste, kar je pri reji
način pomoči pri ohranitvi avtohtonih
cikastega goveda brezpredmetno, saj
pasem, določajo pa tudi pogoje za
je to edina avtohtona pasma goved v
izvajanje kmetijsko-okoljskih podukre
Sloveniji. Glede na število posamezne
pov, med katerimi je tudi podukrep
vrste domačih živali, ki ga je nosilec
reja avtohtonih in tradicionalnih
KMG vključil v ukrep XIII, se število v
pasem domačih živali.
ukrep vključenih živali posamezne vrste
Osnovo za izvajanje kmetijsko-okoljskega
v tekočem letu lahko zmanjša za največ
podukrepa reja avtohtonih in tradicional
10 odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež
nih pasem predstavlja seznam teh pasem
živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja. V letu
domačih živali, med katerimi je tudi cikasto
2007 ne more povečati števila živali v ukrepu XIII.
govedo. Podpore se dodelijo tistim pasmam, ki
Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem
so ogrožene. Cikasto govedo je uvrščeno med tiste
letu vključeno v ukrep XIII iz prejšnjega člena, se
pasme domačih goved, katerim grozi nevarnost, da
Mračno nebo se spušča
nad slovensko ciko ...
šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto
bodo za kmetovanje izgubljene. Kriterij za določitev
Država, zakaj ???
ugotovljeno z administrativno kontrolo oziroma
meje, ko je pasma v nevarnosti, da bo izgubljena
s kontrolo na kraju samem. Za izračun plačila za
za kmetovanje, je 7500 plemenic, pri nas pa je v
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ukrep XIII se za preračun števila živali v GVŽ upošteva koeficient za
govedo 1,0. Ukrep XIII se lahko kombinira z ukrepom ohranjanje
obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih; podpora
za izvajanje tega ukrepa znaša dodatnih 20 odstotkov letno na ob
močjih narodnih parkov, 15 odstotkov letno na območjih regijskih
parkov in 10 odstotkov letno na ostalih zavarovanih območjih, pri
čemer mora biti vsaj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na
KMG-ju na zavarovanih območjih. Upravičenci, ki uveljavljajo plačila
za ukrepe SKOP-a, morajo kmetovati v skladu z načeli dobre kmetij
ske prakse. Upravičenci morajo voditi evidence o delovnih opravilih
na kmetiji in se obvezno udeleževati izobraževanj, ki so posebej
organizirana za vse kmetovalce, ki so vključeni v program SKOP.
Izobraževanje:
• vstop v ukrep v letu 2004: v l. 2007 skupno 11 ur
• vstop v ukrep v letu 2005: v l. 2007 skupno 7 ur
• vstop v ukrep v letu 2006: v l. 2007 skupno 3 ure
V letu 2007 se plačila dodelijo za rejo avtohtonih in tradicionalnih
pasem domačih živali v višini 72 evrov/kom. Vrednosti plačil se bodo
v naslednjih letih predvidoma zmanjševale.
2. KOP: Kmetovalci, ki bi se radi na novo vključili v PRP v posamezen
ali več podukrepov KOP, bodo morali upoštevati pogoje, ki izhajajo
iz Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013 in
se razlikujejo od pogojev, ki veljajo za »stare SKOP-ovce«. Plačila
za podukrepe KOP so v večini primerov višja kot za ukrepe SKOP.
Podukrep reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali je v
programu KOP označen kot podukrep 214-II/5. Plačila za podukrep
214-II/5 lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ. Število
živali posamezne vrste domačih živali mora biti v reji pet let od vsto
pa v podukrep. Število živali se lahko poveča do obremenitve 1,9
GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Vsi upravičenci morajo kme
tovati v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti (ni več dobre
kmetijske prakse). Obvezno je izobraževanje (4 ure vsako leto).
Za izračun plačil za podukrep 214-II/5 se za preračun števila živali v
GVŽ-je upoštevajo naslednji koeficienti:
– biki, krave in drugo govedo, starejše od 2 leti: 1,0,
– govedo, staro od 6 mesecev do 2 leti: 0,6,
– govedo, mlajše od 6 mesecev: 0,4.
Že iz koeficientov za izračun je razvidno, da bodo rejci cikastega
goveda lahko v primeru vstopa ali prestopa v KOP uveljavljali tudi
živali, ki so mlajše od enega leta. Število v podukrep vključenih živa
li posamezne vrste se v tekočem letu lahko zmanjša za največ 10
odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež živali ne sme biti manjši
od 1 GVŽ-ja.
Ostali pogoji:
• Vodenje evidence nakupa krme na kmetijskih gospodarstvih, ki
krmo dokupujejo.
• Pri govedu, konjih in drobnici je dovoljen nakup največ 1.200 kg
krmnih mešanic, žit, oljnih tropin in druge močne krme na GVŽ
letno, nakup od drugega kmetijskega gospodarstva je dovoljen
le, če je to kmetijsko gospodarstvo vključeno v ekološko kmeto
vanje ali integrirano pridelavo. To velja tudi za nakup koruzne
silaže. Nakup mrve in travne silaže je neomejen.
• Krma in krmni dodatki ne smejo vsebovati gensko spremenjenih
sestavin.
• Po preteku roka za oddajo zahtevka morajo upravičenci imeti
število živali, za katere so vložili zahtevek, v reji še najmanj 6 me
secev.
Višina plačila za podukrep 214-II/5 za leto 2007 je 89,38 evrov/GVŽ.
Višina plačila se lahko zniža ali pa tudi poviša do najvišjega možnega
plačila iz PRP 2007–2013 (odvisno od obsega zahtevkov). Ukrep se
ne kombinira z ukrepom ohranjanje obdelane in poseljene krajine
na zavarovanih območjih.
3. Prestop iz SKOP v KOP: Samo letos je možno nadomestiti ukrepe
SKOP 2004–2006 s podukrepi KOP 2007–2013. Upravičenec mora
prestopiti z vsemi ukrepi, prestopi pa lahko tudi v višji ukrep (npr.
iz REJ v EK, hkrati pa mora nadomestiti tudi S35, PAS, TSA …, če
je bil upravičenec v preteklem obdobju vključen v program s temi
ukrepi). Število živali pri podukrepu reja avtohtonih pasem domačih
živali se ob prestopu lahko zmanjša za največ 10 odstotkov, število
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živali pa ne sme biti manjše od 1 GVŽ. Število živali v podukrepu
214-II/5 se lahko poveča do obremenitve 1,9 GVŽ/ha kmetijskih
površin v uporabi. Če upravičenec vseh ukrepov SKOP 2004–2006
ne nadomesti s podukrepi KOP 2007–2013, mora do izteka 5-letne
obveznosti nadaljevati z ukrepi SKOP 2004–2006. Vsi upravičenci
morajo kmetovati v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti.
Obvezno je izobraževanje (4 ure vsako leto). Vsi upravičenci, ki
prestopijo iz ukrepov SKOP v podukrep KOP, so dolžni izvajati iste
pogoje, kot so zahtevani za upravičence, ki se na novo vključijo v
podukrepe KOP.
4. Skupni pogoji za vse upravičence:
• živali morajo biti označene v skladu z zahtevami za registracijo
in identifikacijo živali (potni list, evidenca imetnikov rejnih živali,
register živali …);
• zamenjava z drugimi podukrepi ni možna;
• v podukrepu reja avtohtonih pasem domačih živali lahko živali
nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme
te vrste;
• poleg podukrepa reja avtohtonih pasem domačih živali lahko
upravičenci uveljavljajo plačila še za večino podukrepov KOP (REJ,
EK, TSA, S35, S50 …);
• vsi upravičenci morajo poleg specifičnih zahtev za posamezen
ukrep izvajati tudi določila uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske
politike, kjer so določeni tudi posamezni postopki povezani z
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS);
• obremenitev kmetijskih površin v uporabi ne sme presegati 1,9
GVŽ/ha;
• za izračun obremenitve kmetijskih površin v uporabi se upošteva
podatke iz B-obrazca in podatke o začasnem premiku živali na
planino,
• rejci cikastega goveda vlagajo zahtevke med 05. marcem 2007
in 15. majem 2007. Tisti, ki redite tudi drobnico, bodite pozorni
na skrajni rok za vložitev zahtevkov, 30. april 2007. Vlagateljem,
ki boste kasneje vlagali zahtevke, se vsak dan zamude odšteva
od zahtevanih sredstev,
• zahtevek za rejo avtohtonih pasem domačih živali se vlaga na
»G« obrazcu, ki mora biti podpisan s strani selekcijske službe.
Obilica različnih zahtev za tako pester nabor različnih ukrepov, kjer
se pojavlja še dodatna shema podukrepov KOP, zmede človeka do
te mere, da se na koncu niti ne zna pravilno odločiti. Posledice se
kažejo v negativnih odločbah in zavrnjenih pomočeh v naslednjem
obdobju. Tudi kmetijska svetovalna služba ne more prevzeti odgovor
nosti pri odločitvah upravičencev, saj so to kmetovalčeve odločitve,
poleg tega pa nima pravega tolmačenja določenih uredb in zahtev,
ki izhajajo iz njih. Najtrši oreh je tudi za Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS in Agencijo RS za kmetijske trge in raz
voj podeželja, ki deluje v sestavu MKGP, prav kompleksnost vseh
mogočih shem, pomoči, stebrov, ukrepov ter kriterijev in zahtev, ki
izhajajo iz posameznih domačih predpisov in uredb ter direktiv EU.
Tako na vprašanja ne dobimo pravih odgovorov, dogaja pa se, da so
odgovori zmedeni, nejasni in so si celo nasprotujoči, kar povzroča
dodatno zmedo. Vsi skupaj nujno potrebujemo jasne, sistematično
urejene razlage z navodili, na podlagi katerih se bo lahko upraviče
nec lažje odločal, kmetijski svetovalec pa kakovostno svetoval. V tem
primeru bomo imeli urejene tudi obveznosti in zahteve do EU. Od
tega bomo imeli koristi tako kmetovalci kot tudi država, vsi skupaj
pa si bomo prihranili veliko ur dela in živcev, ki jih bomo lahko vla
gali v druga opravila, hkrati pa bo v Sloveniji v obtoku več denarja
iz različnih skladov EU.
Prav zaradi vsega navedenega v zaključku težko napovem, kaj je v
tem trenutku za rejca cikastega goveda najboljša odločitev. Če ima
kmetija jasne dolgoročne načrte in bo še naprej redila cikasto govedo,
ki je zelo primerno za rejo krav dojilj in prirejo kakovostnega mesa,
lahko mirno svetujem prestop v podukrepe KOP, kajti pomoči so v
tem primeru višje, pogoje navzkrižne skladnosti in ostale pogoje pa
morajo rejci izvajati tudi v primeru uveljavitve subvencij iz ostalih ste
brov pomoči (neposredna plačila, pomoč za območja z omejenimi
dejavniki). Nekateri za v prihodnje napovedujejo tudi manj denarja,
zato se lahko zgodi, da po poteku obstoječih obveznosti vsi tisti, ki
so vključeni v SKOP, v KOP naknadno ne bodo mogli vstopiti. 

EKOSOCIALNI FORUM
SLOVENIJE – ESF.SI

E

kosocialni forum Slovenije (ESF.SI) je nadstran
karsko društvo posameznikov (člani so lahko
tudi organizacije), ki je bilo ustanovljeno 26.
avgusta 2003, v času Kmetijsko-živilskega sejma v
Gornji Radgoni. Podobni forumi so pred tem delovali
predvsem v Avstriji, nekaterih nemških deželah pa
tudi na Madžarskem. Ustanovljena pa je bila tudi že
krovna organizacija na evropski ravni.

