Pri ohranjanju pasme cikasto govedo je nujno
tvorno sodelovanje rejcev, stroke in države. Zato
bi bila nujna koordinacija med vsemi, ki smo
poklicani za ohranjanje pasme. Ne ohranjajo
se samo cike, temveč tudi rejci teh kravic.
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DRUŠTVO JE V LETU 2008
IZDALO ZLOŽENKO!

UVODNIK

CIKA, KDO BO TEBE LJUBIL?
Marta Poljanšek,
KMETIJA PR’ JERNEJC, Županje njive

L

eta 2001, ko je bilo ustanovljeno Društvo za ohra
njanje cikastega goveda v Sloveniji, se je začelo
tudi resno delo za ohranitev avtohtone cike. Ta
mala kravica, ki je dolgo let hranila slovenski živelj, pred
vsem na Gorenjskem in Tolminskem, in jo je novonastali
oblasti po vojni skoraj uspelo izbrisati, se je ponovno
povzdignila pred sedmimi leti. Takrat so določili izvorne
rejce in začeli pospeševati rejo tudi drugod v hribovitih
krajih Slovenije. K temu so prispevale dobre lastnosti
cike in subvencije.

Leta 2008 se je končal prvi petletni SKOP program (Slovenski kme
tijsko okoljski program). Mnogi rejci se že lani niso odločili za
novi KOP program (Kmetijsko okoljski program), predvsem zaradi
strogih pogojev, ki so se tudi spreminjali. Majhne kmetije bi tak
šne pogoje težko izpolnile, pa tudi stanejo veliko. Predvsem pa
je nadvse zahtevna birokracija. Pri vsem tem bi se morala država
zavedati, da kmetije, ki redijo cikasto govedo, predvsem v hribo
vitih delih Slovenije, prispevajo ogromno k ohranjanju podeželja,
s tem pa preprečujejo dodatno zaraščanje travnikov in pašnikov.
Nova reforma skupne evropske kmetijske politike (20072013) je
rejcem prinesla nižje podpore za rejo avtohtonih pasem domačih
živali, torej tudi za rejo cikastega goveda. V novi KOP program se
je bilo mogoče vključiti samo v letu 2007, lani pa ne več, razen v
ekološko kmetovanje. To pomeni, da nekdo, ki bi želel rediti cikasto
govedo, ne more uveljavljati podpor zanje. Seveda je zaradi tega
upadlo zanimanje za rejo in ohranjanje pasme.
Če podrobneje pogledamo reformo, ugotovimo, da se je izenačila
podpora za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živa
li. Država bi morala upoštevati razdelitev cikastega goveda in bolj
podpreti tiste, ki bi redili živali v avtohtonem cikastem tipu. Tako
bi si vsi prizadevali za izboljšanje pasme. Po pravilniku o biotski
raznovrstnosti v živinoreji reja cikastega goveda sodi v tvegano
ogroženost, torej stopnjo niže kot pred letom dni. To ni pravično
ovrednotenje, saj je skupina živali v avtohtonem cikastem tipu
še vedno močno ogrožena in šteje okoli 80 krav od skupno 700
krav. Tudi dosedanja podpora za plemenske bike ne upošteva več
izvornega rejca, saj vsa sredstva dobi vzrejevalec. Tako podpore za
tiste, ki prispevajo plemenske bike, ni več. Biki bodo tako šli v zakol
namesto med plemenjake.

Pri vsem tem
z žalostjo ugo
tavljamo, da
smo premajh
ni in premalo
pomembni,
da bi država
kaj več nare
dila za cike in
Lahko bi rekli: Cikorejec, kdo bo tebe ljubil?
cikorejce. Če
prav pridejo
odgovorni na razne prireditve in izrečejo nekaj lepih pozdravnih
besed, je to še vedno premalo. Kaj nam pomaga besedičenje,
ko pa nam na vsakem koraku postavljajo omejitve, takšne in dru
gačne. Vse bolj se čuti odrinjenost rejcev od odločanja. Društvo
je premajhno, da bi ga bolj upoštevali. Sama birokracija pobere
preveč energije, ki bi bila potrebna za iskanje rešitev in uvedbo
le teh v prakso. Rejci cikastega goveda bi radi razvijali pasmo
naprej, če bi država imela več posluha zanje. Odrinjenost rejcev
se čuti tudi pri rejskem delu. Nismo enakopravni sogovornik,
ampak se jim zdi samoumevno, da smo v verigi samo en člen z
malo besede. Problem so tudi težnje po prevzemu strokovnega
dela. Denar od države za rejsko delo lahko dobijo le strokovne
ustanove, rejci, ki pa izvajamo ta program, pa čedalje manj. Na
resornem ministrstvu so odgovorni vedno težko dosegljivi. Pri
ohranjanju pasme cikasto govedo je nujno tvorno sodelovanje
rejcev, stroke in države. Zato bi bila nujna koordinacija med vse
mi, ki smo poklicani za ohranjanje pasme. Ne ohranjajo se samo
cike, temveč tudi rejci teh kravic.
Ministrstvo za kmetijstvo vsako leto razpiše mnoge javne razpise,
pri katerih manjši rejci skoraj ne pridemo v ožji izbor. Namreč
manjšim kmetijam predstavlja kmetovanje kot dopolnilna de
javnost poleg službe, z malo prihodka iz kmetijske dejavnosti,
z manjšo površino kmetijskih zemljišč, pretežno v hribovitem
svetu. Ko pa se po razpisu začnejo seštevati točke, jih nikoli
ne zberemo dovolj. Potem pa ti Kmetijsko svetovalna služba
ponudi vstop v EKO kmetovanje, da bi s tem zbral manjkajoče
točke in ko že misliš, da boš končno uspel na razpisu, se začne
jo spreminjati pogoji razpisov. Pa smo spet v začaranem krogu
in tako ugotovimo, da za nas nikoli ni pravega trenutka, da bi
uspeli na razpisu.
Veliko krivico pa je reforma naredila majhnim kmetom. Izenačila
je podporo za mlečno premijo, klavno premijo in premijo za krave
dojilje (ekstenzifikacijska premija za ženske živali) med NIŽINCI
IN HRIBOVCI. Že sama stroka bi morala vedeti, da je delo na
hribovskih in gorskih kmetijah neprimerno bolj težko. Veliko je
ročnega dela, doprinos na hektar pa manjši. Poleg tega je za na
ravo zelo pomembno, da se travniki in pašniki ne zaraščajo, sam
način gnojenja in obdelave pa je prijazen naravi, skoraj ekološki.
Večina rejcev cikastega goveda pase svoje živino na planinah,
kar pa ni upoštevano pri obremenitvi GERKov. Živali ni doma po
100 dni, s tem pa se obremenitev GVŽ na hektar zmanjša, zato
bi bila lahko v hlevu kakšna žival več.
Precej so precenjene njivske površine oziroma poljščine, ki so v
glavnem v nižinskem svetu, kjer je obdelava tal lažja. Večji rav
ninski kmetje imajo boljše pogoje za kmetovanje, dobijo večje
premije, imajo večji prihodek, predvsem pa stalni prihodek. Tako
lahko tudi lažje sodelujejo na javnih razpisih. Tudi praksa kaže,
da lahko uspejo enkrat na enem, drugič na drugem razpisu. Na
ša preljuba birokracija pa zahteva enake pogoje, ne glede na to,
ali si velik ali majhen!

Lahko bi rekli: Avtohtona cika, kdo bo tebe ljubil?

Na koncu bi lahko rekli: Hribovski kmet, kdo bo tebe ljubil?
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ALI BOMO ŠE PONOSNI NA KRAVO V ČREDI Z NAZIVOM
»BIKOVSKA MATI«?
Andrej Kuhar, Klemenčevo pod Kamniškim vrhom

V

devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil
stalež krav cikaste pasme najmanjši v njeni
zgodovini. Nekaj let kasneje smo se rejci in
ljubitelji te skromne in lepe slovenske krave povezali,
z željo, da rešimo njen obstoj. Tako je nastalo Druš
tvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji.

ker rejci ne želimo imeti v čredi bika, katerega lastniki nismo sami.
Upravni odbor društva je nato sklenil, da s problematiko seznani
vse lastnike plemenskih bikov. Predsednik društva je za 22. avgust
2008 sklical izredni sestanek na Trojanah. Na njem so bili sprejeti
naslednji sklepi:
• Rejci plemenskih bikov izrekajo ogorčenje, ker društvu ni omogo
čeno sodelovanje pri pripravi programa ohranjanja avtohtonih
pasem domačih živali na ravni države. Ohranjanje pasme je
skupna naloga države, strokovnih ustanov in rejcev.
• Rejci plemenskih bikov soglašajo s sklepi 2. seje upravnega od
bora društva, ki je bila 14. avgusta 2008, in zahtevajo nujni
sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo v zvezi z izplačevanjem
nadomestil za vzrejo plemenskih bikov cikaste pasme.
• Cikasto pasmo govedi so ohranili rejci, zato morajo ostati lastniki
plemenskih bikov.

Bikovska mati CIKA SI 1780399,
Andrej Kuhar iz Klemenčevega pod Kamniškim vrhom
Kmalu po ustanovitvi smo začeli naporno in odgovorno delo. Zače
lo se je iskanje in odkrivanje rej govedi cikaste pasme. Iz teh čred
so bile izbrane krave, ki so imele najboljše lastnosti slovenske cike.
Te so dobile status bikovske matere, a bilo jih je le nekaj deset.
Zelo težko pa je bilo dobiti bikce v tem tipu. Krave so bile starejše,
nekatere celo dvajset let in več. Biki pa že po naravi ne dosegajo
takšne starosti. Tudi rediti se jih ni smelo, le kakšnega vola smo
lahko imeli za delo na kmetiji. Na srečo nas je bilo par trdoglavih
rejcev, ki smo vztrajali pri svojih bikcih za lasten pripust. Tako so
člani delovne skupine na celotnem območju Slovenije našli le tri
bike v primernem tipu, eden od njih pa je bil na žalost neploden.
Ti biki so odšli v karanteno, v postopek za odvzem semena za po
trebe umetnega osemenjevanja. Tako smo na začetku imeli seme
le dveh bikov. Poleg tega se je postopoma začela odbira bikcev za
naravni razplod.
Vzpostavljanje selekcije pri cikastem govedu je terjalo tudi načrtno
vzrejo plemenskih bikov. Potrebovali smo jih več, saj lahko samo
z večjim številom uspešno preprečujemo parjenje v sorodstvu. Iz
vorni rejci in vzrejevalci bikcev so po končani vzreji dobili finančno
podporo za vzrejo bikov, in sicer iz strokovnih nalog v govedoreji,
katerih nosilec je bil Kmetijski inštitut Slovenije. Podpora je znašala
540 evrov po plemenskem bikcu, dobila pa sta jo rejec bikove ma
tere (20%) in vzrejevalec bika (80%). Kar nekaj let je financiranje
potekalo brez posebnih problemov.

• Rejci plemenskih bikov zahtevajo, da Ministrstvo za kmetijstvo z
izvajalcem nalog gensko banke, BF  Oddelkom za zootehniko,
začne nov program vzreje plemenskih bikov, ki so bili vključeni
v vzrejo v letu 2007, in zagotovi finančna sredstva.
• Rejci plemenskih bikov podpirajo predlog za finančno kritje na
domestil za vzrejo bikov na osnovi oskrbovalnega dne, ki bo
pravično razdelil vzrejne stroške med rejce bikovih mater in
vzrejevalci.
Sprejete sklepe smo poslali na Ministrstvo za kmetijstvo, ki je nak
nadno našlo dovoljeno obliko državne pomoči. Biotehniška fakul
teta je pripravila pogodbe z vzrejevalci bikov, na osnovi katere so
vzrejevalci prejeli celotno podporo. Žal pristojne nam ni uspelo
prepričati o pravilnosti dosedanje delitve podpore na rejca bikove
matere in vzrejevalca. Prvotni namen pogodbe o vzreji se je kasneje
spremenil, in sicer tako, da vključuje plemenjake v gensko banko
govedi cikaste pasme in vivo.
Na moj predlog je upravni odbor društva, na svoji tretji redni seji 3.
decembra 2008, sprejel sklep, da vzrejevalcem bikov, ki so prejeli
celotno podporo v višini 540 evrov, priporoči, da 100 evrov name
nijo rejcem, pri katerih so kupili bikca za pleme.
Po mojem mnenju je novi način naredil rejcem bikovskih mater ve
liko krivico in hkrati razvrednotil status bikovskih mater, na katere
smo lahko vsi ponosni. Trenutno stanje je v nasprotju s temeljnimi
usmeritvami selekcije pri pasmi cikasto govedo. Živali v avtohtonem
tipu so enakovredne z ostalimi, ne glede na to, ali so v cikastem
ali v pincgavskem tipu. In k temu so nas pripeljali odgovorni za
ohranjanje avtohtonih pasem v ljubi državi Sloveniji. Žal to moram
napisati, ob vsem, kar se je lani dogajalo okoli naših bikov. Vsega
bi bilo za zajeten roman. Žalostno, a resnično!