Prof. dr. Jože Osterc
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Rodica

in podeželja ter vseh vrst kmetov. Oče ekosocialne kmetijske politike,
gospod Riegler, je to kmalu ugotovil in v ta namen ustanovil Ekosocialni
forum Avstrije, ki je nadstrankarska organizacija in deluje po načelih
organizacij civilne družbe. Na pobudo Rieglerja smo z istim name
nom v letu 2003 ustanovili tudi ESF.SI in se vključili tudi v Ekosocialni
forum Evrope, ki ga od lani vodi bivši evropski komisar za kmetijstvo
dr. Franz Fischler.
V času od ustanovitve ESF.SI se vodstvo ves čas trudi s pridobivanjem
novih članov. Trenutno ima forum že čez 50 članov. Posebno ponosni
smo na žig, ki ima v sredini hlebec kruha, pod njim pa piše: Kruha
vedno za vse. Tega napisa ne smemo razumeti ozko, temveč širše, in
ne dobesedno. Prebivalcu Slovenije lahko družba zagotovi človeka
vredno življenje ne samo s tem, da mu zagotovi kruh, ampak tudi z
odgovornim obnašanjem do okolja in zadostno mero socialnega čuta.
Pomen kmetijstva je zato treba razumeti mnogo širše kot le skozi prizmo
zagotavljanja hrane. Zato naše društvo vabi k včlanitvi in sodelovanju
ljudi različnih poklicev, vse, ki se zavzemajo za multifunkcionalno kme
tijstvo in za odgovorno ravnanje z okoljem ter so občutljivi za socialne
težave državljanov Slovenije. Naš član prof. dr. Matija Kovačič je imel
o socialnem položaju kmetov posebno predavanje, objavil pa je tudi
članek na to temo. Za članstvo smo doslej organizirali dve razpravi o
pasteh globalizacije in njenem vplivu na kmetijstvo. Eden od predava
teljev je bil tudi prof. dr. Jože Menciger, ko je bil še rektor Ljubljanske
univerze. Naš član prof. dr. Viljem Rupnik je tudi soavtor knjige Domi
nacija kapitala = past človeštvu, ki govori o isti težavi.

Prvi ekosocialni forum so ustanovili v Avstriji. Ustanovil ga je Jozef Riegler,
nekdanji avstrijski vicekancler in kmetijski minister, ki je skupaj s prof.
dr. Poppom iz Švice tudi utemeljitelj ekosocialne in tržno naravnane
kmetijske politike v Srednji Evropi, zlasti v Avstriji, Švici, na Bavarskem
in še kje. Takšna kmetijska politika zagovarja kmetijstvo, v katerem so
ob pridelavi kmetijskih pridelkov za potrebe državljanov, okolje, tržna
naravnanost in socialni status kmetov v ustreznem ravnovesju. To ni
konvencionalno kmetijstvo, ki zasleduje predvsem konkurenčnost in
nizke cene, zanemarja pa škodo v okolju, ruši ravnovesja v naravi, pov
zroča socialne težave in je pogodu tistim, ki prisegajo na globalizacijo.
To je kmetijstvo, ki ima poleg gospodarskih tudi okoljske in socialne
naloge ter zagotavlja tudi javne dobrine, kot so varna hrana, zdravi
naravni viri, zaščita živali, ohranitev kmetijske zemlje za pridelavo hra
Multifunkcionalno kmetijstvo je mogoče uveljaviti le z dobro premišlje
ne, ohranitev poseljenosti in lepe krajine in še kaj. Zato to kmetijstvo
nim razvojnim načrtovanjem. Zato je naš član prof. dr. Viljem Rupnik v
imenujemo multifunkcionalno kmetijstvo. Takšna pa je lahko le ena od
letu 2005 za uslužbence Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pripravil
oblik sonaravnega kmetijstva.
seminar o razvojnem načrtovanju.
V Sloveniji smo se po osamosvojitvi
Razvoj podeželja v obdobju 2007–
odločili po zgledu iz že omenjenih
2013 bo zelo pomemben izvedbeni
sosednjih držav za takšno kmetijsko
program. Zato smo pripravili k doku
politiko, ki podpira multifunkcional
mentu tega programa dopolnitve,
no kmetijstvo. To smo zapisali tudi v
ki smo jih posredovali sestavljavcem
strategiji razvoja slovenskega kmetijs
tega dokumenta na ministrstvo za
tva, ki jo je leta 1993 sprejel tudi slo
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
venski parlament. Nosilci takšnega
O pomenu in pomanjkljivostih tega
kmetijstva niso samo velike kmetije,
dokumenta smo pripravili tudi izjavo
ki so po velikosti in konkurenčnosti
za javnost. Ministrstvu za kmetijstvo,
primerljive z angleškimi ali ameriški
gozdarstvo in prehrano smo posre
mi farmami. Naši kmetje naj ne bi bili
dovali tudi pripombe na predloge
le podjetniki, kar so farmarji, ampak
nekaterih zakonov, ki so jih v času
Razpršene domačije po Koprivni na Koroškem.
nosilci kulture kmetovanja.
po ustanovitvi foruma pripravljali na
Bog, daj, da ostane življenje tam daleč ...
Liberalni kapitalizem, ki je goreč
tem ministrstvu.
pospeševalec globalizacije, seveda
Kot predsednik ESF.SI in član pred
ni skladen s takšno kmetijsko politiko in takšnim multifunkcionalnim
sedstva Ekosocialnega foruma Evrope sem se udeležil tudi zasedanja
kmetijstvom. To vse bolj spoznavajo tudi liberalni teoretiki. Prof. Ra
tega predsedstva in dveh simpozijev Ekosocialnega foruma Avstrije.
wes, ameriški raziskovalec, meni, da lahko družba dobro deluje le, če
Za enega večjih uspehov štejem, da smo v letu 2006 uspeli pripeljati na
v medsebojnih odnosih veljajo načela socialne pravičnosti. Do tega pa
Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni dr. Franza Fischlerja, predsed
lahko pride le, če priznamo občečloveške vrednote, kot sta poštenost in
nika Ekosocialnega foruma Evrope, ki je bil dva mandata (10 let) tudi
dostojanstvo vsakega posameznika. Samo v tem primeru so v razvoju
komisar za kmetijstvo v EU. V času sejma, 26. avgusta, je imel v Gornji
izhodiščne možnosti za vse enake.
Radgoni tudi zelo odmevno predavanje z naslovom Možnosti majhnih
V primeru kmetijstva moramo najti razvojne možnosti za male in velike
kmetij ob intenzivnem uveljavljanju globalizacije. Na tem predavanju
kmete, za čiste kmetije in polkmetije, skratka za vse, ki lahko prispe
je povsem jasno povedal, da je tudi v Sloveniji zelo malo prostora
vajo k izpolnitvi nalog slovenskega kmetijstva. Ker liberalizem zanika
za farmarstvo, ampak predvsem za agrikulturo, s tem pa tudi za
spoznanja nekaterih prej omenjenih vrednot (škof Anton Jamnik v
manjše kmetije in polkmetije, ker bomo le tako lahko ohranili poselje
Dnevniku z dne 14. januarja 2006), je razumljivo, da liberalni agrarni
no in kultivirano Slovenijo z multifunkcionalnim kmetijstvom. Temu
ekonomisti zagovarjajo le podporo velikim kmetijam, ki naj bi bile
moramo v okviru možnosti, ki jih dovoljujejo predpisi EU, prilagoditi
vlečni konji razvoja kmetijstva, tudi slovenskega (Gramc Finance, 23.
tudi pravila za podeljevanje subvencij in drugih pomoči. S tem nam
januar 2006).
je zelo neposredno povedal, da je predvsem od nas samih odvisno,
V zadnjem času se tudi v Sloveniji širi liberalen pogled na kmetijsko
kakšno bo v Sloveniji kmetijstvo, kako ga bomo cenili in katere naloge
politiko. Tudi v javnosti je zbledelo soglasje o nujnosti ekosocialne
bo opravljalo. To pa je v veliki meri odvisno od osveščenosti prebivalcev
kmetijske politike, ki je bilo doseženo v parlamentu v razpravi ob spre
Slovenije. Predvsem pa morajo nezamenljivo vlogo kmetijstva razumeti
jemanju strategije razvoja slovenskega kmetijstva v letu 1993. Zato si
zaposleni na resornem ministrstvu. Pri osveščanju javnosti pa tudi pri
je treba v Sloveniji podobno kot drugje v Srednji Evropi stalno priza
opozarjanju ustreznih republiških institucij na napake in pomanjkljivosti
devati za obnavljanje soglasja o vsestranski družbeni vlogi kmetijstva
lahko ESF.SI s svojimi aktivnostmi odigra pomembno vlogo. 
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ZAČASNO SKLADIŠČENJE IN
KOMPOSTIRANJE HLEVSKEGA GNOJA
NA ROBOVIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

S

kladiščenje hlevskega gnoja
na robovih kmeti jskih parcel
naj bi bilo po določilih naših
predpisov in evropske nitratne
direktive le izjema. Po določilih
morajo imeti kmetje dovolj veliko
vodotesno gnojišče, ki zadošča za
približno 6-mesečno skladiščenje
hlevskega gnoja. V večjem delu
Slovenije to pomeni vsaj 3,5 m2
vodotesne plošče oz. 7 m3 pro
stora za vsako GVŽ*, poleg tega
morajo imeti še ustrezno jamo za
gnojnico (2 m3/GVŽ), če ta nasta
ja. V obmorskih predelih zadošča
4,6 m3/GVŽ vodotesnega prostora
za hlevski gnoj (za 4 mesece).
Zakaj torej govoriti o dodatnem, zača
snem skladiščenju hlevskega gnoja, če
država že tako ali tako zahteva tako
velike gradbeno urejene skladiščne ka
pacitete?
Za to sta predvsem dva razloga:
1. V Sloveniji je sorazmerno malo pri
mernih obdobij, ko kmetje lahko
gnojijo travnike in njive z živinskimi
gnojili. Omejeni so s kolobarjem na
njivah ter s košnjo ali pašno rabo na
travinju, poleg tega pa še z vreme
nom oz. s primerno vlažnostjo tal.
Ko končno pričakajo prave razmere,
je časa za razvoz in gnojenje malo.
GVŽ = glava velike živine je enota za vrednote
nje obsega reje živine – 500 kg žive teže živali.
*

Dr. Rok Mihelič, univ. dipl. inž. agr.
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo, Ljubljana

Zahteve za skladiščenje:
– v bližini odvodnega jarka

– če v bližini ni odvodnega jarka oz. korita

Poleg tega so zaradi razdrobljene
posestne strukture parcele pogosto
precej oddaljene, tako da se kmetje
zamujajo z vožnjo gnoja od kmetije
do oddaljenih parcel. Delo bi bilo ra
cionalnejše, če bi v času, ko so tla še
zamrznjena ali premokra za gnojenje,
po cestah in utrjenih poteh hlevski
gnoj že razvozili na robove parcel.
2. Nekateri ekološki kmetje imajo na
vodilo svojih ekoloških gibanj, naj
gnoj pred uporabo kompostirajo.
Kompostni kup mora biti v stiku z
zemljo, tako da se lahko prosto pre
takajo energijski tokovi (npr. biodina
mično gibanje).
Ne glede na namen začasnega skladišče
nja hlevskega gnoja ali njegovega kom
postiranja se moramo držati naslednjih

navodil, saj bi v nasprotnem primeru
lahko onesnažili okolje:
1. Na začasni skladiščni prostor smemo
odpeljati le delno preležan hlevski
gnoj (ne mlajšega od dveh mesecev,
saj v prvem mesecu pride do izcejanja
iz kupa hlevskega gnoja na gnojišču,
kasneje pa izcedkov ni več ali jih je
bistveno manj).
2. Kup smemo oblikovati najmanj 25
m stran od vodotokov (tudi melio
racijskih jarkov), vendar ne sme biti
nevarnosti izcejanja iz gnoja v povr
šinske vode.
3. Hlevskega gnoja ali kompostnega
kupa ne smemo skladiščiti v poplav
nih območjih oz. ga smemo šele po
obdobju poplav, če se te pojavljajo