V začetku leta 2008 smo bili obveščeni, da je Ministrstvo za kme
tijstvo na osnovi določil o dovoljenih državnih pomočeh preneslo
finančna sredstva v gensko banko pri Biotehniški fakulteti – Oddelku
za zootehniko. Po navedbah ministrstva dosedanji način izplačeva
nja nadomestil za vzrejo bikov ni več dovoljen. Kasneje smo izvedeli
za načrt o vzreji bikov cikaste pasme v vzrejališču Pedagoško razi
skovalnega centra v Logatcu, ki bi odkupovalo plemenske bikce.
V društvu smo temu nasprotovali, predvsem zaradi prilagoditve
bikov pogojem reje že v obdobju vzreje na kmetiji, kjer bo bik tudi
plemenil. Poleg tega smo bili mnenja, da bi bila takšna vzreja znat
no dražja od tiste pri kmetih.
Kasneje je bil predlagan le že utečeni način vzreje na kmetiji, ki
bi vključeval prodajo bikcev Biotehniški fakulteti. Plemenski biki bi
postali njihova lastnina za obdobje dveh let, zatem bi lastništvo
prešlo v roke rejcev. Tudi s tem predlogom se nismo mogli strinjati,
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Bikovska mati CIKA SI 32175778,
Andrej Kuhar iz Klemenčevega pod Kamniškim vrhom

BIODINAMIKA IN ZNANOST

Matjaž Turinek, univ.dipl.inž.kmet.
Biodinamika in znanost sta temi, s katerima
se intenzivneje ukvarjam v zadnjem letu.
Nekateri izmed vas ste verjetno že slišali za
biološko dinamičen (BD) način kmetovanja,
za znanost pa prav gotovo vsi. Kaj je torej po
trebno, če se želimo lotiti iskanja stičnih točk
med tema pojmoma oziroma področjema?
Najprej zagotovo razvoj razumevanja, kaj
pojma BD kmetovanje in znanost sploh po
menita. Znanost, boste rekli, je pa ja eno
stavno razložiti. „Vse, kar je znanstveno, je
znanost“ ali pa „To počnejo znanstveniki“ in
še „To je nekaj, kar je dokazano in zagotovo
drži.“ Nekaj resnice se že skriva v takšnih iz
javah, pa vendar se mi zdi, da se znanosti v
naši družbi drži neka nedosegljiva, vzvišena
in mogočna podoba. Mogoče bomo lahko
prišli do bistva znanosti, če bomo pogledali
cilje, za katere si znanost prizadeva. Prvi in
poglavitni je namreč iskanje resnice. Torej
bi znanost lahko razložili kot razumno, ute
meljeno, dokumentirano in ponovljivo iska
nje resnice. Pa se lotimo še drugega, manj
znanega pojma, BD kmetovanja. Skovanka
izvira iz prve polovice prejšnjega stoletja, ko
je leta 1924 skupina zaskrbljenih kmetov
prosila filozofa in raziskovalca dr. Steinerja
za nasvete in pomoč pri pridelovanju hrane,
saj so pri svojem delu opažali probleme. To
je bil namreč čas, ko se je začelo bolj na veli
ko uporabljati sintetizirana gnojila (umetni
gnoj) in prva škropiva. In ti kmetje, ki so
imeli posestva velika od 50 do 1.500 ha,
so opazili, da žito ni več tako vitalno, da po
leže, da ga napada veliko bolezni, da imajo
probleme s plodnostjo živali, boleznimi in
škodljivci pri drugih poljščinah, itd. Že samo
ime  biološko – pove, da gre za eno prvih
oblik ekološkega kmetovanja. Torej takšnega
kmetovanja, ki se, poleg upoštevanja dobre
kmetijske prakse, ravna po več načelih.

To so: kolobarjenje, zaključeni krogotoki hra
nil in energije, živalim primerna in prijazna
živinoreja, uporaba organskih gnojil, lokalna
pridelava in prodaja hrane, skrb za biotsko
pestrost in ohranjanje kulturne krajine. Drugi
del besede – dinamično – pa pove, da nič
na tem svetu ni stalnega, da je vse v nekem
gibanju, dinamiki. To pomeni, da se naša
kmetija spreminja skozi čas in prostor, da
se razvija. Pomeni tudi, da se rastlinske sor
te, pasme živali, skratka okolje, spreminjajo
in razvijajo. Pomeni pa tudi vpetost ljudi,
živali, rastlin in Zemlje nasploh v nek širši
okvir. Torej ne obstajamo samo na našem
planetu, ampak je ta planet del sončnega
sistema, ki je del galaksije, ki je spet del
nečesa večjega – vesolja. In ni potrebno,
da smo astronomi, da bi doumeli, da je to
res in da obstaja neka širša povezava med
nami in vesoljem. Samo luno, nam najbližje
nebesno telo, poglejmo, pa bomo videli,
kako velik vpliv ima na življenje na Zemlji.
Plima in oseka sta sicer najbolj vidna vpliva,
toda vsi poznamo stare modrosti o pravem
času spravila lesa glede na kasnejšo upora
bo (polna luna za drva, mlaj za izdelke iz
lesa). Vsak dan se srečujemo tudi s cikli v
naravi, ki so prav tako povezani z luno (polna
luna in mlaj). To lahko vidimo predvsem v
ciklih pojatev živali. Navsezadnje pa smo
vsi že kdaj prebrali tudi kakšen horoskop
in se našli v nam pripadajočem znamenju.
Poleg tega se v BD kmetijstvu uporablja tudi
sedem pripravkov, ki so narejeni na osnovi
zdravilnih zelišč (rman, kamilica, baldrijan,
ipd.), kremna in kravjega gnoja. Ustvarjeni
so bili za krepitev zdravja rastlin in izboljšanje
rodovitnosti zemlje oziroma za pridelavo
zdrave, hranljive in okusne hrane. To je lah
ko odgovor na vprašanja kmetov, ki so prišli
do dr. Steinerja v letu 1924.

V preteklih 84 letih je bilo v zvezi z BD kme
tijstvom in še posebej v zvezi z BD pripravki
opravljenih veliko raziskav in poizkusov. In
kljub tako dolgi, pravzaprav najdaljši tradiciji
in praksi pridelovanja hrane na ta način, se
še vedno najdejo nejeverni Tomaži, ki z veliko
dvoma gledajo na ekološko, kaj šele na BD
metodo pridelovanja hrane, in menijo, da kaj
takšnega brez uporabe mineralnih gnojil in
škropiv sploh ni mogoče. No, moja vsakdanja
praksa in raziskovanje literature, ki sem ga bolj
podrobno opravil v preteklem letu, sta me pri
peljala do znanstvenih dokazov, da ekološko,
še posebej pa BD kmetijstvo, res deluje. Našel
sem potrditev, da lahko s takšnim načinom
kmetovanja ne pridelamo samo dovolj hrane
za vse ljudi, ampak ohranjamo tudi naravo,
kulturno krajino, službe in navsezadnje tudi
zdravo družbo v vseh pomenih besede.
Pa si poglejmo malo bolj podrobno, kaj sem
ugotovil ob praktičnih, poljskih poizkusih.
Oprl sem se na rezultate dolgotrajnih poiz
kusov (nad 15 let), ki še danes potekajo v
Nemčiji, Švici, ZDA, … Na večjih poizkusnih
poljih neposredno primerjajo pridelovalne
sisteme – konvencionalno/integrirano, eko
loško in biodinamično kmetijstvo. V našte
tih različnih sistemih imajo enak kolobar,
enake sorte, enako osnovno obdelavo tal,
enake roke setve, žetve, vrednotenj, ipd.
Razlikuje se predvsem način gnojenja (mi
neralna gnojila, hlevski gnoj, kompostiran
gnoj), „varstva“ rastlin (sintetična škropiva,
naravni izvlečki, BD pripravki) in skrbi za ple
vele (herbicidi, strojna obdelava). Kot prave
slovenske kmete nas seveda najprej zanima
količina pridelka. Ta je bila v BD kmetijstvu
v povprečju manjša za 5 % pri pšenici pa
tja do 30% pri krompirju. Nekateri bodo
rekli: „Ja, saj to pa ni tako slabo“, drugi pa:
„Saj smo vedeli, da ne moremo prehraniti
vseh ljudi s takšnim načinom kmetovanja“.
Toda če primerjamo še porabo energije za
to količino pridelane hrane, opazimo enak
trend pri vseh poizkusih. Pri ekološki in BD
pridelavi hrane porabimo občutno manj
energije, do 50 % manj kot pri konven
cionalni pridelavi. Na enoto pridelka to
pomeni od 20 do 56 % manj porabljene
energije, predvsem na račun neuporabe
sintetičnih škropiv in mineralnih gnojil. Če
k temu z današnjega gledišča dodamo še
ekonomski vidik (zviševanje cen mineralnih
gnojil), pridemo do zanimivega zaključka,
da BD kmetijstvo predstavlja zelo resno alter
nativo današnjemu industrijskemu načinu
kmetovanja. Industrijskemu pa zato, ker
rastline še vedno obravnavamo kot majhne
tovarne, ki potrebujejo inpute (vnose) za
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proizvodnjo outputov (pridelkov), živali pa za proizvajalce hrane,
kjer je v glavnem najbolj pomembna optimalna izraba oziroma
konverzija hrane. Industrijsko tudi zato, ker poudarja količino in
ne kakovosti.
Poglejmo rezultate še nekaj poizkusov. Zanimivo je bilo spozna
nje o dogajanju z ravnijo organskih snovi (torej humusa) v tleh.
Po 21 letih pri enem poizkusu in po 20 letih pri drugem so po
novno naredili analizo tal in primerjali
rezultate. Kaj se je zgodilo z organsko
snovjo v tleh? Če je bila na začetku nje
na raven 100 %, kje smo potem danes?
Ugotovitev je nadvse zanimiva. V BD
sistemu je raven pri enem poizkusu os
tala nespremenjena pri drugem pa se
je povečala za 1 %. Hmmm... pričako
vali bi, da se bo zvišala, saj smo upo
rabljali kompostiran hlevski gnoj, mar
ne? Toda kaj kažejo rezultati pri eko
loškem sistemu? Raven organskih snovi
se je v obeh primerih znižala za 9 %.
Tudi tokrat smo uporabljali nekompostiran hlevski gnoj in zaorali
vse organske ostanke, ki so ostali na njivi po spravilu pridelka. V
konvencionalnem sistemu se je raven zmanjšala za 15 oziroma
21 %, pa čeprav je bil spet uporabljen hlevski gnoj, dodatno pa
še mineralna gnojila. Pa vseeno skoraj za petino manj organske
snovi v tleh! In zakaj so organske snovi tako zelo pomembne?
Predstavljajo namreč osnovo za rodovitnost tal in hkrati tudi hrano
za drobnoživke, mikroorganizme, bakterije, glive, ipd. Skratka,
predstavljajo hrano za vse živo v tleh! In takšnega življenja je
bilo v BD tleh bistveno več, v nekaterih primerih celo do 250 %.
V današnjem času globalnega segrevanja organske snovi
predstavljajo pomemben vir ogljika. Večina organskih snovi
je namreč zgrajenih iz ogljika. Nekateri celo menijo, da bi s po
večanjem deleža organskih snovi v tleh za 20 do 30 % znatno
pripomogli k omilitvi posledic globalnega segrevanja. A kaj, ko po
20 letih tega deleža ne povečujemo, s konvencionalnim, industrij
skim kmetijstvom ga celo za petino zmanjšujemo. Če smo torej z
BD metodo pridelave hrane ohranili vsaj enako raven organskih
snovi, to niti ni tako slabo, mar ne?

Z BD kmetovanjem pa ohranjamo tudi biotsko pestrost. Na posku
snih parcelah so v konvencionalnem sistemu poleg pšenice našli še
eno rastlinsko vrsto, v ekološkem so jih našli sedem, v BD sistemu
pa kar enajst. Pestrost rastlin pomeni tudi pestrost živali,
saj cvetoče rastline predstavljajo hrano za čebele, metulje
in druge žuželke. To pomeni, da imajo tudi ptice, ki se hranijo z
žuželkami, več možnosti za preživetje. Prav tako pa žive meje, poto
ki, jarki, robovi njiv, ipd. močno prispevajo k
ohranjanju življenja na naših kmetijah.
Veliko raziskav je bilo narejenih tudi na osno
vi primerjav BD in konvencionalnih kmetij.
Rezultati so bili podobni kot pri dolgotraj
nih poljskih poizkusih: nekoliko nižji pridelki
na BD kmetijah (ki pa bi dolgoročno lahko
prekosile trenutne konvencionalne), višja ra
ven organskih snovi in več življenja v tleh,
večja biotska pestrost in pa kmetije, ki so
tudi finančno sposobne preživeti in obstati.
Nekaj raziskav je zajelo tudi vidik ohranjanja
kulturne krajine. Raziskovalci so se te široke teme lotili z drugačnim
pristopom. Šli so namreč na kmetije, se pogovarjali s kmeti, družino,
zaposlenimi, strankami, si ogledali kmetijo in si tako ustvarili sliko o
njej. Iz intervjujev so izvedeli, kako vidijo kmetijo ljudje, ki so vpeti
vanjo, kje vidijo možnosti za izboljšanje in spremembe dela na kmetiji
ter priložnosti za boljše oblikovanje kmetije in s tem tudi kulturne
krajine. Na tak način bi lahko dolgoročno prišli tudi do kulturne kra
jine, ki bo po meri človeka, rastlin, živali in narave.
Če vas je katera od naštetih stvari spodbudila k razmišljanju, vas
vabim, da si v knjižnici sposodite literaturo o tej tematiki (npr. knji
go „Kmetovanje po biološko dinamični metodi“, ki sta jo napisala
kmet praktik, Satler in dr. znanosti, Wistinghausen, in je prevedena
v slovenščino). Tako si boste sami ustvarili sliko o tem, kaj BD meto
da kmetovanja zares pomeni. Več kot 4.200 kmetom po svetu na
več kot 128.000 ha obdelovalnih površin pomeni BD metoda kme
tovanja vir preživetja, način življenja, veselje do dela. Predstavlja tudi
ponovno odkritje veselja biti kmet  biti zmožen opazovati živali,
rastline in življenje okoli sebe, pridelovati zdravo hrano za ljudi, ki
to cenijo in navsezadnje živeti od tega, kar najraje počneš.

Perovo 20, 1241 Kamnik
Telefon: 01 830 95 77
01 830 95 73
Faks: 01 830 95 76
Dežurni tel.: 051/ 626 941
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E-pošta:
veterina.kamnik@siol.net
www.veterina-kamnik.si

Delovni
čas ambulante:
Del.
čas
ambulante:
ponpet: 7–18h
pon-pet: 7–18h
sobota: 711h
sobota: 7-11h

POISKATI POT DO IZVORA HRANE
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK

Z

dravje je »božji dar«, na katerega danes vse po
gosto pozabljamo. Ta dar je lažje izgubiti kot ga
znova pridobiti. Ali se ljudje današnjega časa, ob
vsesplošnem napredku in blagostanju, kdaj ustavimo
pri svojih dejanjih in pomislimo na zdravje in sobivanje
z naravo? Velja se zamisliti ob ujmah v lanskem prestop
nem letu, ki so povzročile veliko gospodarsko škodo.
Skrb za oskrbo s hrano iz domačega okolja vse bolj
terja naša stremljenja k naravni proizvodnji zelenjave,
mesa, mleka, sadja, žit itd. Kar da narava, moramo ce
niti, predvsem tisto, kar zraste na naši grudi. Kar sami
pridelamo, je veliko vredno, ker vemo, kaj smo naši
zemljici dodali in kaj odvzeli.
Sadove narave predelamo v živilo, ki v veliki meri ohrani naraven
videz, okus in vonj. Vse te lastnosti se dandanes s koncentracijo
živilsko predelovalnih obratov dušijo v raznih dodatkih (konzervan
sih). V vsesplošnem hitenju pogosto sploh ne pomislimo, da imajo
nekateri dodatki stranske in negativne učinke za naše zdravje.

sredstva, modificiran škrob, emul
gatorji in emulgirne soli. Najpogo
steje dodan stabilizator je emul
gator E 322 – lecitin, ki omogoča
spojitev olja in vode.
• OJAČEVALCI OKUSA (E / serija 600) so sredstva za izboljšanje
okusa, predvsem pri začimbah, mesnih izdelkih in pri juhah v
vrečkah.
• SLADILA (E / serija 900) so sredstva za izboljšanje sladkega okusa,
saj imajo manj kalorij kot sladkor in tako zmanjšajo energijsko
vrednost živila.
Na osnovi raziskav Klinike za pediatrijsko onkologijo v Duesseldorfu
so ugotovili mnoge škodljive učinke nekaterih dodatkov živilom.
Podatke raziskav so javno objavili v letu 2007, a so v javnosti bolj
malo znani. V poplavi lepih reklam pri oglaševanju blaga nanje
sploh ne pomislimo. Raziskava navedene nemške klinike je dodatke
razvrstila v dodatke, ki niso nevarni zdravju, sumljive dodatke
in dodatke, ki so nevarni za zdravje ljudi.
NENEVARNI DODATKI:
E100, E101, E103, E104, E105, E111, E121, E130, E132, E140,
E151, E152, E160, E161, E162, E175, E180,

Pomanjkanje časa nas prepogosto sili v nakup industrijsko predela
ne in pripravljene hrane, kateri so dodani različni dodatki. Razlogi
so v lepoti izdelka, njegovi obstojnosti, boljšem okusu in možnosti
daljših transportov. Pri vsakodnevni pripravi hrane se uporabljajo
mnogi dodatki za lepši videz, lepšo barvo in strukturo ter boljši
okus in vonj. Danes v živilsko predelovalnih obratih uporabljajo
vse več dodatkov, zato se postavlja vprašanje, kako ti vplivajo na
naše zdravje. Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije je trenutno
v Evropski uniji registriranih približno 1700 dodatkov, ki so ozna
čeni s črko E in ustrezno številko. Dodatki morajo biti označeni na
deklaraciji izdelka. Na vse to premalo pogledamo pri nakupu, ker v
glavnem na nakup odločilno vplivata zunanji videz in cena. Splošno
velja pravilo, da so dodatki pri pripravi živil varni, če se uporabljajo
v dovoljeni količini. Prav tako zmerno uživanje dodatkov v živilih v
daljšem časovnem obdobju ne bi smelo škoditi zdravju.

E200, E201, E202, E203, E236, E237, E238, E260, E261,
E263, E270, E280, E290,

Med dodatke sicer spadajo tudi povsem običajna živila, ki jih naj
demo v shrambah večine gospodinjstev. To so običajno naravni
dodatki, npr.: kvas je potreben za vzhajanje testa, kis za pripravo
solat, sol za podaljšanje obstojnosti in za izboljšanje okusa živila.
Drugače je pri olju, ki lahko postane žarko, zato mu dodajo vita
min E, ki spada v skupino antioksidantov. Moramo pa razlikovati
NARAVNE in SINTETIČNE DODATKE. Prvi so pridobljeni iz naravnih
sestavin, drugi pa iz umetnih, kemičnih.

NEVARNI DODATKI:

Po uradnih podatkih so dodatki razvrščeni v posamezne skupine:
• BARVILA (E / serija 100) so najpogosteje prisotna v sladkarijah,
raznih prigrizkih in žitih za zajtrk. Najbolj obarvani so bonboni in
osvežilne brezalkoholne pijače. Običajno so to naravna barvila,
pridobljena iz rdeče pese, bezga, ribeza, korenja (npr. barvilo
rdeče pese E 162).
• KONZERVANSI (E / serija 200) podaljšajo rok uporabnosti živil,
saj preprečujejo razvoj mikroorganizmov, ki bi pokvarili živilo. V
mesnih izdelkih se največkrat uporabljajo nitriti in nitrati, v izdel
kih iz sadja in zelenjave pa sulfiti, sulfati, sorbati in benzoati.

E300, E301, E303, E305, E306, E307, E308, E309, E322, E325,
E326, E327, E331, E334, E335, E336, E337, E382,
E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E408, E410,
E413, E414, E420, E421, E422, E440, E471, E472, E473,
E474, E475, E480
SUMLJIVI DODATKI:
E125, E141, E150, E153, E171, E172,
E240, E241,
E477

E102, E110, E120, E124
Ti nevarni dodatki so barvila, ki jih ne smemo dodajati hrani
za otroke, stare do treh let, saj lahko povzročijo neželeno
alergijo. Prav tako hrani za otroke ne smemo dodajati sladil,
ki povzročajo drisko, ker delujejo odvajalno.
Po podatkih raziskav Klinike za pediatrijsko onkologijo v Duesseldorfu
so najbolj nevarni tisti dodatki, pri katerih so ugotovili neposredni
škodljivi učinek na imunski sistem organizma ali neposredni negativni
stranski učinek na posamezni organ. V nadaljevanju bom povzel po
datke te raziskave, nad katerimi se moramo še posebej zamisliti.
DODATKI, ŠKODLJIVI ZDRAVJU:
E220, E221, E224, E232 ….. povzročajo motnje v črevesju.
E338, E339, E340, E341,
E450, E461, E463, E465, E466 … povzročajo motnje v prebavi.

• ANTIOKSIDANTI (E / serija 300) varujejo živilo pred oksidacijo,
torej pred razbarvanjem sadja, žarkostjo maščobe… V predela
na živila se dodajajo za ohranjanje hranilne vrednosti in barve.
Najpogosteje dodan antioksidant je vitamin C ali askorbinska
kislina.

E230, E231, E232, E233 ….. povzročajo kožna obolenja.

• STABILIZATORJI (E / serija 400) so sredstva za zgostitev, želirna

E330 ….. povzroča vnetje ustne votline.

E200 ….. uničuje nadvse koristen vitamin B 12.
E320 in E321 ….. povišujeta holesterol v krvi.
E311 in E312 ….. dražita živce.
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Na Kliniki za pediatrijsko onkologijo v Duesseldorfu so pred leti
opravili tudi raziskave o vplivu dodatkov na nastanek raka. Ugoto
vili so, da nekateri dodatki povzročajo raka. V nadaljevanju bom
povzel tiste dodatke, ki povzročajo raka in pri katerih moramo biti
pazljivi pri nakupu živil.
DODATKI, KI POVZROČAJO RAKA:
E123 ….. je zelo strupen in v nekaterih državah tudi
prepovedan.
E330 ….. je zelo nevaren, najdemo ga v osvežilni pijači
Schwepps in v nekaterih drugih brezalkoholnih pijačah, v
nekaterih gorčicah, konzerviranih gobah, mesu konzerviranih rakov, itd.
E131,
E210, E211, E213, E214, E215, E216, E217, E239 ….. nevarni
dodatki, ki v večjih količinah povzročajo raka.
Navedeni podatki so skrb zbujajoči. Mnogi se ob tem vprašamo,
zakaj je uporaba nekaterih dodatkov sploh dovoljena. Nastaja
fenomen »tehnoznanosti«, v katerem se zamegljuje meja med
znanostjo in tehnologijo. Predvsem je razširjena tehnologija pre
delave živil kot intelektualna lastnina korporacij, za katero stoji
vsemogočni interes dobička. Vse premalo se opravljajo
raziskave, ki bi podale oceno tveganj pri daljši izpostavlje
nosti sintetičnim dodatkom, premalo je kontrole glede
njihove uporabe. Če prištejemo še uporabo gensko
spremenjenih organizmov, smo prav gotovo že po
stali poskusni zajčki globalnega neetičnega ekspe
rimenta. Kaj torej storiti?