Kupe hlevskega gnoja je treba čimbolj stlačiti – manjša razgradnja – manj izcednega soka (Opomba: kompostnih kupov ne
tlačimo, ker moramo zagotovite aeroben proces razgradnje. Za preprečitev izgub dušika moramo zagotoviti dovolj široko C:N
razmerje začetne kompostne mešanice ––> med 30 in 40.
Pokrivanje kupa
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v natančno predvidljivih obdobjih in v predvidljivem ob
segu.
4. Povprečna višina podtalnice mora biti vsaj 1 m pod povr
šino (na Bavarskem npr. zahtevajo 2 m). Na vodovarstve
nih območjih moramo spoštovati uredbe za posamezna
vodovarstvena območja.
5. Po možnosti naj bo začasno skladišče na ravnem terenu,
tla pa naj ne bodo plitva in zelo dobro odcedna (npr.
peščena). V primeru odcednih tal moramo tla utrditi s
tamponom slabo propustne zemlje (glinasta tla).
6. Tako skladišče je lahko samo začasno – največ eno leto;
vsako leto je treba lokacijo skladišča menjati. Ne smemo
skladiščiti dlje kot 5 mesecev, v nasprotnem primeru je
treba kup nujno prekrivati, da preprečimo odtekanje iz
cedkov.
7. Začasno ne smemo skladiščiti več gnoja, kot ga bomo v
strokovno ustreznem odmerku kasneje uporabili za gno
jenje parcele, ob kateri ga skladiščimo.
8. Začasno skladišče gnoja oblikujemo v trikotne kupe, za
dosti visoke (po možnosti vsaj okoli 1,5 m). S pravilnim
oblikovanjem in morebitnim prekrivanjem kupov moramo
preprečiti odplakovanje gnoja pri nalivih (glej slike). Hrani
la (dušik, kalij, kalcij, magnezij in tudi fosfor) so v gnoju
slabše vezana kot v tleh in se z izcejanjem izgubljajo iz
kupa gnoja ali komposta!
Poudariti moramo, da so to strokovna navodila, ki bodo v pri
hodnje z novimi uredbami lahko nekoliko spremenjena. 

Naši favoriti
Za silažo:
NK GEYSER fao 430
stabilen, zanesljiv in najcenejši
NK MAVERIK fao 490
za pozna spravila in polne kašče

Za silažo in zrnje:
NK DIOR fao 350
tudi za kasnejše setve
NK THERMO fao 370
specialist za sušo in lahka tla
NK CISKO fao 390
rekorder vseh rekorderjev

Za zrnje:
NK KANADA fao 295
zanesljiv partner pri pridelavi
zrnja
NK DELITOP fao 280
maksimalen pridelek
– minimalna vlaga
NK MUCHO fao 300
kakovost in količina na željeni
ravni

NK se že 120 let skrbno posveča svojim kupcem,
s katerimi sodeluje kot zanesljiv in zaupanja vreden partner.
Ker verjamemo v prihodnost kmetijstva, se na spreminjajoče se razmere
odzivamo z razvojem novih proizvodov, ki jih odlikujejo izjemne lastnosti.

Žlahtnimo od leta 1884

Syngenta Agro d.o.o., Podružnica Maribor, Tržaška cesta 65, tel.: 02/ 333 86 70, fax: 02/ 333 86 74

NK JE BLAGOVNA ZNAMKA DRUŽBE SYNGENTA
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Prof. dr. Jože FERČEJ,

starosta slovenskih govedorejcev,
je star 90 let

P

rof dr. Jože Ferčej je starosta med slovenskimi
govedorejci. S svojim strokovnim, raziskovalnim
in pedagoškim delom na področju govedoreje
se je uveljavil doma in v tujini.

Rodil se je 28. februarja 1917 na Blejski Dobravi. Gim
nazijo je končal v Kranju, študij kmetijstva pa na Kme
tijsko – gozdarski fakulteti v Zemunu. Tam je leta 1941
diplomiral in 1963 tudi doktoriral.
Po vojni je bil referent za živinorejo v Celju in Mariboru
ter na Ministrstvu za kmetijstvo. Od leta 1953 do leta
1974 je bil znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik
in predstojnik Zavoda za živinorejo na Kmetijskem in
štitutu Slovenije. V letih 1955 in 1956 je bil pol leta
na izpopolnjevanju v Kopenhagnu na Danskem. Od leta 1974 in do
upokojitve v letu 1987 je bil redni profesor za govedorejo na Oddelku
za živinorejo Biotehniške fakultete v Ljubljani.
V življenju se je prof. dr. Jože Ferčej posvetil govedoreji. V to ga je
usmerilo predvsem izpopolnjevanje na Danskem. Začetki njegovega in
tenzivnega dela v govedoreji se ujemajo s hitrim uvajanjem umetnega
osemenjevanja in pasemsko rajonizacijo v Sloveniji. Te spremembe so
zahtevale intenziviranje strokovnega dela na področju kontrole proizvod
nje, ki jo je uvajal s sodelavko inž. Nado Pupis. Prof. dr. Jože Ferčej pa
se ni zadovoljil le s strokovnim delom. Poglobil se je tudi v raziskovalno
delo. Znanstveni članki in referati na mednarodnih in domačih posvetih
so iz področja selekcije v govedoreji in razvoja govedoreje v Sloveniji
in Jugoslaviji. Profesor je ves čas kar dosti pisal. S tem ni prenehal tudi
po upokojitvi.
V aktivnem obdobju je bil odlično povezan z govedorejskimi strokovnjaki
in raziskovalci v drugih jugoslovanskih republikah, pa tudi po Evropi.
Uveljavil se je v govedorejskih strokovnih in znanstvenih krogih. V letih
1971 in 1972 je bil predsednik Jugoslovanske skupnosti znanstveno
raziskovalnih organizacij za področje živinorejskih ved. V letu 1972 je
organiziral tudi jugoslovansko mednarodno konferenco za živinorejo.
Večkrat je bil tudi delegat Jugoslavije na sestankih in konferencah Evrop
ske zootehnične federacije. Intenzivno je deloval v Evropskem združenju
rejcev rjavega goveda. V dveh obdobjih je bil tudi predsednik tega zdru
ženja. Takrat je organiziral konferenci tega združenja v Sloveniji.
Odločilno je vplival na razvoj Slovenske govedoreje. S prof. Erikom Eisel
tom sta pri načrtovanju razvoja slovenske govedoreje uveljavila znanstven
pristop. Za realizacijo razvojnih programov na področju govedoreje se je
znal povezati z govedorejskimi strokovnjaki po Sloveniji (dr. Zadravcem,
spec. Lovšinom, spec. Nendlom, vet. Vrečkom, dr. Mastnakom, prof. dr.
Vomrom, inž. Zorcem in drugimi). Že na Kmetijskem inštitutu Slovenije
je poskrbel tudi za napredek in razvoj znanj mladih sodelavcev (kasnejša
doktorja in profesorja Janez Pogačar ter Slavko Čepin). S skrbjo za mlajše
strokovnjake je nadaljeval tudi na Biotehniški fakulteti.
V Sloveniji bi težko našli govedorejca, ki se s profesorjem ni že kdaj
srečal. Dejaven je ostal tudi po upokojitvi. Še vedno je naš spoštovani
profesor in prijatelj, ki je s svojim znanjem in modrimi nasveti priprav
ljen pomagati nam, mlajšim.
Izjemno plodno delo profesorja ni ostalo neopaženo v javnosti. Prejel je šte
vilna domača in mednarodna priznanja in nagrade. Pomembnejše so:
• Priznanje švicarske zveze rejcev rjavega goveda (1969),
• Jesenkovo priznanje Biotehniške fakultete (1977),
• Nagrada Sklada Borisa Kidriča za tehnično izboljšavo – s sodelavci
(1981),
• Kidričeva nagrada za življenjsko delo v govedoreji (1987).
Ob častitljivem jubileju želimo mlajši govedorejci in prijatelji našemu
dragemu profesorju in prijatelju zdravja in vedrine, da bi bil še dolgo
sposoben za strokovni in prijateljski klepet.
Prof. dr. Jože Osterc
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V SPOMIN PRIJATELJU IN
ČASTNEMU ČLANU DRUŠTVA ZA
OHRANJANJE CIKASTEGA GOVEDA,

GOSPODU ANTONU KLINKONU
(13. 6. 1923 – 2. 10. 2006)
Dana mi je prijetna dolžnost, da o njem na
pišem nekaj besed. Pokojnega Toneta sem
spoznal po naključju, ko sem na Tolminskem
iskal še zadnje živali cikaste pasme. Doma
smo imeli namreč zadnjo ciko, ki pa se ni ho
tela obrejiti. Kot se spomnim, je bilo takrat
še nekaj krav v Drežnici, v Trenti in v Baški
grapi. Na Cerkljanskem pa smo bili edini s
to pasmo. Odpravil sem se od doma in se
ustavil v Zatolminu pri Klinkonovih. Sprejeli
so me, kot bi se že kdove od kdaj poznali.
Mislil sem si: če kje, potem bom za te naše
strme cerkljanske hribe našel primerno žival
tu. Doma sta bila oče Anton, žena Albina in
hčerka Ada. Povedal sem, po kaj sem prišel, Anton na 1. državni
in prijazno so me povabili v hišo. Pogovor razstavi v Cerknem
je tekel o kmetijstvu, ki se je v osamosvojeni aprila 2005
Sloveniji ravno začelo preusmerjati. Imeli
smo si veliko povedati in se hkrati spraševali,
kako bo s kmetijstvom v prihodnje. Kmalu sem ugotovil, da sem
naletel na zelo zgovornega človeka, ki ga je življenje izoblikovalo
v klenega moža in gospodarja. Svojim predanim besedam je sledil
podkrepljen pogled z rahlim blagim nasmehom, žena pa ga je v
pogovoru dopolnjevala v prijetni pristni tolminski govorici. Videti
sta bila zelo navezana drug na drugega in sem takoj pomislil, da
bi bila izguba kateregakoli od njiju zelo boleča, kadarkoli bi se
prekinila ta kmečka harmonija.
Zdelo se mi je, da o cikasti pasmi vem marsikaj in tudi prebral sem
veliko o njej, praktično vse, kar mi je prišlo pod roke. Vendar je
bil Anton za očetovsko dobo starejši od mene. Po pripovedovanju
gospoda Toneta je bilo v njegovi mladosti na Tolminskem manjše
cikasto govedo, strokovno imenovano belansko-keltsko govedo ali
po domače tolminsko cikasto govedo. Petdeseta leta so prinesla
križanje z avstrijsko pincgavsko pasmo. Tudi kasneje so kupovali
pincgavske bike. Zbirno mesto je bilo v Žabčah, bike so kasneje
razporedili po širši Tolminski. Takrat se je začel proces pretapljanja
tolminske cike v pincgavko. Po uvedbi umetnega osemenjevanja
pa se je ta proces še poglobil. Okrog leta 1975 so mnogi kmetje
v Zatolminu in okolici opustili rejo cike in jo nadomestili s sivo rja
vo pasmo. Gospodar Tone pa je nadaljeval tradicijo reje goveda
cikaste pasme z nekaj rejci v Tolminskih Ravnah, Drežnici in Trenti.
Vedno so redili po 5 krav in nekaj telic. Z velikim veseljem je govoril
o njegovi zadnji kravi, tolminski ciki, ki ji je bilo ime Majhna. Bila
je manjše rasti, svetlejše barve, zelo plodna žival, predvsem pa je
dajala veliko mleka. Bila je ena zadnjih predstavnic te pasme, ki so
jo po dobrih 13 letih prodali v Bohinj. V sredini osemdesetih let
so tudi v »njen« hlev prišle sivke, a navezanost na cike je ostala. V
zadnjem času, ko cika spet pridobiva na pomenu, je redil teličke
te pasme, ki jih je kupil na Domžalskem, a kasneje breje prodal,
tako da je ostal zvest rejec avtohtone pasme tudi zadnja leta. Ves
čas je bil aktiven v rejskem delu, njegova čreda je bila vključena
v rodovniško kontrolo in bila čreda z bikovskimi materami, njene
plemenske živali pa so prodajali na sejmu v Tolminu.
Kot dobremu poznavalcu cike mu ni bilo vseeno, da je slovenska
pasma odstopila svoje poslanstvo tujim, ekonomsko donosnejšim
pasmam. Verjel pa je, da jo bomo ohranili prihodnjim rodovom.
Pogovarjala sva se tudi o paši na planinah, kjer je na žalost vse manj
živine. Včasih so planine predstavljale preživetje za slehernega kme
ta na Tolminskem, kjer so imeli vedno organizirano ločeno pašo za

se srečali v Cerknem pred dvema letoma na prvi državni razstavi
cikastega goveda. Bil je vesel, da je bil lahko zraven, mi pa smo bili
počaščeni, saj je presegal osemdeseta leta.
Lansko jesen se je končala življenjska pot prijatelja Toneta. Pot
težkih preizkušenj, odrekanja, a vedno upanja v lepšo prihodnost.
Zdaj počiva v primorski grudi, ki jo je nadvse ljubil. Ostaja nam
spomin na njegovo plemenito delo. Primorski rejci smo mu hvalež
ni za najdaljšo ohranjanje tolminske pasme, ki ponovno vznika iz
korenin v novi podobi.
Kot pokojnemu častnemu članu se mu v imenu Društva za ohranjanje
cikastega goveda v Sloveniji poklonim in mu želim miren pokoj.
Prijatelj Franc Rutar iz Cerknega

krave in mlado živino. Spomladi, v sredini maja, so krave odgnali
na nižjo planino LAŠKASEČ, kjer so bile približno 14 dni, nato pa
so šle po dogovoru na zatolminski planini MEDRJE in SLEME. V
začetku septembra so se vračale nazaj na planino LAŠKASEČ, od
tam pa nazaj domov, na svoje travnike okrog doma. Mlada živina
se je prepasla na skupnih pašnikih DOLGAČRČA in GLAVE. Gospo
dar Tone je povedal, da je včasih vladal na planinah red s točno
določenimi obveznostmi vsakega gospodarja.
Anton Klinkon je bil otrok obdobja po 1. svetovni vojni, ki je po
Primorski pustila ogromno gorja in težkih razmer. Šlo je za golo pre
živetje, bili so prej lačni kot siti. Želja italijanskih oblasti po ozemlju
in vpliv na njihovo kulturo in jezik sta primorske Slovence oblikovala
v zavedne ljudi, polne spoštovanja do lastne domovine. Končal je
italijansko osnovno šolo. Od matere je prejel sposobnosti šivanja
in postal izučen krojač. Pri 19 letih je hudo zbolel za tuberkulozo,
zaradi česar se je dolgo zdravil ob Gardskem jezeru. Posledica te
bolezni je bila tudi astma, ki ga je spremljala vse življenje. Obdob
je druge svetovne vojne je prineslo novo gorje, vojna vihra se je
dotaknila tudi njega. Vključil se je v partizanski odpor, v katerem
je izgubil brata. Po vojni je sledil čas obnove, odrekanja in pomanj
kanja. Majhna kmetija je rezala tanke rezine vsakdanjega kruha,
zato so skrbno obdelali vsak košček dragocene zemlje, ki jim je dala
preživetje. Prva njegova zaposlitev je bila v šiviljski zadrugi v Tolmi
nu, kjer je spoznal svojo bodočo ženo Albino. Lahko rečemo, da
se je ljubezen rodila skozi šivankino uho in se udejanjila leta 1954
s poroko. Rojstvo hčerke Ade in sina Zorana je bilo nadgradnja te
ljubezni, ki vliva novega upanja v boljši jutri.
Leta 1969 se je zaposlil v podjetju Metalfleks Tolmin kot točkovni
varilec, kjer je delal 15 let. V sredini osemdesetih se je upokojil.
Nadaljeval je s kmetovanjem in drugimi deli, med katerimi je blestel
kot dober vaški klavec prašičev. Pri vsakem delu je želel iz njega
potegniti največ, zato je slovel kot dober gospodar.
Anton Klinkon ni bil samo zgleden rejec in dober gospodar, temveč
tudi skrben oče. Pred dvema letom mu je umrla »mama«, kakor
je Anton vedno rekel svoji ženi. Predvideval sem, da bi bila lahko
izguba težka, bila pa je še težja in le s težavo se je nekoliko prila
godil. V uteho sta mu bila hčerka in sin. S ponosom je povedal, da
je njegov sin Zoran veterinar v Domžalah in se rad vrača domov.
Tudi njemu je oče vcepil
ljubezen do cike, kate
ro goji tudi danes pri
njenem ponovnem oživ
ljanju.
Leta 2001 smo na Rodi
ci ustanovili Društvo za
ohranjanje cikastega go
veda in takrat sem kot
enega izmed častnih
članov predlagal tudi
prijatelja Antona Klinko
Anton pred domačo hišo v Zatolminu
na, kar je dobrohotno
kot vzrejevalec plemenskih telic cikaste sprejel in se skromno
pasme aprila 1999
nasmehnil. Zadnjič smo

Gospodinja Vera
in poskočni
četvorčki

foto: Marinka Marinčič Jevnikar, Kmečki glas

Anton na domačem pašniku, ob njem krava Majhna, tolminske
cikaste pasme, septembra 1980

ŽIVI ČETVORČKI
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK

V

Podjelju, vasici nad Zgornjo Bohinjsko dolino,
se nahaja kmetija Janeza Korošca, kjer se po
domače reče pri Zelenarju. V ponedeljek, 22.
januarja, se je pri njih zgodilo nekaj posebnega in
edinstvenega v slovenski govedoreji, kar odmeva po
naši domovini. Rekli bi lahko velik božji dar ali morda
igra narave z veselim koncem. Da je imela krava štiri
teleta oziroma četvorčke, je nenavaden dogodek, zla
sti ker so vsi ostali živi in so še kako poskočni. Število
goved v hlevu se je v enem dnevu kar podvojilo.
Po pripovedovanju gospodarja Janeza in njegove žene Vere se je
vse začelo nadvse normalno, kot običajno. Krava Roža je bila breja
v tretje, bila je precej obsežna, a nihče ni slutil, da bi bilo lahko kaj
drugače kot pri prejšnjih dveh telitvah. Krava je križanka med lisa
sto (simentalsko) in cikasto pasmo. Osemenjena je bila 19. aprila
2006 s semenom bika Švajca. Po dnevih brejosti bi imela rok čez
teden dni, zato telitve še niso pričakovali.
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Tistega dne, nekaj po dvanajsti uri, je šla gospodinja Vera pogledat
v hlev in zagledala telička. Krava je torej pohitela s telitvijo. Bikec
z liso na glavi je bil bolj majhen, a nadvse živahen, kot bi bil vesel
svojega spočetja, zato je dobil ime Veselko. Krava Roža je vstala,
kar je pomenilo, da je zdrava in se že veseli naraščaja.
Ko je prišel domov gospodar Janez, mu je žena povedala, da je
krava Roža povrgla in da je vse v redu. Po kosilu je šel v hlev Janez
in zagledal še enega telička. »Dvojčka sta, zato sta malce prej ro
jena,« je menil. Druga je bila telička, čista cika, brez lise na glavi,
malce lažja, bistra in poimenovali so jo Neva. Krava Roža je stala,
pogledovala po svojih teličkih in dajala videz uspešnega poporod
nega stanja.

Gospod Janez in prvorojeni
teliček Veselko 33140449

Gospod Janez in drugorojeni
teliček Neva 93140450

Ker sta bila telička dva, je bilo treba malce bolj popaziti na kravo.
Obetalo se je tudi veliko dela. Čez dobro uro je šel gospodar spet
v hlev in ni mogel verjeti svojim očem, saj je za kravo ležalo tretje
tele, telička z belo liso na glavi, že na prvi pogled srečna, zato jo
je poimenoval Srečka. »Da imamo trojčke v hlevu – neverjetno, a
resnično, pa še zdravi so videti! Kako bomo pa teleta nahranili?«
se je med drugim spraševal gospodar Janez.
»Danes bo treba prej oditi v hlev, da bomo nahranili ves ta naraščaj,«
je tega dne dejal Janez svoji ženi. In ko je okoli pete ure popoldne

Vera pogledala skozi okno hleva, je videla, da iz krave štrlijo tačke.
Gospodar se je hitro zbral in pomagal kravi pri telitvi še četrtega
teleta, čiste cike, brez lise na glavi. Z začudenjem in veseljem sta
gledala štiri teličke in tudi ostali domači so stremeli v obilni zimski
»pridelek«. Skupaj so se odločili, da teličke stehtajo. Bikec Veselko
je tehtal 23 kilogramov, telička Neva 22 kilogramov, telički Srečka
in Nimfa pa po 20 kilogramov.

Kako nahraniti mladež?
Prvi dan zvečer in zjutraj so pomolzli kravo in teličke napojili po
dojilniku. Pozneje so jih hranili po trikrat na dan. Vsakokrat so dva
telička spustili h kravi, ostala dva pa so napojili z nadomestnim mle

Gospod Janez in tretjerojeni
teliček Srečka 43140448

Gospod Janez in četrtorojeni
teliček Nimfa 83140451

kom po dojilniku. Po tednu dni so spremenili način, in sicer so teličke
izmenično spustili h kravi, vsak je popil iz enega seska, manjkajočo
hrano pa so dobili iz nadomestnega mleka. Zdaj, po treh tednih,
so že kar močni in tehtajo vsak po več kot 30 kilogramov.
Krava Roža bo marca dopolnila šest let in je skupaj donosila šest
telet. Vsako leto gre peš na visoko ležečo planino Velo polje pod
Triglavom, kjer se pase ob idiliki gora, ki obkrožajo planino. Trd
nost kravi dajeta oster gorski zrak in planinska paša. Vedno se vrne
domov za mali šmaren. Prvič je telila po dveh letih starosti teličko
Borko, ki je postala krava pred dobrim mesecem dni. Pri drugi teli
tvi je bil bikec, pri tretji pa kar četvorčki. Edina nevšečnost, ki se je
pripetila, je bila zaostala posteljica. Po pripovedovanju domačega
veterinarja, se je iz enega materničnega dela posteljica izluščila, iz
drugega pa je zaostala. Krava Roža je nosila v maternici okoli 130
kilogramov vsebine, od plodov, posteljic do plodovih mehurjev.
Pravi, da je skoraj čudež, da je krava donosila žive in po teži skoraj
izenačene plodove.