Izkušnja starih - domač kruh iz peči
nazaj pomeni stroga prepoved klanja govedi na kmetijah. Kot da
bi klanje na domu povzročilo toliko bolezni pri ljudeh in živalih. Ta
predpis je povzročil propad velikega števila majhnih kmetov. Na
mreč ti kmetje so skrbno obirali svoje košenice, da so napolnili lačna
usta kupljenega telička in ga na zimo » lepo pospravili«. Zdaj pa
mnogi večji kmetje že težko prodajajo odvečna moška teleta
za pitanje, ker je povpraševanje manjših kmetov usahnilo.
Omeniti je treba tudi stroge pogoje za vzpostavitev
vaških klavnic, kmečkih sirarn, kmečkih pekarn in
podobnih majhnih obratov. Le vzpostavitev majh
nih obratov, neposredne prodaje na kmetijah in
vaških tržnicah ter vzpostavitev majhnih trgovin

ekološka jajca
ekološka zelenjava
ekološko meso avtohtone pasme
cikasto govedo
ekološko mleko avtohtone pasme
cikasto govedo
Verjetno bo potrebno novo razsvetljenje ljudi v odnosu do narave.
Do razsvetljenja mora priti tudi v našem odnosu do narave in do
vsega tistega, kar nam narava ponuja. Tudi hrana je dar narave,
zato je treba tudi njej nameniti več pozornosti. Najti bo treba pro
tiutež siloviti kemizaciji in hitri globalizaciji v velikih obratih živilsko
predelovalne industrije. Iskati moramo poti do izvora hrane. Ta izvor
je na kmetijah. Država bo morala v odnosu do ohranjanja narave
in ohranjanja zdravja ljudi najti rešitve tudi pri ohranjanju manjših
kmetij in vzpostavitvi mreže manjših predelovalnih obratov. Prodaja
na kmetijah je skoraj povsem izumrla, k čemur so svoj pečat pris
pevali tudi nerazumljivi predpisi in toga zakonodaja. Velik korak

lahko postane alternativa sedanjemu stanju in prepreči nadaljnjo
koncentracijo predelovalne industrije in trgovine ter s tem bogate
nje nekaterih na račun kmetov in potrošnikov.
Nekaj lahko storimo tudi sami. Za nakup hrane si vzemimo več časa.
S seboj vzemimo listič, na katerem imamo napisane zdravju škodljive
dodatke. Tudi navade bi bilo treba spremeniti. Razmislimo o tem, da
bi doma kaj več pripraviti za pod zob ali da bi na rekreacijski tek vzeli
s seboj košaro in spotoma na kmetiji kupili nekaj nujnih potrebščin.
Seveda se bomo morali ob kupovanju hrane na kmetiji odreči svoji
anonimnosti, ki jo omogočajo veliki trgovski giganti.
Preprosto se je treba ustaviti in se zamisliti, da nismo sami na tem
svetu in da nas v naravi obkroža polno življenja s svojo harmoni
jo in preprosto logiko. Prav gotovo je današnji čas naglice kruto
zarezal tudi v prehranske navade in na hitro pripravljeno hrano.
Nekoč so rekli: »Čas je zlato!«, malce kasneje so rekli: »Čas
je denar!«, danes pa bi rekli: »Čas je dar!«

RAZMISLIMO, ALI NI MORDA SMOTRNO
POISKATI HRANO NA IZVORU!?
Rženi kruh mnogim bolnikom vrača zdravje
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Vira podatkov:
 Klinika za Pediatrijsko onkologijo Duesseldorf
 Zveza potrošnikov Slovenije

Harmonija treh dolin

SOLČAVA 2008
Klemen Matk, Solčava

S

olčava je vas ob vznožju Savinjskih Alp. Obdajajo jo tri doline:
Matkov kot, Logarska dolina in Robanov kot. Vas s farno cerkvijo leži
na nadmorski višini 620 m nadmorske višine, v dolini, kjer je Savinja
pustila ljudem za naselitev malo več prostora. Solčava je odmaknjena od
vseh večjih središč. Ravno to je vplivalo in še vpliva na rabo prostora in
na ljudi, ki to območje poseljujejo.

Kmetije se nahajajo na robovih in višjih
ravneh, ki imajo več sonca in rodovitnejšo
zemljo. Z nespremenjenimi imeni so kmetije
preživele približno šest stoletij. Prvič so bila
imena kmetij zapisana v gornjegrajskih ur
barjih. Večina jih leži na nadmorski višini od
1000 do 1200 metrov. V Solčavi se ponaša
mo z najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, to je
Bukovnikova kmetija na 1327 m nadmorske
višine (domače ime je V Bukovcu).
V preteklosti je glavno gospodarsko panogo
predstavljala živinoreja. Zaradi slabe dostop
nosti Solčavskega so živino kar peš gnali do
bližnjih trgov, v Velikovec, Kranj in Kamnik,
kjer so jih prodali. Vožnja lesa in pridelkov
je bila nemogoča. Prva cesta na Solčavsko
je prišla iz Železne Kaple v Matkov kot okoli
leta 1850. Po tej poti so vozili v Trst oglje in
macesen za jambore. Vozili so večinoma z
voli, ki so bili za to težko delo najbolj primer
ni. En poln voz oglja je peljalo od štiri do
sedem parov volov, en macesen pa menda
kar 8 parov volov.
Solčavski kmetje so redili večinoma avtoh
tono marijadvorsko govedo. Voli te pasme
so bili po pripovedovanju starejših izredno
dobri. Na kmetijah so ponavadi redili po šest
parov volov različnih starosti. Vsako leto so
starejše vole prodali. Z izkupičkom so lahko
poravnali celoletne denarne obveznosti. Za
Solčavo je značilna tudi ovčereja, saj ravno
iz naših krajev izhaja jezersko  solčavska
ovca.

nekaj malega pa tudi za prodajo posebnim
kupcem, ki cenijo kakovost visokogorskega
lesa, ki je po dogovoru posekan še ob pra
vem času. Z večjo dodano vrednostjo bi bil
tako lahko dohodek od lesa še večji. Vse več
družin dohodek išče tudi v dopolnilnih dejav
nostih, kot so turizem, peka kruha in prede
lava volne. Planin in sirarstva skoraj ni več.
Planšarijo najdemo le še v Robanovem kotu.
Govedoreja se je v preteklih letih iz mlečne
proizvodnje obrnila v rejo krav dojilj.
Precejšnji delež govedi predstavlja cikasto
govedo, ki je za naše kraje zaradi majhnega
okvirja zelo primerno. Veseli smo bili, da
je bila letošnja razstava cikastega goveda
v Solčavi. Okoli dvajset kmetij kmetuje po
ekoloških smernicah. Obtežbo za ekološke
kmetije vsako leto zvišujejo. To pomeni, da
na hribovskih kmetijah težko pridelamo do
volj krme za živali. Sprejemljiva minimalna
obtežba za gorsko višinska območja bi bila
0,30 GVŽ/ha. Pristojne stanovske organiza
cije bi to morale izposlovati. Gre za obstoj
živinoreje v Alpah. Poleti imamo živino tudi
na planinah, za zimo pa moramo pripraviti
dovolj krme, kar je pri zviševanju obreme
nitve na hektar skoraj nemogoče. Tako je
skromna cikasta kravica za pašo in rejo na
visokogorskih kmetijah res kot naročena.

Zahvaljujemo se kmetom po Sloveniji, ki
so ohranili ciko, da jo lahko danes redimo
tudi mi. Še naprej si moramo prizadevati,
da rejsko delo in želeno kakovost pasme
oblikujemo rejci. Pomembno je, da pri gos
podarjenju obdržimo samostojnost, da se ne
pustimo stlačiti v imaginarne okvire raznih
ustanov, parkov, ki si jemljejo pravico do od
ločanja in dajanja navodil. Veliko solčavskih
kmetij je bilo med drugo svetovno vojno
požganih. Raznorazni izumitelji in njihove
ideologije so Solčavsko hoteli spremeniti v
park, v katerem bi lahko izživljali svoje do
mišljije. Ljudje so bili dovolj močni, da so
vse te poskuse, tuje in domače, prestali,
se vrnili in z vztrajnostjo postavili požgane
domove na stare temelje.
Ponovno se porajajo težnje, da bi naš kraj
vključili v Regijski park Kamniško Savinjske
Alpe. Vključevanje naših posestev v kakršne
koli oblike parkov brez naših soglasij je nes
prejemljivo in je ponovna nacionalizacija.
Kmetje moramo imeti možnost, da živino ter
svoje proizvode in pridelke, dobro prodamo
in si tako poplačamo trud in delo. Kmetje
zagotavljamo nekaj najbolj osnovnega, hra
no. In kot ima ceno vsaka druga, mogoče
manj pomembna stvar, tako jo mora imeti
tudi hrana  naše delo.
Delo se je v petdesetih letih precej spreme
nilo, tako najbrž tudi ljudje. Ostati bomo
morali dovolj trdni in trmasti, da bomo zdr
žali globalizacijo ter ohranili svoje znanje
in navade, ki smo jih podedovali od naših
prednikov. Čas, ki prihaja, zahteva od nas
vseh previdnost, in seveda tudi dobršno
mero korajže.

Visokogorska kmetija na Solčavskem

V Sloveniji se je marijadvorsko govedo po
navodilih stroke izločalo ali pretopilo v sivor
javo in tako te pasme dandanes žal ni več.
Bila je v kombiniranem tipu.
Ljudje na Solčavskem so v preteklosti sejali
tudi precej žit, tako da so se z njimi oskrbo
vali sami. Danes tega ni več.
Trenutno na Solčavskem živi 50 kmetij.
Gospodarijo večinoma z denarjem od pro
danega lesa. Skoraj na vsakem posestvu je
žaga, s katero žagajo les za obnovo poslopij,
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SOLČAVA 2008
5. STROKOVNA DELAVNICA CIKASTEGA GOVEDA V OKVIRU PRIREDITVE
»SOLČAVSKI DNEVI«, NEDELJA, 27. julij 2008
Mag. Marjeta Ženko, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

V

zadnjih letih je na solčavskih
pašnikih in planinah vse pogo
steje opaziti majhno kravico
– CIKO, ki počasi, a vztrajno spre
minja pasemski sestav goveda na
njihovih kmetijah. Če se ozremo do
bra tri desetletja nazaj, so solčavske
kmetije načrtno uvajale kombinirano
pasmo rjavega goveda. Le tu in tam
je bilo v posameznih čredah opaziti
kakšno lisasto govedo. To je bil čas
intenziviranja mlečne proizvodnje
na kmetijah ter vsakodnevne oddaje
mleka. Po letu 1990 so se razmere
spremenile. Večina solčavskih kmetij
je prenehala oddajati mleko ter se
usmerila v rejo krav dojilj ter v druge
donosnejše dejavnosti. Spremenjene
razmere so zahtevale tudi spremem
bo pasme. Za strme pašne površine
je primernejši lažji tip goveda. Vse te
lastnosti ima slovenska avtohtona
pasma, imenovana cika. Danes na
Solčavskem govedo te pasme redi že
12 kmetij, število živali v posameznih
čredah pa se povečuje.
5. strokovna delavnica cikastega goveda v obli
ki razstave je potekala v Solčavi, 27. julija 2008,
v sklopu turistične prireditve »Solčavski dnevi«.
Pripravili so jo Društvo za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji, Kmetijsko gozdarski zavod
Celje, Zadruga Solčava in Turistično društvo
Solčava. Pri pripravi razstavnega prostora in
organizaciji razstave so neumorno sodelovali
mladi cikorejci s Solčavskega in Jezerskega,
pod taktirko strokovnega tajnika društva Raf
ka Rokavca in predsednika društva Dominika
Čevke. Sicer je za organizacijo strokovne delav
nice skrbel pripravljalni odbor, ki je poskrbel
za dogon živali, prevoze na razstavišče in za
nemoteno izvedbo razstave. Dobro je bilo po
skrbljeno za varno namestitev živali, njihovo
oskrbo in tudi za varnost obiskovalcev. Veseli
smo bili, da so rejci pripeljali na razstavo vse
odbrane živali in jih za razstavo lepo pripravili.
Člani društva za ohranjanje cikastega gove
da so prireditev popestrili z zabavnim progra
mom, s pastirskimi igrami, ki so zelo pritegnile
mnoge obiskovalce.
10
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prenaša na potomstvo posamezni plemenski
bik. V širšem pomenu besede to pomeni
spremljanje selekcijskega dela.
Na 5. strokovni delavnici cikastega goveda
je bilo razstavljenih 36 živali cikaste pasme.
Živali je že prej odbral strokovni tajnik. Načrt
no so bile razdeljene v naslednje skupine:
• skupina krav po biku (DULE 851655),
• skupina krav po biku (BRIN 851656),
• skupina telic po biku (ŠVAJC 851809),
• skupina telic po biku
(SIMON 851815),
• primerjalna skupina
krav (CIKASTI, DELNI
CIKASTI in
PINCGAVSKI TIP),
• skupina plemenskih
bikov in
• skupina plemenskih
teličk za prodajo.