Posebnosti so redke

Mati četvorčkov krava Roža 32488245
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V primeru četvorčkov gre za naključje, ki se zgodi v primeru, da v
istem ciklusu hkrati ovulira večje število jajčnih celic in se vse tudi
oplodijo. Na podoben način se zgodi s pomočjo aplikacije hormonov,
ki povečajo število ovulacij, kar se prakticira pri prenosu zarodkov,
to pa strokovno imenujemo embriotransfer.
Leta 1994 je na farmi Livold v Kočevju krava črno-bele pasme ravno
tako povrgla 4 teleta, enega bikca in tri teličke, ki so ostali živi. Prvi
dan po rojstvu si je eno tele zlomilo nogo, a so vse potrebno uredili
na veterinarski fakulteti in po letu dni so bili izločeni. Ob takem
dogodku se velja potruditi za vsakega mladiča. Bili so potomci bika
rdeče holštajn pasme. Razstavljeni so bili na državni razstavi goved
črno-bele pasme v Komendi jeseni istega leta.
Zadnji dogodek se je zgodil v zibelki slovenskega cikastega goveda,
v Bohinju, čeravno je mati teličkov križanka med lisasto in cikasto
pasmo. Ali je prav ona nova znanilka po ohranjanju nekdaj domače
pasme, ki ima še edina avtohtone korenine v naši domovini? 

DVOJČICI NA MALI PLANINI
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK

B

ikovska mati z imenom Breza 1450863 je ob svoji pet
najstletnici povrgla dvojčici (93272322, 83272323).
Dogodek, ki se je zgodil 22. junija 2006, je odmeval po
Mali, Veliki in Gojški planini. Nekaj začetnih skrbi... in srečen
konec je vlil veselje skrbnikoma Balantičeve črede, Janezu in
Mari Kemperl, ki že 16 let paseta na Mali planini. Novico
so hitro ponesli domov, v Županje Njive. Breza je res prava
cika, čim starejša je, boljša je, pravijo domači.

Breza je bila pripuščena 16. septembra
2005 pod bika Cekin 851966, kar se je
zgodilo kmalu po vrnitvi s planine. Zadnja
telitev je bila njena deseta telitev po vrsti.
Telički sta bili zdravi in krepki, ena večja od druge. Večjo so
obdržali doma, medtem ko so manjšo prodali v Zgornjo
Besnico pri Kranju.
Krava Breza si je pridobila status bikovske matere že ob pr
vem pregledu populacije krav cikaste pasme po Sloveniji leta
2003. Njeno potomstvo je kar pestro: bikovska mati Rdeška
je njena hči, plemenski bik Trn 851788 njen sin in plemenski
bik Tom 851817 njen vnuk.

PRI RUTARJEVIH TROJNA IZLOČITEV
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK

R

utarjevi v Cerknem si bodo
minulo jesen zapomnili po
izločitvi kar treh krav, ki so
dolga leta bogatile podobo njiho
ve goveje črede. Treba je osvežiti
spomin na ne preveč oddaljene
čase cikastega goveda na Sloven
skem, ko je bila selekcija te pasme
usmerjena nekoliko drugače, ka
kor je danes. Vnos genetike pinc
gavske pasme v slovensko popula
cijo ima svojo zgodovino, katere
se ne smemo sramovati in ki je
našla svoje mesto v izoblikovanju
pincgavskega tipa cikastega gove
da. V nadaljevanju bodo predstav
ljene tri krave, ki so bile izločene v
minuli jeseni. Dve od njiju sta bili
bikovski materi v prejšnjem deset
letju, od katerih izhajajo odbrani
plemenski biki, ki so bili vključeni
v osemenjevanje. Njihova dedna
zasnova je močno prisotna v da
našnji populaciji pasme, katere
rezultati so predstavljeni v sestav
ku o rezultatih ocene zunanjosti
krav cikaste populacije.

CIKA 1389437
Rojena: 1. 11. 1993
Oče: STOISS 750357
Mati: BREZA 409593
Materin oče: SOM 100165
Tip: DELNI CIKASTI
Pasma: PZ 63 %, CK 37 %
Krava Cika je bila kupljena pri rejcu Ivanu
Bricu na Koseču pri Drežnici. Takrat je bila
v šesti laktaciji, tako da je pri Rutarjevih
telila samo enkrat in zadnjikrat v letu
2003. Vse do izločitve so si prizadevali
za uspešno obrejitev, tako umetno kot
s pripustom. Ob izločitvi je bila stara 13
let in bila izločena 30. 10. 2006.
Krava Cika je na razstavi v Cerknem do
segla drugo mesto v skupini krav delno
cikastega tipa. Njena odlika so bile ko
rektne noge, lepo pripeto vime in ple
menit značaj. Prav slednje je izkazovala
s primerno obliko glave in lepo obliko
Miša 1731336
vanimi rogovi.
Poreklo: mati Cika 1389437,
oče Solo 100192
MLEČNOST IN RODOVITNOST:
MLEČNOST 305 MAŠČ. BELJ.
DNI (kg)
(%)
(%)

3536
3386
2622
3060
3825
4019
3432

3.71
4.58
4.53
3.93
3.90
4.08
3.08

3.13
3.01
3.01
3.20
3.24
3.18
3.01

ZAPOREDNA
TELITEV

SPOL

OČE
TELETA

ID
TELETA

1. – 5. 9. 1996
2. –30. 9. 1997
3.–10.11. 1998
4.–15.11. 1999
5. – 1. 2. 2001
6.– 28. 2. 2002
7.– 21. 4. 2003

Ž
Ž
M, M
M, M
Ž
Ž
M

MORIN 160864
SOLO 100192
TOBI 750406
TOBI 750406
TOBI 750406
MIL 151146
TOB 151176

1505995
1731336 Miša
1776791, 1776792
1968341, 1968342
72197901 Cika
22431251 Jagoda
42363804
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DREŠKA 1672188
Rojena: 22. 10. 1994
Oče: GRIPS 750356
Mati: BREZA 1051550
Materin oče: SOLO 100192
Tip: PINCGAVSKI
Pasma: PZ 56 %, CK 32 %, RH 12 %
Izvorni rejec krave Dreške je Slavko Kanalec iz
Drežnice. Rutarjevi so jo kupili kot štiri tedne
staro teličko in jo imeli pri hiši dvanajst let. V
tem času je povrgla devet telet, med njimi dva
plemenska bika Gabra in Mila. Bila je večjega
okvirja, dobra molznica in izredno »mehka« za DREŠKA 1672188
molžo. Imela je dolge seske, kar je vplivalo na
razne poškodbe in tudi končno izločitev.

Gaber 1799334 (151095)
poreklo: mati Dreška 1672188,
oče Glog 150937

MLEČNOST IN RODOVITNOST:
MLEČNOST 305 MAŠČ. BELJ.
DNI (kg)
(%)
(%)

3178
4056
4641
5446
5555
4340
4212
2833

4.26
3.63
4.01
4.26
4.13
3.93
4.29
3.68

3.33
3.50
3.48
3.46
3.43
3.13
3.17
3.28

ZAPOREDNA
TELITEV

1.–11.10. 1997
2. –11. 9. 1998
3.– 28. 8. 1999
4.– 20. 9. 2000
5. – 2. 9. 2001
6.–28.11. 2002
7.– 7. 11. 2003
8.– 24. 2. 2005
9.– 11. 7. 2006

SPOL

Ž
M
M
M
M
M
Ž
M
M

OČE
TELETA

ID
TELETA

IKON 130684
GLOG 150937
MILL 750407
TOBI 750406
HILMAR 131087
INTER 131159
WICK 750572
WICK 750572
TOM 851817

pogin
1799334 Gaber
1891176 Mil
2066291
32303313
72225673
42788805
pogin
43255872

Mil 1891176 (151146)
poreklo: mati Dreška 1672188,
oče Mil 750407

MURKA 1801561
Rojena: 4. 9. 1997
Oče: MILL 750407
Mati: ŠEKA 1518483
Tip: PINCGAVSKI
Pasma: PZ 50 %, CK 50 %
Krava Murka izvira od rejca Franca Novaka s Krajnega Brda
nad Krašnjo. Od njega jo je kupil Anton Klinkon iz Zatolmina.
Rutarjevi so jo kupili kot brejo telico. Prvič je telila bikca Toba,
ki je bil odbran za osemenjevanje in ima zelo veliko potoms
tva v slovenski populaciji cikastega goveda. Krava Murka je
bila dobra molznica, ki je v drugi standardni laktaciji dosegla
mlečnost 6315 kg z visoko vsebnostjo maščob in beljakovin.
Strokovnjaki iz selekcijske službe območnega zavoda iz Nove
Gorice so jo odbrali za razstavo na Kmetijsko-živilskem sejmu
v Gornji Radgoni v letu 2000, kjer je prejela zlato plaketo. MURKA 1801561
Čez pet let je osvojila 1. mesto na državni razstavi cikastega
goveda v Cerknem v skupini krav v pincgavskem tipu.
Ob izločitvi je bila stara dobrih 9 let, vzrok zanjo je bilo obo
lenje nog.

Murka 1801561 s svojo teličko
Mavro 52925227.
Poreklo po očetu: Col 151263

MLEČNOST IN RODOVITNOST:
MLEČNOST MAŠČ. BELJ.
305 DNI (kg) (%)
(%)

4063
6315
5860
4479
4250

4.75
4.97
4.74
3.61
4.14

3.41
3.57
3.62
3.33
3.34

ZAPOREDNA
TELITEV

1.–27. 12. 1999
2. – 5. 8. 2001
3. – 5. 11. 2002
4. – 6. 12. 2003
5. – 9. 2. 2005
6. – 18. 5. 2006

SPOL

M
Ž
M
M
Ž
Ž

OČE
TELETA

TOBI 750406
HILMAR 131087
INTER 131159
WICK 750572
COL 151263
GOETZ 750573

Vir podatkov: CPZ GOVEDO, Kmetijski inštitut Slovenije
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ID
TELETA

1995618 Tob
52255177 Mimi
52225644
52352119
52925227 Mavra
93113906 Milka

Tob 1995618 (151176)
Poreklo: mati Murka 1801561,
oče Tobi 750406

SPOMIN NA JAGODO
PRI UČEŠKU V BISTRIČICI
Janja Ristovski, rejka
Bistričica pri Kamniku

T

o je zgodba o ljubiteljski reji krav, kjer odločil
no vlogo ne igra ekonomija, temveč ljubezen
do teh lepih živali. Pri nas doma (po domače
pri Učešku) v Bistričici nimamo kmetije, od katere
bi imeli dobiček, ampak milo rečeno hobi program,
kjer pridelamo le za potrebe doma.

Krava Jagoda je bila naša druga cika. Kupili smo jo pri Balantičevih
(po domače pri Bavančevih) v Županjih Njivah. Ta kmetija je slovela
po dobri živini, toda v tem času je bilo težko dobiti »ta pravo«, saj
je bilo to enako, kot zadeti na lotu, ker nihče ni hotel prodati dobre
krave. Na samem začetku sploh ni bila naprodaj. Po dolgem prego
varjanju so le privolili, kajti včasih so rekli, da tisto žival, v katero
nekdo res sili, na koncu moraš prodati, da ni potem smole z njo.
Cika Jagoda je bila ponosna krava, hotela je imeti vso pozornost,
vedno je bila glavna in tujim živalim je znala »pokazati roge«. Čez
pašno sezono se je s svojim naraščajem pasla na domačih travni
kih. Hitro se je naučila vodenja na povodcu. S korekcijo parkljev
nismo imeli nikoli težav, ker je sama poslušno držala noge, tako
kot je bilo treba. Prav tako je uživala v kopanju in tuširanju ter »fri
ziranju« repa. Tako urejena je pozirala študentu v zadnjem letniku
zootehnike, ki si je za diplomsko nalogo izbral fotografijo slovenskih
avtohtonih živali. Čeprav je morala stati pred platnom, osvetljenim
z reflektorji, po nekaj urah poprejšnjih priprav, je zmagala njena
zaupljivost brez vsake panike.
Z vstopom v gensko banko in ustanovitvijo društva za ohranjanje
cikastega goveda smo začeli s somišljeniki predstavljati ciko v slo
venskem prostoru in ljudem dokazovati, da je ne smemo pozabiti
ter dovoliti, da izgine iz hlevov slovenskih kmetij. Tako je krava
Jagoda sodelovala na regijski razstavi leta 2000 v Komendi in se
uvrstila na drugo mesto. Sodelovala je na prvi strokovni delavnici
na Krivčevem v Črni. Vrhunec svoje »kariere« pa je doživela na prvi
državni razstavi cikastega goveda v Cerknem, kjer je prejela zvonec
za prvo mesto v skupini krav v delno cikastem tipu.
JAGODA 1450864
Rojena: 25. 1. 1994
Oče: STOISS 750357 (pasma: PZ)
Mati: ROŽA 1450861 (pasma: CK)
Izvor: Jožefa Balantič, Županje Njive
Reja: Frančiška Šlebir, Bistričica
Izločitev krave Jagode: 1. 2. 2006
Vzrok izločitve: poškodba noge
Telitve:
1. – 30. 5. 1997 Ž 1780340
2. – 25. 3. 1998 Ž 1838819
3. – 17. 4. 1999 M 1838837
4. – 11. 5. 2000 Ž 2040533
5. – 11. 8. 2001 Ž 22287289
6. – 21. 9. 2002 Ž 82560571
7. – 12. 11. 2003 M 22838050
8. – 5. 1. 2005 M 92936993
Vir podatkov: CPZ Govedo,
Kmetijski inštitut Slovenije

Jagodina hči Roža 2040533
(Poreklo: oče Tobi 750406)

Za veliko presenečenje je nekega dne poskrbel Rafko Rokavec,
ki je v Bistričico pripeljal dva avtobusa avstrijskih govedorejcev iz
okolice Salzburga na ogled naše Jagode in njene hčerke Pike. Dejs
tvo, da sta v našo vas prihrumela dva velika avtobusa, iz katerih
se je vsulo malo morje veselih avstrijskih govedorejcev, je povzro
čilo popestritev dnevnih pogovorov naših vaščanov. In da pridejo
pogledat dve kravici hobi rejca, … uf, moram reči, da sem imela
precejšno tremo, kaj bodo rekli in si mislili. Pa je iz tega nastalo
doživetje s pravo debato, malo po nemško, malo po slovensko,
malo z rokami …, pa je šlo. Ob tem je moral Rafko Rokavec oceniti
kravo Jagodo po posameznih lastnostih od 1 do 9, a pri tem so
ga spremljali ne samo avstrijski govedorejci, temveč tudi strokov
njaki, ki so bili med njimi.
Kravo Jagodo je bilo treba razumeti, saj le govoriti ni znala. Če je
zavila rep na hrbet in se poskušala čistiti s svojim jezikom, je to
pomenilo: vzemi krtačo in me očedi. Če je pogledovala v polne
jasli sena, nato pa ven, proti vratom, z odločnim zamahom glave,
je to pomenilo: hej, kje so moji priboljški. Če je nepremično zrla v
zvonec na steni in z nežnim glasom nekaj nergala, je to pomeni
lo, da bi šla na pašo. Če je na paši dobila »napad« divjanja gor in
dol ali pa je stala pod drevesom in gledala naravnost domov ter z
glasnim mukanjem nekaj dopovedovala, je pomenilo: dovolj paše,
hočem domov. Kajpak, takšna je bila naša scrkljanka.
Žal je vsakega veselja enkrat konec in nesreča ne počiva. Mesec dni
po prvi državni razstavi si je Jagoda močno poškodovala nogo in
kolk. Na pomoč je priskočilo več veterinarjev. Napoved je bila sla
ba: Jagoda bo v najboljšem primeru invalid. Bolečine so bile hude,
njeno gibanje pa omejeno. To leto je nismo pripuščali. Poletje je
morala preživeti v hlevu. Njen pogled je ves čas uhajal k zvoncu
na steni. Ven bi šla rada. Stregli smo ji na vse načine in upali, da
bo jesen prinesla ozdravitev. Pa ni. Iskrice v očeh so ugašale. Jago
din čas je prišel, muke so prevelike, zasluži si počitek … Poklicali
smo na veterinarsko postajo v Kamniku in zaprosili za uspavanje.
O tem, da bi jo peljali v klavnico, ni bilo govora. Da bi ji muke še
povečali, tega nismo hoteli. Zaspala je doma. Hlev je od takrat
prazen, a ljubezen do rdečih lepotic še vedno ostaja. Še vedno
bomo sodelovali pri ohranjanju cike in se trudili za to in mogoče
bo nekega dne spet stala v našem hlevu.
S temi besedami zaključujem svojo pripoved in se hkrati zahvaljujem
vsem, ki so bili del te zgodbe, vsem, s katerimi smo sodelovali in
so nam omogočili lepe trenutke v naši reji. Čeprav zgodba nima
srečnega konca, so ostali lepi spomini. Še enkrat zahvala ljudem,
ki se zavedajo, koliko je cika vredna. 

Jagodin sin Tobsi
22838050 (851816)
(Poreklo: oče Tob 151176)
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POGLEJMO V ZGODOVINO PISANE BESEDE O CIKASTEM GOVEDU NA SLOVENSKEM

Originalni članek glasila »KMETOVALEC«,
Uradno glasilo c.kr. kmetijske družbe Voj
vodine Kranjske, št. 14., leto XIII., z dne
31. julija 1896, urednik Gustav Pirc.

PINCGAVSKO PLEME
Okoliš tega plemena. Prava domovina so kraji,
kjer izvirata reki Zalcah in Zalah (Salzach, Salach)
ter visoko ležeče stranske doline vzhodnotirolske,
obdajajoče Pincgavsko, kterih nekaj pripada rečju
inskemu, nekaj pa dravskemu. Okoliš drugotne
domovine so danes še ostali trije okraji Solno
graške, potem južnovzhodni deželnosodni okraji
Gorenje Bavarske (Berchtesgaden, Reichenhall,
Laufen, Traunstein), gorenjeavstrijski in štajerski Zalckamergut
(okraja Išl, Usov – Ischl, Aussee) in gorenji kraji ob Aniži, Muri
in Dravi na Štajerskem in na Koroškem. Tukaj pincgavci preidejo
v sorodne belance.

Velikost in teža. Po meri in teži prištevamo pincgavce obilo
srednjevelikim živalim. Krave so povprečno po 126.8 cm visoke,
155.4 cm dolge ter povprečno tehtajo po 450 kg.
Barva. Po glavi, vratu, obeh straneh in po spodnjih delih nog
je barva vseskozi enako živa, rdečerjava, zgoraj, od koma nazaj,
in spodaj, od prednjega dela prsij nazaj, pa se vleče bela proga,
ki se zadaj spoji. Bele so navadno tudi vse noge ob spodnjem
delu života in pa rep. Rogova sta belorumenkasta, na koncu
svitlo ali temnordečerjava. Parklji so rjavkasti do sivorjavi, repov
čop bel, gobec, sluznica v gobcu in trepalnični robovi pa rožno
nadahnjeni.
Oblika života. Glava je v primeri s širokostjo čela in obraza
obilo srednjedolga. Čelo je med velikima, okroglima očesoma
ravno, med sencema rahlo vzbočeno, na vrhnjem delu vzvišeno.
Čeljusti so krepko razvite. S strani pogledana je glava ravna ali
malce upognjena, rogova sta komaj srednjedolga, valjasta in ne
težka, zavita na venkaj, potem kvišku, na znotraj ali nazaj ter
imata na koncu tanek rt (špico). Ušesi sta dolgi, uhlja majhna,
gobec pa je ozek.
Vrat je na vse strani primerno razvit, ima močen tilnik ter nepre
močno, mehkonagubano ožrelje (podvratnik).
Život je spredaj polen in krepek, ima obilne prsi, pravilna pleča
46
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in lep kom, ki je za spoznanje višji kakor križ. Srednji del života
je precej dolg, zadosti širok in globok, hrbtna črta ob ledjih pa
ni vselej vodoravna, ampak je rada nekoliko upognjena. Rebra
so primerno vzbočena. Život je v lakotnicah in za pleči precej
polen. Zadnji konec se lepo sklada z drugimi telesnimi deli, ima
širok križ, obsežno, mišičasto zakrižje in pravilno nastavljen rep,
pa ne posebno polnih stegen. Prostor med zadnjima nogama
je plitev, vime ugodno nastavljeno.
Noge so primerno močnih kostij, imajo fine člene, parklje pa
lepo oblikovane in močne.
Koža je precej močna toda voljna.
Dlaka je srednje tenka, kratka, gladka in mehka.
Koristna svojstva. Kar se tiče mlečnosti, težko da bi pincgav
ke zaostajale za kakim drugim pisanim planinskim plemenom.
Krav, ki na dan dajo po 10 do 12 litrov, oziroma po 3000 do
3500 litrov na leto, je dosti. Mleko ima 3.5 do 3.75 % tolšče v
sebi. Za pitanje je to pleme dobro, kajti s skrbnim krmljenjem se
doseže, da žival na dan pridobi na teži 1.5 kg. Zaklan vol ima
58 do 60 % čiste teže; meso je nežno (mehko), sočno in okusno
ter je sploh smatrajo za meso prve vrste. Za delo pincgavske vole
zelo cenijo, ker hitro hodijo, so močni in radi ubogajo. Mlada
živina prav povoljno raste, dorastla v krmi ni izbirčna, zdrava je
pa že po naravi.
Kraji, kjer se dobi, in cene. Trgovina s plemensko živino, pa
tudi z živino za porabo (z molznimi kravami, z vprežnimi in s
pitalnimi voli ter s teleti za mesarja) je dobro urejena po vseh
krajih, koder se to pleme nahaja. Mnogo, večkrat prav dobro
obiskanih živinskih trgov zadošča domačim potrebam in izvaža
živino v inozemstvo. Velike vpisane tvrdke in mnogi manjši trgov
ci in za nagrado skupujoči kupci posredujejo to trgovino, ki že
več časa napreduje od leta do leta. Glavna tržišča v prvotnem
okolišu so Mitersill in Uttendorf za Gorenje Pincgavsko, Zel lam
See in Salfelden za Srednje in Dolenje Pincgavsko, Šentjanž (St.
Johann), Bischofshofen in Werfen za Pongavsko, Mauterndorf in
Tamsweg za Lungavsko in mesto Salcburg (Flachgau).
Vsled naraščajočega števila kupcev so šla zadnja leta cene zelo
kvišku ter so se povišale pri najboljšem blagu za 25 do 30%. Za
najlepše živali se danes plača 45 do 50 gld. za 100 kg žive teže,
za navadno plemensko in porabno živino pa 28 do 42 gld. za
stot (100 kg). Bik, star 11/4 do 13/4 leta, stane 125 do 180 gld.,
dvojica mladih vprežnih volov ali pitancev pa 150 do 300 gld.

Originalni članek glasila »KMETOVALEC«, Uradno glasilo
c.kr. kmetijske družbe Vojvodine Kranjske, št. 19., leto
XIII., z dne 15. oktober 1896, urednik Gustav Pirc.