Strokovna delavnica ni razstava v pravem
pomenu besede, kjer se izberejo najlepše
živali, ampak je predstavitev potomcev po
odbranih bikih. Zato se na strokovni de
lavnici vedno predstavijo biki, ki so bili v
osemenjevanju zadnji dve leti. Na osnovi
predstavljenih skupin po posameznih bikih
lahko v določeni meri vidimo dedovanje pozi
tivnih in negativnih pasemskih lastnosti, ki jih

Licitacija teličk

Živali je ocenjevala komisija, ki
so jo sestavljali mag. Zoran Klinkon,
mag. Jože Bergant in Alojz Noč. Živali v
posameznih skupinah so ocenili in razvrstili
po kakovosti. Merilo pri ocenjevanju je bila
izrazitost avtohtonih lastnosti, ki so oprede
ljene v rejskem cilju. Po razvrstitvi ocenjenih
živali je sledil strokovni komentar, z razlago
dobrih in slabih avtohtonih lastnosti pri po
sameznih živalih. V vsaki skupini je komisija
izbrala najlepšo žival, ki se je okitila s čast
nim zvoncem.

Vzgoja se prične v mladosti

Harmonija treh dolin
SKUPINA KRAV PO BIKU
DULE 851655

Prvo mesto je osvojila krava IVANKA, ki je
postala tudi šampionka razstave, last rejca
Franca Lesjaka, iz Trobelnega pri Kamniku.
Častni zvonec je podelil poslanec Državnega
zbora RS Mirko Zamernik.

IVANKA
SI 53057941
Rojena: 1.1.2006
O: DULE 851655
M: GAVTROŽA 1933179

ŠEKA
SI 93057930
Rojena: 4.2.2006
O: DULE 851655
M: ČRNA 52456914

ŠEKA
SI 73200563
Rojena: 2.4.2006
O: DULE 851655
M: ŠVAJCA 2095380

FORTUNA
SI 03025466
Rojena: 16.5.2005
O: DULE 851655
M: PIKA 1970839

Telitev: 21.2.2008

Telitev:
31.3.2008

Telitev: 22.6.2008

Telitev:
18.2.2008

FRANC LESJAK
TROBELNO
KAMNIK

JOŽEF ZUPAN
ZAVODICE
NAZARJE

IGOR REPAR
KOMANIJA
DOBROVA

JANEZ CELINŠEK
SPODNJA REČICA
REČICA OB SAVINJI

SKUPINA KRAV PO BIKU
BRIN 851656

Prvo mesto je osvojila krava AJDA, last rejke
Anice Cencelj, iz Jeronima nad Vranskim.
Častni zvonec je podelil župan občine Sol
čava Alojz Lipnik.

AJDA
SI 53091556
Rojena: 7.11.2005
O: BRIN 851656
M: HEATHER 72238857

GOBA
SI 83233971
Rojena: 20.5.2006
O: BRIN 851656
M: GAVTRAŽA 1353908

RIA
SI 02918817
Rojena: 19.11.2004
O: BRIN 851656
M: ROŽA 12520895

LIPA
SI 33057747
Rojena: 2.1.2006
O: BRIN 851656
M: TISA 12777523

Telitev: 25.11.2007

Telitev: 27.2.2008

Telitev:
8.1.2008

Telitev: 2.4.2008

ANICA CENCELJ
JERONIM
VRANSKO

LOVRE PODLESNIK
PRIMOŽ
LJUBNO OB SAVINJI

MARIJANA KARNIČAR
KOŠIR
ZGORNJE JEZERSKO

MILICA JAGODIC
PODSTUDENEC
STAHOVICA

SKUPINA TELIC PO BIKU
ŠVAJC 851809

Prvo mesto je osvojila telica ZARJA, last
rejke Anice Cencelj, iz Jeronima nad
Vranskim.
Častni zvonec je podelil poslanec Državne
ga zbora RS Jakob Presečnik.

ZARJA
SI 43148738
Rojena: 1.7.2007
O: ŠVAJC 851809
M: JAGODA 92748024

ZVEZDA
SI 73280046
Rojena: 25.12.2006
O: ŠVAJC 851809
M: CIKA 1847358

LIZA
SI 53296902
Rojena: 12.12.2006
O: ŠVAJC 851809
M: MIŠA E0381785

ROŽA
SI 03327483
Rojena: 26.4.2007
O: ŠVAJC 851809
M: DETELA 03025442

ANICA CENCELJ
JERONIM
VRANSKO

ALOIS PRESTOR
KOKRA
PREDDVOR

IVAN TOSTOVRŠNIK
STRMEC
LUČE OB SAVINJI

MARTA POLJANŠEK
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA
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Prvo mesto je osvojila telica RDEČKA, last
rejca Janeza Matka, iz Matkovega kota
v Solčavi.

SKUPINA TELIC PO BIKU
SIMON 851815

Častni zvonec je podelil vodja Oddelka
za živinorejo pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu Celje Zoran Kramer.
RDEČKA
SI 83373620
Rojena: 17.3.2007
O: SIMON 851815
M: RDEČKA 02223513

DORA
SI 73375049
Rojena: 30.4.2007
O: SIMON 851815
M: DORA 1613540

SRNA
SI 23373619
Rojena: 15.3.2007
O: SIMON 851815
M: SRNA 92223514

MURKA
SI 73373614
Rojena: 23.3.2007
O: SIMON 851815
M: MURKA 1673480

JANEZ MATK
LOGARSKA DOLINA
SOLČAVA

JANEZ MATK
LOGARSKA DOLINA
SOLČAVA

MATEJ KRIVEC
LOGARSKA DOLINA
SOLČAVA

MARKO SUHODOLNIK
LOGARSKA DOLINA
SOLČAVA

Predstavljena je bila tudi skupina krav v različnih tipih cikastega
goveda, od zaželenega prvobitnega cikastega tipa, delno cikastega
tipa in nezaželenega pincgavskega tipa. Namen predstavitve takšne
skupine je razlikovanje posameznih tipov in prepoznavanje tako
zaželenih avtohtonih lastnosti. V primerjalni skupini krav v različ

nih tipih je največ avtohtonosti izkazovala krava ROŽA, last rejke
Marijane Košir Karničar, iz Zgornjega Jezerskega. Častni zvonec
ji je podelil častni član Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji Anton Burja.

PRIMERJALNA SKUPINA KRAV CIKASTI TIP – PINCGAVSKI TIP
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ROŽA SI 12520895
Rojena: 18.3.2003
Tip: CK

MAVRA SI 82837132
Rojena: 29.12.2003
Tip: CK

GAVTRAŽA SI 22859750
Rojena: 4.4.2004
Tip: CK

Zaporedna telitev: 4.
datum: 13.1.2008

Zaporedna telitev: 3.
datum: 6.12.2007

Zaporedna telitev: 3.
datum: 2.5.2008

MARIJANA KARNIČAR KOŠIR
ZGORNJE JEZERSKO
DIMKA SI 92968772
Rojena: 2.3.2005
Tip: DCK

DANIEL KLEMENŠEK
LOGARSKA DOLINA
SOLČAVA
VESELKA SI 1987288
Rojena: 8.1.2000
Tip: CK

MILAN HRIBAR
STUDENCA
KAMNIK
PERUNIKA SI 62845825
Rojena: 16.8.2003
Tip: PZ

Zaporedna telitev: 2.
datum: 18.5.2008

Zaporedna telitev: 6.
datum: 7.3.2008

Zaporedna telitev: 4.
datum: 27.4.2008

ALOIS PRESTOR
KOKRA
PREDDVOR

ANTON DEŠMAN
ROBANOV KOT
SOLČAVA

JANEZ MATK
LOGARSKA DOLINA
SOLČAVA
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Na strokovni delavnici
so bili razstavljeni tudi
plemenski biki. Rejci si
tako lahko v živo ogledajo bike, ki jih lahko
potem uporabijo za osemenjevanje svojih krav.
Predstavljenih je bilo 6
plemenskih bikov, katerih potomke bodo predstavljene na podobnih
strokovnih delavnicah v
prihodnjih letih.

PLEMENSKI BIKI
GALLILEO 852221
SI 23058079

DOVZAN 852238
SI 03192346

SMAST 852291
SI 73114961

Rojen: 14.8.2005
O: GALEB 851786
M: CIKA 92175772

Rojen: 31.3.2006
O: MIŠKO SI 62525194
M: VESNA E0369202

Rojen: 16.4.2006
O: SATURN 851820
M: BREZA E0392864

Izvorni rejec:
ANDREJ KUHAR
KLEMENČEVO
STAHOVICA

Izvorni rejec:
IVAN CINDRIČ
DOVJE
MOJSTRANA

Izvorni rejec:
BRANKO SOVDAT
SMAST
KOBARID

Imetnik bika:
DOMINIK ČEVKA
ZAKAL
STAHOVICA
SURK 852277
SI 73209995

Imetnik bika:
ALBIN ŠEST
SREDNJA VAS
BOHINJ
MARIN 852406
SI 13267704

Imetnik bika:
ANTON DEŠMAN
ROBANOV KOT
SOLČAVA
SMIHEL 852299
SI 43146640

Rojen: 1.6.2006
O: SATURN 851820
M: PISANA 1921933

Rojen: 13.4.2007
O: MANDELJ 851959
M: EVROPA 02921541

Rojen: 2.3.2007
O: ŠVAJC 851809
M: CIKA 1614325

Izvorna rejka:
CILKA POVODNIK
PODGORJE OB SEVNIČNI
ZABUKOVJE

Izvorni rejec:
JANEZ MRAK
STUDENČICE
MEDVODE

Izvorni rejec:
IZTOK SMUKAVEC
PODJELJE
BOHINJ

Imetnik bika:
MARKO KUMER
KOPRIVNA
ČRNA NA KOROŠKEM

Imetnik bika:
AMALIJA LEVEC
ZGORNJI TUHINJ
LAZE V TUHINJU

Imetnik bika:
ŠTEFAN VRŠNIK
PODOLŠEVA
SOLČAVA

Tudi plemenske teličke je bilo mogoče kupiti, toda le dve od osmih
sta našli novega lastnika. Opaziti je bilo nekoliko manjše povpraše
vanje po cikastem govedu. Razmere na trgu in nasploh v kmetijstvu
niso zelo naklonjene ohranjanju avtohtonih pasem, saj je država z
novo reformo skupne kmetijske politike 20072013 novim rejcem
cikastega goveda in drugih avtohtonih pasem domačih živali zaprla
vrata KOP programa.

Veseli smo bili odziva obiskovalcev, saj si je delavnico ogledalo precej
govedorejcev, ljubiteljev in turistov, ki so ta dan obiskali Logarsko
dolino. Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je bila Solčava ravno v
času prireditve obsijana s soncem.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za dobro izvedbo prireditve in
upamo, da bo podobnih delavnic še več, saj pripomorejo k spoz
navanju pasme in tudi k promociji slovenskega izročila.

Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji se najlepše zahvaljuje vsem, ki so pomagali
pri uspešni organizaciji 5. strokovne delavnice v Solčavi. V prvi vrsti velja zahvala rejcem s Solčavskega, rejcem, ki so sodelovali na razstavi, Kmetijsko gozdarskemu zavodu Celje, Zadrugi Solčava
in Turističnemu društvu Solčava.

Prireditev je bila v objemu harmonije treh dolin prelepe solčavske deželice.
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STROKOVNA EKSKURZIJA V
Bernarda Prodnik, Solčava

D

ruštvo za ohranjanje cikastega goveda v Slove
niji vse od ustanovitve skrbi za izobraževanje
svojih članov. Strokovne ekskurzije so ena izmed
najbolj učinkovitih in privlačnih oblik pridobivanja no
vih spoznanj in znanj, ki temeljijo na izkušnjah rejcev
iz sorodnih okolij. Za slovenske rejce je Avstrija že od
nekdaj priljubljen cilj strokovnih ekskurzij. Tako je bilo
tudi letos, ko smo se 26. avgusta v organizaciji društva
in Turistične agencije Veronika iz Kamnika odpravili na
dvodnevno potovanje po Avstriji.

Cilj našega potovanja so bile planšarije, kjer se pasejo avtohtone pa
sme goveda. Tako smo spoznali lastnosti treh pasem, PINZGAUER,
TUXER in GRAUVIEH, in prizadevanja za njihovo ohranitev. Med
drugim smo imeli priložnost videti tudi učinke povezovanj med
različnimi dejavnostmi, vse v prid razvoja turizma in kmetijstva v
visokogorskih območjih. Kmetijstvo s svojim tradicionalnim nači
nom gospodarjenja daje možnost razvoju turizma, turizem pa po
drugi strani vzpodbuja in podpira tradicionalni način pridelave in
tradicionalno proizvodnjo.
Udeleženci iz vseh krajev Slovenije smo se zbrali v Kamniku, nekaj
pa se nam jih je pridružilo na vmesnih postajah na poti proti Kara
vanškemu predoru. Na pot smo krenili zgodaj in tako že pred sed
mo uro zjutraj v visoko ležeči gorski vasici Heiligenblut (1288 m)
občudovali cerkvico Svetega Vincenca. Heiligenblut je izhodiščna
točka za znamenito grosgloknersko panoramsko cesto, ledenik
Pasterza in visoke gore v tem predelu. Kraj s 1105 prebivalci ima
svojo občino, upravno spada še pod deželo Koroško.