BELANSKO PLEME
Okoliš tega plemena so obširne gorske doline Izla in Bele od
vzhodnih Visokih Tur med usedom Vrbskih Tur in Arlsko škrbino
proti Dravi ter prednji deli dravske doline med Lijencem in Špita
lom, oziroma sodni okraji Slovenski Matraj in Lijenc na vzhodnem
Tirolskem, Vogliče, Zgornja Bela, Grajfenburg in Špital na Zgornjem
Koroškem. Nadalje spadajo semkaj nekteri osredki jezerske, ziljske

kratno telesno težo, torej 2400 do 2800 litrov na leto. Mleko je
polno (dobro). Za 1 kg surovega masla navadno ni več treba, kakor
28 do 30 litrov mleka. Za pitanje je ta živina vsaj srednje dobra,
meso je nežno in sočno, loj lepo bel. Za delo je pleme primerno
telesni teži in mišičjemu razvoju. Živali živahno, lahko hodijo, so
prebrisane, vztrajne in krotke.
Izmed raznih svojstev naj omenimo zadovoljnost z malim, utrje
nost in povprečno ugodno zdravje. Mlada živina hitro raste, biki
so za pleme že z 10 ali 11 meseci, in telice so rade prvič otele že
z dvema letoma. Pa tudi starejše živali še »porastajo«, to je, če
se jim streže z boljšo hrano in oskrbo, rastejo še poznejša leta in
pridobe na teži.
Tržišča in cene. Največ belancev se proda, oziroma pokupi, v oko
lišu tega plemena, in sicer proti koncu zime in spomladi, oziroma
od svečnice do binkoštij, ali pa proti koncu poletja in jeseni, od sv.
Jarneja do sv. Mihela. Trgov je mnogo in dobro obiskanih. Najzna
menitejša tržišča so: Lijenz (Lienz), Vogliče in Požarnica.
Zadnjih pet let so bile mlade krave ali breje telice srednje teže po
38 do 44 gld. za 100 kg žive teže, v hlevu ali na trgu. Enoletni biki
so bili po 80 do 100 gld., 15- do 20 mesečni po 125 do 150 gld.,
izbrane živali tudi po 200 gld. Neobrejene telice, stare po 12 do
18 mesecev, so bile po 40 do 80 gld., dve- do štiri- letni voli po
34 do 38 gld. za 100 kg.
Originalni članek glasila »KMETOVALEC«, Uradno glasilo
kmetijske družbe za Slovenijo, št. 8., letnik XL., z dne
30. april 1923, urednik inž. Rado Lah.

BOHINJSKE KRAVE
in spodnje dravske doline (med Špitalom in Beljakom), potem Rajhe
nav, ležeč v krškem virju, ter višavje med izvirom Gline, Milštatskim
in Osojanskim jezerom.
Velikost in teža. Živali so povprečno visokedo vihra 123.5 cm,
dolge 150.1 cm. Pravilno razvite krave tehtajo po 300 do 450 kg,
povprečno po 400 kg. Belanska pasma je torej med planinskimi
pasmami slabo srednje velika.
Barva. Rdečerjava glavna barva in bele pase po hrbtu, zadej in po
trebuhu se ne razločujejo posebno od barve bližnjih sorodnikov
pincgavcev, samo bele pase so navadno bolj zobčaste, vsled česar
se nam barva zdi bolj živa. Na glavi, na vratu in spodaj na nogah
ne sme biti nič belega, ob gobcu in okrog očij nič temnega, na
gobcu nič sivega. Sivi ne smejo biti rogovi na koncu in ne parklji.
Vse to je ljudem znak, da pleme ni čisto.
Oblika života. Glava je nekoliko krajša, širša in lažja kakor pri
pincgavcih, med rumenkastobelima, ličnima, tankima, temnoko
ničastima rogovoma stisnjena, med velikima, prijaznima očesoma
vidno vpognjena. Vrhnji del nosa je izbočen, nos primeroma dolg,
gobec širok in top, ušesi majhni, okroglasti, porasteni z dolgimi
dlakami.
Vrat je srednje dolg, tilnik krepek, ožrelje zmerno razvito in sega
prav pod prsi.
Život je finejši, nežnejši in tudi pri samcih bolj kravji, vender pa
krepek. Prednji, srednji in zadnji del života so skladomerni, viher,
hrbet in ledja v obče nekoliko ostrejši, križ in kolki široki, rep do
bro nastavljen. Pleča in sprednje prsi niso premesnate, bedra pa
so krepka, rebra lepo vzbočena, rep krepek, srednje dolg in ima
košat čop.
Noge imajo fine kosti, široke člene ter so primerno dolge in pravilne.
Spodnji deli nog so krajši in imajo trdne, temne parklje.
Koža je tenka, ohlapna, čvrsta in brez barvila.
Dlaka je tenka, kratka in gladka; bela se sveti kakor svila, barvana
pa je navadno zamolkla.
Vime je dovolj razsežno, prav povoljne oblike in voljnih sescev.
Koristna svojstva. Mlečnost je izdatna ter doseže šest do sedem

Najboljše molznice, ki jih ima
mo v deželi, so bohinjske kra
ve. Majhne so te živali, toda
mlečne. Na videz nam tega
ne razodevajo, v resnici so pa
jako dobre za molžo.
Odkod se jemlje ta mlečnost
pri bohinjskih kravah? Ali so
tam tako pitani pašniki ali
tako obilna reja po hlevih?
Ne eno ne drugo. Bohinj se
ne odlikuje po tako obilni in
sočni paši kakor n.pr. Pincgav
ske ali Šviške planine, ki so
že po svoji naravi veliko bolj
rodovitne in ki jih vrhutega
ondotni planšarji še skrbno
gnojijo in obdelujejo. Navz
lic temu pa že sama naravna
reja po bohinjskih planinah Krava stare bohinjske pasme pred
tako ugodno vpliva na ves stanom na planini pod Mišelj
Vrhom
razvoj mlečnosti, da je ta ži
vina že odnekdaj ustvarjena,
izkoriščati kar najbolje bohinjsko pašo v prid mlečnosti. Te živali so
zmožne tega že po svoji prirodni usposobljenosti.
Že ta privajenost na planinsko pašo mnogo pomaga do boljše
mlečnosti. To naravno življenje na paši je za molzno kravo poseb
nega pomena.
Pa še en razlog imamo. Ta živina se po vsi svoji reji in plemenski
rabi smoterno pripravlja in usposablja za boljšo mlečnost. V Bo
hinju ni nobene pitane ali obilne reje niti pozne plemenske rabe,
ampak vse je usmerjeno na zgodnjo rabo. In to je za molzno goved
v takih razmerah tudi velikega pomena. Resnica je, da postanejo
tako vzrejene živali pozneje boljše mlekarice kakor v nasprotnem
slučaju. Debela reja v mladosti in pozna raba za pleme ni za take
razmere, kakor jih nahajamo v Bohinju. Bohinjska živina je pri svoji
malotrebnosti izvrstna za užitek. Brez dvoma se da v svojih lastno
stih še izdatno zboljšati.
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Originalni odlomek iz knjige »ŽIVINOREJA«, poglavje
»Goveje pasme«, spisal živinozdravnik Franc Černe leta
1928, katero je izdala in založila Družba sv. Mohorja v
Celju.

BOHINJSKO GOVEDO
Beljanski živini je zelo podobno naše bohinjsko govedo. To govedo
je doma in živi v pravem Bohinju, koder se pase po visokih planinah.
Te naše domače živali so majhne in niso videti na prvi pogled po
sebno imenitne, toda že kmalu nas prepriča to malo nežno govedo
z izredno mehko in ohlapno kožo, da imamo opraviti z živino, ki
je prav izvrstna mlekarica in ne zahteva za svoje dobre užitke, ki
nam jih daje, posebno drage oskrbe. Zanimivo je pogledati te živali
na razstavah in na večjih zbirališčih. Tukaj ne vidiš skoraj drugega
kot velika in krasna vimena, ki jih nosijo majhne, nežne in skoraj
srnam podobne živalce. Skušnja je pokazala, da tem skromnim,
za skalovite planine in trdo podnebje kakor ustvarjenim kravam ni
dobiti boljšega nadomestila.
LASTNOST

VIŠINA VIHRA
TELESNA TEŽA
GLAVA
GOBEC
OČI
UŠESA
ČELO - PROFIL
DOLŽINA ROGOV
DEBELINA ROGOV
SMER ROGOV
VRAT
BARVA
BELA PROGA
KOŽA
DLAKA
NOGE (IZRAŽENOST)
PARKLJI (BARVA)

PINCGAVSKA PASMA

126.8 cm
450.0 kg
srednje dolga
ozek
okrogle
dolga
ozko in ravno
srednje dolgi
srednje debeli, valjasti
na venkaj
močan,
razvit podvratnik
rdeče-rjava (bolj svetla)
ravna
močna, toda voljna
srednje kratka
primerno močnih kosti
rjavkasti do sivo-rjavi

BELANSKA PASMA

123.5 cm
400.0 kg
nekoliko krajša, širša
širok, top
velike
majhna, okrogla
široko in upognjeno
kratki
tanki, koničasti
na konico
srednje močan,
srednje dolg
rdeče-rjava (temnejša)
zobčasta
tenka, ohlapna, čvrsta
kratka
finih kosti
temni (ne sivo-rjavi)

BOHINJSKA PASMA

110.0 cm
200.0 kg
kratka, lahka
širok
izrazite
majhna - »mišja«
široko in upognjeno
kratki
tanki, lahki
naprej
tanek, plemenit z
nagubano kožo
opečnato rdeča
enobarvna brez proge
tenka, nagubana
kratka – »mišja«
srnaste
temni

Viri podatkov:
- Kmetovalec št. 14, 1896, Pincgavsko pleme (Pirc)
- Kmetovalec št. 19, 1896, Belansko pleme (Pirc)
- Kmetovalec št. 8, 1923, Bohinjske krave (Lah)
- Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah, 1926 (dr. Spiller-Muys)
- Živinoreja, poglavje Goveje pasme – Bohinjsko govedo, 1928 (Černe)
- Govedarstvo, 1955 (dr. Šmalcelj, dr. Rako)
- Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, 1970
Povzetek pripravil: Rafko Rokavec
Namen: Obogatiti poznavanje in razlikovanje med pincgavsko, belansko ter bohinjsko pasmo v obdobju pred dobrim stoletjem.

Bohinjsko govedo je doma in živi v pravem Bohinju,
koder se pase po visokih planinah. Te naše domače
živali so majhne in niso bile videti na prvi pogled po
sebno imenitne, toda že kmalu nas prepriča to malo
nežno govedo z izredno mehko in ohlapno kožo, da
imamo opraviti z živino, ki je prav izvrstna mlekarica
in ne zahteva za svoje dobre užitke, ki nam jih daje,
posebno drage oskrbe. Zanimivo je pogledati te živali
na razstavah in na večjih zbirališčih. Tukaj ne vidiš sko
48

Cikasti zvonček

raj drugega kot velika in krasna vimena, ki jih nosijo
majhne, nežne in skoraj srnam podobne živalce. Skušnja
je pokazala, da tem skromnim, za skalovite planine
in trdo podnebje kakor ustvarjenim kravam ni dobiti
boljšega nadomestila.
Te ganljive besede je napisal živinozdravnik Franc Černe
knjigi Živinoreja, leta 1928. 

Jeseni 2006 je Javni zavod Triglavski
narodni park izdal knjigo »MLEČNE
PLANINE V ZGORNJEM POSOČJU«,
avtorja Davorina Korena. V njej je
avtor na sistematični način opisal
trenutno gospodarsko stanje na pla
ninah s predelavo mleka.