Planinski pašniki Kmetijske šole Bruck

Avstrijo
Skupinska slika udeležencev na planinskem pašniku pod
Grossglocknerjem
Na planinskem pašniku smo videli tudi nekaj krav pincgavske pasme
v zanimivi varianti »Jochberger Hummeln« ali »Jochgorski čmrlji«,
ki so genetsko brez rogov. Te brezrožne živali so zanimive ravno
zaradi vodenja, kjer je odsotnost rogov pomembna.
Proizvodna usmeritev pincgavske pasme je kombinirana, meso
– mleko, z dobro kakovostjo mesa in večjo mlečnostjo. Rejski cilj
so živali večje velikosti, pri kravah z višino vihra od 140 do 145 cm
in telesno težo od 550 do 650 kg. Želijo živali korektnih telesnih
oblik, predvsem nog, ki so pomembne za pašo v strmih legah.
V Avstriji imajo okrog 42.000 govedi pincgavske pasme, od tega
je 17.000 živali v čisti pasmi. Pasma se je v preteklosti razmaknila
v mnoge države, med drugim tudi v Slovenijo, kjer je med drugim
vplivala na nastanek cikastega goveda.
V kontrolo proizvodnosti je vključenih 6.863 krav. Povprečna mleč
nost je v letu 2007 znašala 5.438 kg mleka, s 3,90 % tolšče in
3,26 % beljakovin. Mlečnost želijo še izboljšati in preseči 5.500
kg mleka v laktacijski dobi. Z naravnim pripustom uspešno prepre

PINZGAUER PASMA
Iz Heiligenbluta nas je pot vodila po slikoviti visokogorski cesti do
Edelweis Spitze (2.571 m), kjer smo občudovali razsežne visoko
gorske pašnike, po katerih se pasejo govedo in ovce. Ob spustu na
drugo stran gorskega masiva smo se ustavili na planinskem pašniku,
ki je v upravljanju Kmetijske šole iz Brucka. Sprejel nas je gospod
Windig ter nam predstavil dejavnost šole in upravljanje pašnika. Tam
pasejo čredo 30 krav molznic pincgavske pasme, ki dajejo po 6.000
litrov mleka v laktaciji. Živali so na pašniku od junija do septembra.
Molzejo jih na treh planšarijah, mleko pa oddajajo v mlekarno.
V čredi imajo plemenskega bika, ki skrbi za naravni pripust krav.
Mlade živali so posebej ograjene. Na pašniku smo opazili bodečo
žico, ki pri nas v ekoloških rejah (in tudi sicer) ni dovoljena. Redijo
tudi ovce, 2 konja in kokoši, pozimi pa predelujejo mleko v različne
vrste sirov. Imajo tudi prašiče, ki jih krmijo s sirotko.
Osnovna izobraževalna dejavnost šole v Brucku je posredovanje zna
nja o živinoreji, predvsem mlečni pridelavi in predelavi. Šola ima v
učnem programu tečaj molže, ki poteka od oktobra do konca maja.
Vsako leto si na tečaju pridobi strokovno znanje 150 učencev.
PINZGAUER PASMA (PINCGAVSKA PASMA) izhaja iz salzburš
kega okrožja Pinzgau in je najštevilčnejša avtohtona pasma goveda
v Avstriji. V težkih razmerah se je v več stoletjih razvila v eno najbolj
odpornih pasem v svetu. Zanjo je značilna tipična cikasta obarvanost,
kostanjevorjava osnovna barva s široko belo liso, ki se začne na vi
hru, gre prek hrbta do repa, se nadaljuje po repu, po stegnih v obliki
pase, nato po trebuhu in spodnjem delu prsi ter čez golen v obliki
pase. Bela lisa se konča pod vratom. Značilni so temni in trdi parklji.
Odlikuje se po vitalnosti, odpornosti, prilagodljivosti, dolgi življenjski
dobi, mirnem značaju in dobrem materinskem instinktu.
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Krava brezrožne
pincgavske
pasme
JOCHBERGER
HUMMELN

Krava pincgavske pasme pri
počitku
čujejo parjenje v sorodstvu. Ker je za
pincgavsko pasmo značilna skromna
mlečnost, se je ponekod razširilo križa
nje z rdečo holštajn pasmo (RH). Zato
rejski program poteka po dveh metodah: REJA V ČISTI KRVI in REJA
V OPLEMENJEVANJU S RH. Reja v čisti krvi ima še vedno največji
pomen za nadaljnji razvoj pasme v izvorni obliki. Velika so priza
devanja za čisto vzrejo, z željo, da bi z njo ohranjali in izboljševali
posamezne lastnosti pasme. Rejo v oplemenjevanju s RH uporabljajo
rejci, ki želijo izboljšati mlečnost in obliko vimena. Križane živali
niso deležne podpor za rejo avtohtonih pasem.
Rejci pincgavske pasme imajo svojo rejsko organizacijo, Pinzgauer
Rinderzuhtverbad. Sedež ima v Salzburgu, pasemske organiza
cije pa v skoraj vseh avstrijskih deželah in na južnem Tirolskem.
Članarina je 9 evrov po kravi letno.

Planinski pašnik kmetije Hanserhof
TUXER PASMA
Pot smo nadaljevali po dolini reke Salzach, čez prelaz Gerlos v Zil
lertal in nato v Tuxertal, od koder smo se z gondolo povzpeli na
Kreuzjoch. Po dobri uri prijetne hoje smo v čudovitem sončnem
vremenu prispeli na planino, kjer nas je sprejel Alois Huber, pred
sednik organizacije rejcev goveda tuxer pasme ter lastnik planine
in kmetije Hanserhof, ki se nahaja v kraju Fuegen.
Na kmetiji redijo 80 krav molznic in 80 glav mlade živine. Po površini
in proizvodnji je kmetija med največjimi v okraju. V posesti ima 25 ha
obdelovalne zemlje, 10 ha v dolini pa je ima v najemu. Na 12 ha njiv
pridelujejo koruzno silažo, na drugih površinah pa travno silažo.
Leta 1965 so kupili 136 ha veliko planino. Zgradili so cesto, napeljali
elektriko in postavili smučarske naprave. Smučišče je eno najlepših
v tem delu Avstrije. Planina se nahaja na nadmorski višini od 1.900
do 2.400 m. Poleg te planine imajo v posesti še eno planino, kjer
se pasejo večinoma molznice in še nekaj drugih živali.
TUXER PASMA je ena najstarejših pasem z nadvse pestro zgodo
vino razvoja. Predstavil nam jo je predsednik združenja rejcev Alois
Huber. Najverjetneje je pri nastanku pasme sodelovala švicarska pa
sma ERINGER iz kantona Wallis. To je sicer enobarvno govedo, a po
tipu in obliki zelo podobno tuxer pasmi. Prvotno je bila samo tuxer
pasma. Bila je črne barve, z značilno belo liso v križnem predelu
in repu. Glava je bila kratka in široka, z zelo navzven usmerjenimi
rogovi. Zmerno in popolno razvito telo s finimi nogami in močnimi
parklji je bilo osnova za dobre borbene lastnosti tuxer pasme.
S križanjem z rdeče obarvano govejo pasmo ZILLERTALER je nastala
ZILLERTALERTUXER PASMA. Zillertaler pasma je bila po tipu, obliki
in videzu zelo podobna tuxer pasmi. Pasmi lahko razlikujemo edino
po barvi. Tako še danes govorijo o »rdeči zillertaler« in »črni tuxer«
goveji pasmi ter »skupni »TUXZILLERTALER« goveji pasmi, ki je nastala
s križanjem. Sicer pa pasmo splošno imenujejo TUXER pasma.
V sredini 19. stoletja se je zaradi sistematičnega boja proti tuberko
lozi (TBC), nekonkurenčnosti z drugimi pasmami in naglega prodora
umetnega osemenjevanja začel zaton pasme. V sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja je bilo število živali te pasme že zelo omejeno.
Ustanovitev združenja rejcev pasme tuxer leta 1980 pa je pripomo
glo, kot pravijo, k ohranitvi »tirolske kulturne dobrine«. Po pripo
vedovanju predsednika brez organiziranih rejcev tudi stroka ne bi
mogla ohraniti te pasme. Mrzlično so iskali njene zadnje primerke.
Nekaj časa je bila reja tega goveda celo prepovedana, saj rejski pro
grami niso podpirali razvoja te pasme. Zahvaljujoč odmaknjenosti
in nedostopnosti planine ter zavedanju Aloisa Huberja in njegovih
prednikov o pomenu dragocenih genetskih lastnosti te pasme se
je ohranila edina čreda na Tirolskem.
Najvišji rejski cilj je ohranitev genetske raznovrstnosti in tipičnih
telesnih lastnosti tuxer goveda. Govedo je črne ali rdečerjave bar
ve, z belimi lisami v predelu medenice, repnega nastavka, repa,
vimena in v spodnjem delu trebuha. Povprečna višina krav znaša
od 125 do 135 cm, telesna teža je od 550 do 650 kg, biki dose
žejo do 1.000 kg. Pasma se odlikuje po skromnosti, odpornosti
Hlev na planini

Krava pasme TUXER v črni barvi

Krava pasme TUXER v rdeči barvi

Radovedni udeleženci pri kravi pasme TUXER
in sposobnosti za hojo po goratem svetu. Živali so lepih telesnih
oblik in korektnih nog. Nadvse je prepoznavna dobra sposobnost
za pitanje. Meso je kakovostno, s posebno finimi mišičnimi vlakni
in majhnim deležem maščobe. Če so krmljene z energetsko bogato
krmo, se rade zamastijo.
Krave so mehke za molžo in imajo primerno mlečnost tudi ob pičli
krmi in v slabih vremenskih razmerah. Mlečnost znaša povprečno
4.200 kg. Poleg naštetega se odlikujejo po lahkih telitvah, dobri
plodnosti in dolgi življenjski dobi.
V Avstriji je okrog 1.000 živali tuxer pasme, od tega od 300 do 400
krav mater. V zadnjih letih govedo že izvažajo v Nemčijo in druge
avstrijske dežele, saj je pasma izrazito ekstenzivna in primerna za
hribovit svet. Rejci, ki oddajajo mleko, imajo vpeljano kontrolo
proizvodnosti mleka. Osemenjevanje je pretežno umetno. Letno
odberejo od 20 do 30 bikov, v šestih linijah. Letno odvzamejo seme
od 4 do 6 bikom. Pri starosti 1 leta jim odvzamejo približno 1.000
doz semena. Kmet dobi v izbor seme štirih linij bikov. Po rojstvu se
kontrolira krvni tip, nato rejec dobi potrdilo o poreklu.
Rejci tuxer pasme so vključeni v rejsko organizacijo avtohtonih pa
sem goveda s Tirolske, ki šteje 800 članov. Članarina je simbolična
in znaša 3 evre, za izdajo štirih številk časopisa namenijo 10 evrov
letno. Ta organizacija se na pokrajinski ravni povezuje s tirolsko rejsko
organizacijo Rinderzuchtverband Tirol, s sedežem v Innsbrucku.
Rejci dobijo letno podporo v višini 400 evrov po kravi.

Planinska koča

Sledil je povratek v dolino. Pot smo nadaljevali po dolini reke Inn in
po avtocesti mimo Innsbrucka in Landecka do Serfausa. Tam smo
prenočili v manjšem družinskem hotelu.
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Planinski pašniki Komperdell
GRAUNVIEH PASMA
Po zajtrku smo se iz Serfausa z gondolo povzpeli na planinske pa
šnike Komperdell, na nadmorsko višino 1.970 m. Sprejela sta nas
predstavnika pašne skupnosti in sirarne. Planina je v lasti občine
Serfaus, na njej pa od sredine junija do 20. septembra pasejo vso
živino. Na 600 ha pašnikov se letno pase 120 krav (80 krav molznic),
150 brejih telic in 120 telet do starosti 1 leta. Za vsako skupino živali
skrbi drug pastir. Za pašo na planini se večinoma odločajo manjše
kmetije, ki imajo v čredi od 3 do 10 krav molznic. Zanimivo je tudi,
da je 99 % domačinov zaposlenih v turizmu in skoraj ne najemajo
delovne sile od drugod. Ob koncu pašne sezone odženejo živino v
dolino in ob tej priložnosti priredijo tradicionalni kravji bal.
Na planini imajo sodobno, lepo vzdrževano sirarno, obnovljeno leta
1976. Iz mleka pridelujejo sir, maslo in druge mlečne proizvode.
Planina je med pašno sezono planšarija, s poudarkom na turizmu
in pohodništvu. Pozimi se spremeni v smučarsko središče. Občina
je tudi lastnica žičnic. Kmetje se morajo med seboj povezovati, vsi,
ki so pripravljeni kaj delati, so dobrodošli. Sodelovanje temelji na po
vezovanju kmetijstva in turizma. Delajo z »roko v roki«. Zaposlenih
je sedem ljudi, pet jih je zadolženih za molžo, dva za izdelavo sirov.
Zaposleno imajo tudi žensko, ki skrbi za gospodinjska opravila. Iz
delujejo polmastni in polnomastni sir, ki zorita 6 mesecev. V sezoni
naredijo 14 ton sira in od 3 do 4 tone surovega masla. Spomladi
vozijo mleko iz doline v sirarno, ker tako od mleka iztržijo več. Cena
za 1 liter mleka na planini je 1 evro. V poletni sezoni se prilagajajo
tudi potrebam gostinskih ponudnikov. Če je povpraševanje po kislem
mleku, ga pripravijo v želenih količinah, prodajajo pa jim tudi sir.

Sirarna na planini KOMPERDELL
Stara sirarna
na planini

Skupinska slika udeležencev pred sirarno

Na planino je za potrebe planšarije in turističnih ponudnikov spelja
na cesta. Obiskovalci pridejo nanjo peš ali se pripeljejo z gondolo.
Na planini je tudi obnovljena stara planšarija, kjer se osnovnošolci
učijo o naravi in kmetovanju.
Na planini v poletnem času krave umetno osemenjujejo. Cena ose
menjevanja je od 50 do 90 evrov, odvisno od kakovosti bika. Pozimi,
ko je veliko snega, se krave pripuščajo pod plemenskega bika.
Subvencijo po glavi živine dobijo kmetje, ki so lastniki živali, sub
vencijo za planinsko pašo pa vzame občina, ki je lastnica pašnika
in sredstva vlaga v vzdrževanje. Vsaka kmetija prispeva za delo na
planini od 200 do 250 evrov.

Sir v solnici

Prerez sira
Pogled s planine na kraj SERFAUS

Postaja gondole na planini KOMPERDELL
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Sir v zorilnici

Čiščenje zunanjosti sira

GRAUVIEH PASMA
(TIROLER GRAUVIEH, OBERINTALSKA
PASMA, TIROLSKA SIVA PASMA) je pre
vladujoča pasma goveda na planini Kom
perdell. Je prastara avtohtona pasma, ki
izvira iz Tirolske in je druga najštevilčnejša
avtohtona pasma v Avstriji. Večina goveda
tirolske sive pasme se pase na višjih legah,
mlada živina pa na planinah. Živali so zelo
skromne, prilagodljive terenu in imajo pre
cejšnjo sposobnost za pašo. Prilagodljive
so predvsem za rejo na prostem. Raziskave
so pokazale, da je ta pasma primerna za
celoletno bivanje zunaj. Dobro prenaša
tako vročino kot mraz.

Krave na pašniku

Tirolska siva pasma je enobarvno gove
do, srebrnosive do ledeno sive barve, s
temnejšo obarvanostjo kože, parkljev in
koncev rogov. Biki so temnejše barve kot
krave, hrbet imajo ozaljšan s svetlejšo je
guljasto črto. Smrček je temen in svetlo
obrobljen.
Proizvodna usmeritev pasme je kombini
rana, mleko – meso. Povprečna mlečnost
znaša okoli 4.850 kg mleka, s 4,0 % tolšče
in 3,3 % beljakovin. Odrasle krave dosega
jo tudi višjo mlečnost, njihova povprečna
telesna teža se giblje od 500 do 600 kg.
Velikost živali je srednja in se giblje od
120 do 130 cm v višini vihra. Biki dosegajo
dobre priraste (do 1.300 g dnevno) in od
lično klavnost (do 60 %). Zaradi primerne
količine mleka, rodovitnosti in dobrega iz
koristka krme je pasma primerna za krave
dojilje in krave rejnice. Meso čistopasem
skih volov se na Tirolskem prodaja pod
lastno blagovno znamko.
Rejski program za tirolsko sivo pasmo je
izključno reja v čisti krvi. Parjenje pleme
nic sloni tako na umetnem osemenjevanju
kot naravnem pripustu. Najpogostejši je
sezonski pripust, ki omogoča nadaljnje
načrtovanje proizvodnje mleka za prede
lavo v mlečne izdelke. V Avstriji je okoli
3.500 krav te pasme, v 7 do 8 linijah.
Plemenske bike vzrejajo na kmetijah in so
potomci načrtnega parjenja elitnih krav,
tako v naravni kot umetni reprodukciji.
Od večine plemenskih bikov se ustvarja
semenska zaloga. Najprej so biki v narav
nem pripustu. Na osnovi prvih proizvodnih
podatkov in podatkov ocene zunanjosti
njihovih hčera bike z najboljšo oceno vklju
čijo v osemenjevanje. Da bi ohranili več
različnih linij, so leta 2007 oživeli program
»stare linije«, kar pomeni, da so začeli
osemenjevati plemenice s starimi biki iz
preteklosti, katerih seme so imeli shranje
no v genski rezervi.

Krave tirolske sive pasme

Krave so bile prijazne do obiskovalcev

Usmerjeni rogovi

Svizci so zanimiva žival na planini

Po kosilu na zgornji postaji Komperdell Alp, na nadmorski višini več kot
2.000 m, je bilo razpoloženje prav prešerno. S polnimi trebuščki smo
občudovali vršace na tirolski in švicarski strani Alp. A ogledovali smo si
tudi otročičke – mlade nadebudneže, ki so se »drajsali« po toboganu
pred planinsko kočo. V tako prijetnem razpoloženju smo povabili na
tobogan zvestega cikorejca, Vida Pirša iz Zgornjega Tuhinja. Hitro se
je povzpel na vrh tobogana, se s težavo pririnil skozi vratca in se vrlo
pustil dol. S svojim dejanjem je poskrbel za dodatno dobro voljo, ki
nas je spremljala tudi pri spustu v dolino.
Ni kaj, smeh je pol zdravja.

Rejci tirolske sive pasme imajo svojo rejsko
organizacijo, Tiroler Graunviehzuhtverbad, s sedežem v Innsbrucku. Članarina
znaša 9 evrov po kravi letno. Rejci dobijo let
no podporo v višini 140 evrov za kravo.
Po ogledu pašnikov in sirarne smo se povz
peli do zgornje postaje Komperdell Alp,
kjer smo v izjemno lepem sončnem vreme
nu občudovali okoliške vršace. Po kosilu
smo se navdušeni nad vsem, kar smo videli
in slišali, z gondolo vrnili v dolino.
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Pred 10 leti so zgradili »hladen« hlev, enega prvih na Tirolskem.
Privezani sistem reje so zamenjali s prosto rejo na izpiranje. V gno
jevko dodajajo kisik, da se ob razvozu ne širijo neprijetne vonjave. V
hlevu smo opazili mnogo pajčevine, kar nas je presenetilo. Izvedeli
smo, da je pajčevina značilnost tirolskih hlevov (in ne posledica
neurejenosti, kot smo mislili…).

Obsteig - farna cerkev

Na kmetiji letno vzredijo do 60 prašičev in manjšo jato kokoši ne
snic. Izdelke prodajajo v majhni prodajalni. Prodajajo sveže meso,
mesne izdelke, jajca, marmelade, zelišča in moko ter v manjšem
obsegu tudi mleko. Okoli 90 % mleka oddajo v mlekarno. Cena za
liter mleka v domači prodajalni je 0,80 evrov. V neposredni bližini
trgovine je velik trgovski center SPAR. Kupci, ki kupujejo v centru,
pridejo tudi v njihovo trgovino. V zadnjih petih letih se je prodaja
povečala za 25 %.
Kmetje okoliških krajev so pred dvema letoma zgradili vaško klav
nico, ki obratuje dvakrat tedensko. Polovico 300.000 evrov vredne
naložbe je financiralo 120 kmetov (na osnovi števila GVŽ), dru
go polovico sredstev so pridobili iz evropskih in državnih skladov.
Strošek klanja znaša 0,25 evrov na za kg.

Obsteig - župnišče

Ogled ekološke kmetije Rieser
Na vrsti je bil še zadnji ogled. V Obsteigu v bližini Innsbrucka, na
nadmorski višini 1.000 m, smo se ustavili na ekološki kmetiji Rieser.
Kmetija je bila med prvimi avstrijskimi kmetijami, ki so se po letu
1980 usmerile v ekološko kmetovanje. V Avstriji pravijo ekološkemu
kmetovanju biološko kmetovanje. Posebnost kmetije so macesni,
posejani po travnikih. Za njihovo ohranjanje prejemajo podporo.
Ogrevanje so si uredili na lesno biomaso.

Urejena domačija Rieser

V posesti imajo 10 ha gozdov, 22 ha travnikov in 5 ha njiv. Na 3 ha
njiv pridelujejo krušna žita, na 2 ha pa lucerno. Usmerjeni so v mleč
no proizvodnjo. Pri kravah je do sedaj prevladovala rjava pasma
(Brown swiss), v zadnjem času pa uvajajo originalno rjavo pasmo.
Povprečna mlečnost je 5.500 kg mleka po kravi. Imajo sezonski
pripust, s telitvami konec februarja in v marcu. Plemenskega bika
kupijo, ko je star leto dni, zanj pa odštejejo 1.600 evrov. Letno pri
dobijo 5.000 evrov subvencij za površine in 8.000 evrov za živali.

Majhna
trgovinica
kmetije Rieser

V trgovinici

Obsteig - macesni po travnikih

Tako smo, bogatejši za marsikatero spoznanje, zgled in dobro idejo, končali naše dvodnevno druženje.
Spoznali smo, da so naši sosedje ponosni na svojo tradicionalno pridelavo. Pridelke znajo ob sodelovanju s
turističnimi ponudniki zelo dobro prodati. Zavedajo se pomena in dragocenosti svojih avtohtonih pasem.
Njihovim prizadevanjem je prisluhnila tudi država in podprla ohranjanje starih pasem, zavedajoč se dragoce
nosti genetskih lastnosti, ki so se oblikovale skozi stoletja.
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NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV O IZRAVNALNIH PLAČILIH
V OMD OBMOČJIH TER KMETIJSKO OKOLJSKIH PLAČILIH
Bogdan Črv, dipl.ekon., ing. agr., Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

1. Uvod
Menim, da člane Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji in bralce revije Cikasti zvonček zanimajo predvsem ukrepi kme
tijske politike, ki izhajajo iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 in se nanašajo na subvencioniranje za kmetovanje na območjih
z omejenimi dejavniki (OMD) in subvencioniranje podukrepov Kmetijsko okoljskega programa, kot so ekološko kmetovanje (EK),
planinska paša s pastirjem ali brez njega (PPP), predvsem pa reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (PAS).
V nadaljevanju bom na kratko predstavil pogoje za uveljavitev subvencijskih sredstev za te namene ter najpomembnejše novosti in
posebnosti, ki izhajajo iz zadnje Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
20072013, v letih 20072013 (Uradni list RS, št. 21769/2008).

2. Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost (OMD)
Območja

Hribovsko gorska območja
Druga OMD
Območja s posebnimi omejitvami
Skupaj OMD
Območja izven OMD
Slovenija

Površina KO

Delež skupne

Kmetijska zemljišča v rabi

(ha)

površine (%)

Površina

Delež (%)

72,3
4,0
10,0
86,3
13,6
100,0

(000 ha)
328
23
98
449
156
605

54,2
3,8
16,2
74,2
25,8
100,0

1.467.240
81.200
202.480
1.750.920
276.370
2.027.300

Vir: PRP 20072003 (20.7.2007)
Upravičenci:
 Izravnalna plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev
za obdelana kmetijska zemljišča v OMD;
 Kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati zahteve navzkrižne
skladnosti, skladno z Uredbo 1782/03;
 Najmanjša skupna površina na kmetijskem gospodarstvu, za
katero je mogoče pridobiti izravnalno plačilo, je 1 hektar;
 Upravičenec se obveže, da bo opravljal kmetijsko dejavnost
v OMD še najmanj pet let od prejema prvega izravnalnega
plačila za ta namen;
 Vsa KZU v OMD so upravičena do izravnalnih nadomestil
(tudi GERKi, manjši od 0,1 ha), najmanjša skupna površina
na KMGju, za katero je mogoče pridobiti plačilo za ukrep
OMDja, pa je 1 hektar.