Božca

Medrje

Knjiga ima bogato vsebino
in je vredna branja. Zahvala
avtorju tudi s strani Društva
za ohranjanje cikastega go
veda v Sloveniji.
Mangart
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PLANINA ZAPRIKRAJ
Planina Zaprikaj – hlev in stanovi.
Foto: Davorin Koren

Davorin Koren, JZ Triglavski narodni park

Pašniki
Pašne površine so v zgornjem delu zelo strme in kamnite, v spodnjem
delu, na dnu doline, pa ravne in za živino lahko dostopne.
Stan s sirarno in hlevi se nahajajo na nadmorski višini 1200 m, naj
višji še aktivni pašniki pa se razprostirajo tudi 1500 m visoko. Od
drežniških vasi je planina oddaljena 5 km. Približno dvajset minut
vožnje z avtomobilom oziroma eno uro peš hoje. Prvotno je bila
to planina, kjer se je pasla izključno drobnica, danes pa tu kmetje
pasejo govejo živino, od tega približno 35 krav molznic in 25 glav
mlade goveje živine.

planini seveda različne interese (celotna planina je v solastništvu
30 posameznikov), ter najemniška razmerja do tistih kmetov, ki
sicer planino uporabljajo, a niso njeni lastniki.
Trenutni uporabniki planine redno obnavljajo, vzdržujejo in tudi
posodabljajo vso obstoječo infrastrukturo na planini (ograje, ob
jekte, opremo, tehnološke prostore, bivalne prostore …), vključno
z dovozno cesto, s čimer se povečuje tudi vrednost nepremičnin

Predelava
Na planini letno namolzejo okoli 50.000 litrov mleka. Kmetje, ki
trenutno uporabljajo pašne površine, celotno količino na planini
namolzenega mleka predelajo v sir Tolminc in albuminsko skuto.
Občasno izdelajo tudi surovo maslo. S prodajo izdelkov nimajo
težav, saj večino tržnih presežkov lahko prodajo že na planini. Pla
nino Zaprikraj namreč v poletnih mesecih obišče veliko planincev,
za katere so mlečni izdelki s planine zelo zanimivi.
Pašna sezona na omenjeni planini traja od začetka junija do kon
ca septembra, odvisno od vremenskih razmer in s tem povezane
vegetacije.

Organiziranost
Splošna pravila, na podlagi katerih poteka gospodarjenje, so nave
dena v pašnem redu planine in so v osnovi enaka že stoletja. Skozi
dolgo zgodovino preizkušane metode prednikov še kako držijo
tudi v današnjem sodobnem svetu. Tudi zelo koristne rešitve
glede organiziranja dela na planini so sedanji uporabniki
planine podedovali od svojih prednikov.
Kmetje vse krave najprej razdelijo v črede (število čred je odvisno
od števila krav, ki se na planini pasejo v posamezni pašni sezoni),
tako da lahko glede na število vseh pašnih dni v sezoni ter glede
na število krav, ki jih posamezen kmet pase na planini, izračunajo
čas, ki ga mora posamezen kmet prebiti na planini kot molznik ene
izmed čred. Ostala pastirska dela (npr. pomoč v sirarni, skrb za živi
no) opravljajo molzniki posameznih čred skupaj. Edino plačano delo
na planini je delo sirarja. Tekoča vzdrževalna dela opravijo kmetje
sami, razdelijo pa si jih glede na število živine, ki jo posameznik
prižene na planino. Ponavadi je to en delovni dan na kravo.
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Tudi Cike so na planini Zaprikaj, od rejca Emila Skočirja iz
Drežnice. Foto: Davorin Koren
na planini. To večina lastnikov razume tudi kot najemnino za upo
rabo planine.
Popolna ureditev teh razmerij ter istočasen obstoj in razvoj planine
sta tako rekoč nemogoča, predvsem zaradi zelo različnih interesov,
ki na planini obstajajo, tako velikega števila uporabnikov planine
kakor tudi številnih solastnikov.

Zaključek

Lastništvo

Gospodarjenje in paša na planini Zaprikraj sta zaradi relativno ugod
ne lege, urejenih tehnoloških in bivalnih prostorov ter enostavne
dostopnosti lažja kot na marsikateri planini v Zgornjem Posočju.
Predvsem zaradi dobro organizirane pašne skupnosti so infrastruk
turo na planini posodabljali in urejali tudi s pomočjo podpor slo
venske kmetijske politike. Zaradi vsega tega med kmeti še vedno
obstaja interes za pašo živine na planini.

Včasih so na planini urejali razmerja različnih lastniških deležev s
STOJNO, tj. delitev mlečnih izdelkov določenega dela pašne sezone
ne na osnovi količine mleka, ampak glede na lastniški delež.
Današnjo pašno skupnost sestavljajo člani z lastniškimi deleži na
planini in tisti, ki so se delu na planini priključili kasneje. Potrebna
bi bila tudi formalna ureditev razmerij med lastniki, ki imajo na

Gospodarjenje s planinskimi pašniki ima v Zgornjem Posočju tisoč
letno tradicijo in je v tem prostoru obstalo kljub različnim zgodovin
skim vplivom. Verjamemo lahko, da bo preživelo tudi čase globali
zacije, kateri navadno pojenja moč, ko se spopade z nerazumljivo
realnostjo človeka v gorskem svetu. 
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SIR

Davorin Koren,
JZ Triglavski narodni park

P

rvi zapisi o Tolmincu segajo v 13. stoletje, ko je bil sir
za kmeta zelo pomemben ne le kot živilo, temveč tudi
kot plačilno sredstvo. Kmetje naj bi s sirom plačevali
celo dajatve takratni zemljiški gospodi. Prvič se je pod ime
nom Tolminc pojavil leta 1756 v ceniku za mesto Videm.
Iz slednjega je razvidno, da je bil v primerjavi z drugimi siri
zelo poceni, kar nam daje slutiti, da so ga mogoče razmero
ma slabo poznali ali pa so ga izdelovali iz delno posnetega
mleka.
Veliko so k današnji obliki in imenu Tolminca prispevali različni
sirarski mojstri, ki so že proti koncu prejšnjega stoletja pod
okriljem kmetijskega društva v Gorici prihajali na Tolminsko
in učili domačine sodobnih sirarskih tehnologij. Leta 1886
so prav na planini Razor pod vodstvom Švicarja Thomasa
Hitza izdelali prvi sir Grojer.
Kaj vse je vplivalo na današnjo obliko tega sira, je seveda
težko trditi, dejstvo pa je, da se je razvijal stoletja in tako
postal del tradicije in kulture.

Bistvene značilnosti sira Tolminca
Hlebec Tolminca ima obliko mlinskega kamna s premerom 23
do 27 cm, visok je 8 do 9 cm, težak pa 3 do 5 kg. Zgornja
in spodnja ploskev sta rahlo dvignjeni, obodna stran pa je
nekoliko izbočena. Ima gladko svetlo rumeno skorjo. Testo je
gibko, na prerezu pa ima redka očesa, velika kot grah. Vonj
in okus sta blaga, sladkasta in spominjata na okus orehovih
jedrc. Najboljši okus doseže po dveh mesecih zorenja.

Območje izdelave sira Tolminc se naha
ja na območju občin Tolmin, Bovec in
Kobarid.
Tolminc je lahko izdelan iz surovega,
polnomastnega ali delno posnetega
kravjega mleka. Uvrščamo ga med trde
polnomastne sire. Ima dolgo in pred
vsem bogato tradicijo.

Na mlečnih planinah Zgornjega Posočja predelajo približno
600.000 litrov mleka na leto. Sir izdelujejo po klasičnih teh
nologijah iz surovega mleka in razen redkih izjem tudi brez
poprejšnje tipizacije. Čeprav je v nekaterih državah toplotna
obdelava predvsem iz zdravstvenih razlogov obvezna, saj
izključi nenadzorovana mikrobiološka dogajanja v mleku in
siru, na Tolminskem še vedno zagovarjajo teorijo, da na kako
vost sira vplivajo tudi zunanji dejavniki, ki se v siru izražajo s
tako imenovano koristno avtohtono mikrofloro. Ta naj bi dala
siru značilen pečat. Njim v prid govorijo tudi trditve glede
zdravstvene neoporečnosti takšnih sirov. Vemo namreč, da se
sirno zrno za zelo trde in trde sire suši pri razmeroma visoki
temperaturi, ki zmanjšuje aktivnost morebitnih patogenih
mikroorganizmov. Poleg tega ti siri zorijo več mesecev, kar
naj bi zadostovalo za njihovo zdravstveno neoporečnost.
Nekoč so za usirjanje mleka uporabljali doma pripravljene
»siriščnike«, izdelane iz telečjih želodcev. Raztopina takšnega
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Mešanje sirnine.

Sušenje sirnine.

Foto: Davorin Koren

Foto: Davorin Koren

siriščnika, v kateri je bila tudi vsebina telečjega želodca, je
poleg encimov himozina in pepsina, potrebnih za encimsko
koagulacijo mleka, vsebovala tudi mlečnokislinske bakterije
kot podlago za mlečnokislinsko fermentacijo.

Oblikovano sirno zrno dogrevamo na temperaturo okoli 45
°
C, s čimer pospešimo kontrakcijo in izločanje sirotke ter us
tvarimo optimalne razmere za mlečnokislinske bakterije, ki
omogočajo nastajanje mlečne kisline. Sirno zrno sušimo na
temperaturi dogrevanja (45 °C), ob nenehnem mešanju do
ustrezne trdnosti – »klenosti«.

Velike težave s kakovostjo mlečnih izdelkov so imeli sirarji,
ki so opustili uporabo doma pripravljenega sirišča in niso
nadomestili v želodcih vsebovane mlečnokislinske mikroflo
re, ki je pospeševala fermentacijske procese. Ti se izboljšajo,
že če del fermentiranega mleka shranimo in uporabimo za
zagon in pospešitev fermentacije pri naslednjem sirjenju. To
je bila tudi podlaga za izdelavo tako imenovanih nedefinira
nih mlečnih sirarskih kultur, ki jih še danes uporabljajo tudi
v Posočju (termizacija, nato pa inkubacija manjše količine
mleka prejšnje molže). Seveda pa se lahko uporabljajo tudi
selekcionirane starter kulture, ki lahko zagotavljajo bolj stan
dardno kakovost izdelkov.

Tehnologija izdelave Tolminca –
kratek pregled
Usirjanje mleka je kemijsko-fizikalni proces, pri katerem sirišče
učinkuje na beljakovino kazein tako, da tvori tridimenzionalno
mrežo - koagulum, v kateri je zaprta sirotka. Pri obdelavi se
sirotka s kontrakcijo koaguluma bolj ali manj odstrani.
Hitrost iztekanja oziroma količino iztisnje
ne sirotke v določenem času imenujemo
sinereza, ki pa je odvisna od več različnih
dejavnikov. Usirjanje zorjenega mleka se
začne pri temperaturi 33 do 35 °C in traja
približno 30 minut.
Sinereza se začne z obdelavo koagulu
ma, ki obsega faze rezanja in drob
ljenja koaguluma ter dosirjanja
oziroma dogrevanja in sušenja
sirnega zrna. Koagulum reže
mo s sirarsko sabljo najprej
na navpične rezine, ki imajo
obliko dolgih pokončnih kva
drov, pozneje pa sirno zrno
oblikujemo s sirarsko harfo.
Na splošno velja, da za trde Foto
: Davorin
Koren
sire, kakršen je tudi Tolminc,
oblikujemo manjša sirna zrna.
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Oblikovanje sira poteka v klasičnih oblikovalih. Stiskanje sira
je namenjeno odstranjevanju proste vode iz že oblikovanega
sira. S primerno obtežitvijo pripomoremo k hitrejšemu spaja
nju sirnih zrn in dokončnemu oblikovanju sira ter nastajanju
skorje. Tako kot večina trdih sirov se tudi Tolminc soli v slanici
od 24 do 48 ur, odvisno od velikosti in teže koluta.
Namen zorenja sira je predvsem oblikovanje značilnih sen
zoričnih lastnosti, povečanje prebavljivosti in podaljšanje
obstojnosti. Na planinah navadno razdelijo sir med kmete
ali ga prodajo že pred dokončanimi procesi zorenja. Na ob
seg sprememb pri zorenju sira in na hitrost zorenja vplivata
temperatura in relativna vlažnost zraka. Zelo pomembna je
tudi nega sira med zorenjem.
Splošna tehnologija izdelave Tolminca je natančno določena,
način dela pa se glede na navade vsakega mlekarja seveda
razlikuje.
Sir Tolminc