V letih od 2007 do 2009 znaša ciljna vrednost izravnalnega pla
čila na hektar površin kmetijskih zemljišč v rabi za leto:
a) Leto 2007:
 gorsko višinski KMGji: 185,3 €/ha,
 KMGji planine: 185,3 €/ha,
 strmi KMGje: 158,4 €/ha,
 kraški KMGje: 158,4 €/ha,
 gričevnato hriboviti KMGji: 130,3 €/ha,
 različni neugodni pogoji (drugi KMGji): 63,9 €/ha,
 osnovni KMGje (KMGji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zem
ljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost iz priloge 3 te uredbe): 25,00 €/ha.
b) Leto 2008:
 gorsko višinski KMGji: 183,45 €/ha,
 KMGji planine: 183,45 €/ha,
 strmi KMGje: 156,82 €/ha,
 kraški KMGji: 156,82 €/ha,
 gričevnato hriboviti KMGji: 129,0 €/ha,
 različni neugodni pogoji (drugi KMGji): 63,26 €/ha,
 osnovni KMGji (KMGji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zem
ljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost iz priloge 3 te uredbe): 25,00 €/ha.
c) Leto 2009:
 gorsko višinski KMGji: 163,06 €/ha,
 KMGji planine: 163,06 €/ha,
 strmi KMGji: 139,39 €/ha,
 kraški KMGji: 139,39 €/ha,
 gričevnato hriboviti KMGji: 114,66 €/ha,
 različni neugodni pogoji (drugi KMGji): 56,23 €/ha,
 osnovni KMGji (KMGji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zem
ljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost iz priloge 3 te uredbe): 25,00 €/ha.

Kot vidimo, se izravnalna plačila iz leta v leto zmanjšujejo, stroški pa povečujejo, zato se kmetovalci, ki kmetujemo na teh območjih, s tem se
veda ne strinjamo. Že podpora v letu 2007, ko je bila najvišja, pokriva le del dodatnih stroškov, ki se pojavljajo na OMD območjih (cca 70 %).
Sprašujemo se tudi, kdaj bo plačana dodatna funkcija, ki jo poleg pridelave zdrave hrane opravljajo kmetje, to je gospodarska aktivnost, ki ima
pozitivni učinek predvsem na poseljenost prostora, obrambno funkcijo, regionalni razvoj in drugo. Multifunkcionalnost kmetijstva je določena
v ciljih kmetijske politike, ki so bili sprejeti s Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva 2007-2013.
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3. Kmetijsko okoljski program
Kmetijsko okoljska plačila prispevajo k izvajanju javnih funkcij kme
tijstva, ki se nanašajo na vzdrževanje kulturne krajine, ohranjanje
biotske raznovrstnosti ter varovanje voda in tal pred potencialnim
onesnaženjem kmetijskega izvora. Cilj ukrepa je vzpostaviti ravno
težje med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja.
Namen ukrepa, ki vključuje 21 kmetijsko okoljskih podukrepov, je
tudi popularizacija kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potro
šnikov in varuje zdravje ljudi. V program KOP se kmetovalci vključijo
prostovoljno in za to dobijo določena dodatna plačila, hkrati pa
se obvežejo, da bodo zahteve posameznega podukrepa izvajali v
celotnem petletnem obdobju. Kmetovalci, vključeni v program KOP,
pa morajo poleg zahtev, ki izhajajo iz zahtev navzkrižne skladnosti
(Uredba 1782/2003) in predpisanih zahtev ravnanja ter dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, št. 34/07),
izpolnjevati še vse druge kriterije posameznih podukrepov, ki so
bistveno zahtevnejši, sankcije pa hujše. Zaradi zahtev pa hkrati
dosegajo bistveno manjšo dodano vrednost na ha obdelovalnih
površin, a o tem več v nadaljevanju.

V letu 2009 bo velikemu številu rejcev potekla obveznost petletne
vključitve v SKOP program. Glede na to, da se predvidoma ne bodo
mogli vključiti v ostale podukrepe KOP programa, razen v ekološko
kmetovanje, je smiselno, da rejci takoj o tem temeljito razmislite o
vključitvi v ekološko kmetovanje. Kmetijo prijavite v ekološko kon
trolo pri eni izmed kontrolnih organizacij. Natančnejša navodila
dobite pri Kmetijski svetovalni službi na vašem območju.

• Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem
domačih živali (PAS)
PAS spada v 2. skupino podukrepov KOP programa, kjer je poudarek na
ohranjanju naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in
tradicionalne kulturne krajine. Predvideno je uveljavljanje in ohranjanje
ustreznega načina gospodarjenja v okviru tradicionalnih oblik kmetova
nja. Ker sta biotska raznovrstnost in kulturna krajina na podeželju tesno
povezani s kmetovanjem, podukrep ob upoštevanju okoljske komponente
omogoča vzpostavitev potrebnega ravnovesja med njimi.

• Ekološko kmetovanje (EK)
Ekološko kmetovanje je podukrep, ki je »vrh gore« vseh kmetijsko
okoljskih ukrepov in spada v 1. skupino podukrepov, ki so usmerje
ni v zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, hkrati pa v pridelavo
kakovostne, zdrave hrane, po kateri je v zadnjem času vedno več
povpraševanja. Ekološko kmetovanje je edini podukrep, v katerega
se lahko zainteresirani kmetovalec na novo vključi ali pa preide vanj
iz nižjega KOP podukrepa (npr. sonaravna reja živali, ekstenziviranje
travinja in podobno). Večkrat je bilo že povedano, da pridelavo
in predelavo na ekoloških kmetijah nadzorujejo akreditirane kon
trolne organizacije. Izpolnjevati pa morajo tudi druge pogoje za
ekološko kmetovanje, kot so vpis v register kmetijskih gospodarstev
(ima KMG MID), najmanjša kmetijska površina iste rabe mora biti
najmanj 0,1 ha, na KMG pa mora biti najmanj 0,3 ha kmetijskih
površin iste rabe. Voditi morajo predpisane evidence, upoštevati
obtežitve (v letu 2009 je dovoljena obtežitev 0,4 – 1,9 GVŽ/ha, v
letu 2010 pa 0,5 – 1,9 GVŽ/ha), opraviti izobraževalni program
(najmanj 4 ure letno), hraniti vso dokumentacijo, izvajati zahteve
navzkrižne skladnosti in dodatne minimalne zahteve za uporabo
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev itd. Pomembno je vedeti, da
je treba posamezne kmetijsko okoljske podukrepe na isti površini
izvajati ves čas trajanja obveznosti. To pomeni, da opuščene (ali
izgubljene) površine, na kateri smo kmetovali v preteklem obdobju,
ne moremo nadomestiti z drugo površino. Dovoljeno je zmanjša
nje kmetijskih površin za največ 10 odstotkov, na drugi strani pa
povečanje za največ 2 ha ali 20 % v celotnem petletnem obdobju
vključitve v posamezen podukrep KOP programa. Ekološki kmetje
lahko izjemoma povečujejo tudi več kot za 20 %. V akcijskem načr
tu za ekološko kmetovanje v Sloveniji so namreč smelo zastavljeni
cilji povečanja ekološkega kmetovanja, ta trenutek pa se od teh
ciljev bolj oddaljujemo kot pa se jim približujemo. Število ekoloških
kmetij se sicer povečuje, ponudba ekološke hrane pa je še vedno
na zelo nizki ravni.
Zahteve za ekološko kmetovanje izhajajo predvsem iz Pravilnika o
ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Za
jemajo tako rastlinsko pridelavo, nabiranje prosto rastočih rastlin,
živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo, kot tudi predelavo, pravilno
označevanje ekoloških pridelkov oz. živil in sistem kontrole. Predpis
določa tudi območja v Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelar
jenje. Pravilnik določa, da bodo morale vse ekološke kmetije, ki se
ukvarjajo z rejo domačih živali, te rediti neprivezane (prosta reja). Ta
zahteva naj bi veljala od 01.01.2011 naprej, toda velja pripomniti,
da na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priprav
ljajo rešitev za male kmetije, kjer naj bi bila izjemoma dovoljena
privezana reja do leta 2015. S predpisi je treba določiti le še, katera
kmetija je mala kmetija. Predlog strokovnega teama za živinorejo
pri Kmetijsko gozdarski zbornici je, da za Slovenijo velja za malo
kmetijo tista kmetija, ki redi do 20 GVŽ domačih živali.
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Rogina SI 2117229
Rejec: Marko Kumer, Koprivna v Črni na Koroškem

Jagoda SI 1613510
Rejka: Vida Smukavec, Podjelje v Bohinju

Cika SI 1599347
Rejec: Ivan Gregorčič, Vrsno nad Kobaridom
Kmetovalci, ki redijo avtohtone pasme živali, dobijo plačilo na GVŽ kot
nagrado za ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih
živali v proizvodnji. Plačila se dodelijo za:
• govedo (cikasto govedo),
• konje (lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj,
ljutomerski kasač, haflinški konj),
• prašiče (krškopoljski prašič, slovenska landrace  linija 11, slo
venska landrace  linija 55, large white  linija 22),
• ovce (jezerskosolčavska ovca, bovška ovca, istrska pramenka,
belokranjska pramenka, oplemenjena jezerskosolčavska ovca),
• koze (drežniška koza, slovenska sanska pasma, slovenska srnasta
pasma) in
• perutnino (štajerska kokoš  štajerka, slovenska grahasta kokoš, sloven
ska srebrna kokoš, slovenska rjava kokoš, slovenska zgodaj operjena
kokoš, slovenska pozno operjena kokoš, slovenska pitovna kokoš).

Rejci avtohtonih pasem bi za rejo morali prejemati bistveno višja
plačila, saj imajo avtohtone pasme slabše proizvodne lastnosti in
so zato tudi manj donosne od tradicionalnih pasem (npr. cika,
drežniška koza v primerjavi s sanjsko kozo, krškopoljski prašič v
primerjavi s prašičem pasme slovenski landrace,….).
Upravičenci lahko uveljavljajo plačila za najmanj 1 GVŽ. Pri vzreji
perutnine morajo rediti vsaj 100 odraslih živali.
Ostale splošne zahteve, ki veljajo za vse podukrepe
programa KOP, so:
• izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti (gnojenje, varstvo
rastlin, etologija živali, varovanje okolja,…),
• vsaj 0,3 ha kmetijskih površin, vključenih v posamezni ukrep,
• petletna obveznost,
• gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (če se gnoji z mineralnimi
gnojili),
• obtežba ne sme presegati 1,9 GVŽ/ha,
• obvezno izobraževanje (4 ure letno),
• vodenje evidenc,
• obseg površin lahko odstopa za 10% in +20%.
Dodatne zahteve, ki se nanašajo na podukrep PAS, so:
• pasme morajo biti v seznamu avtohtonih in tradicionalnih pasem
živali,
• vodenje rodovniške knjige (registra) živali,
• poraba na KMG pridelane krme (mogoč dokup za uravnoteženo
prehrano),
• živali se lahko nadomestijo z živalmi druge pasme te vrste,
• zmanjšanje največ za 10 % (ne pod 1 GVŽ),
• povečanje največ do obremenitve 1,9 GVŽ/ha,
• obvezna reja za govedo je 6 mesecev, 100 dni za drobnico, 3 mesece
za konje in prašiče in 2 meseca za perutnino (po 15. maju),
• živali morajo biti v reji najmanj 5 let,
• vodenje evidenc nakupa krme
(omejen nakup: 1.200 kg za govedo, konje in drobnico, 2.100 kg
za prašiče in od 4.000 do 7.000 kg za perutnino na GVŽ letno),
• krmni dodatki morajo biti brez GSO,
• v SKOP programu se merilo nanaša na kos, v KOP programu na GVŽ.
V evidenci nakupa krme za živino se evidentira nakup krmnih mešanic,
žit, semen oljnic in stročnic, stranskih proizvodov mlevske industrije
in oljarstva ter posušenih proizvodov industrije sladkorja in pivovars
tva. Evidence se nanašajo tako na nakup na trgu kot tudi na nakup
od drugih kmetijskih gospodarstev. Nakup od drugega kmetijskega
gospodarstva je dovoljen le, če je to kmetijsko gospodarstvo vključe
no v ekološko kmetovanje ali integrirano pridelavo. Evidenca mora
vsebovati naslednje podatke: vrsto krme ali krmila, količino (kg),
datum nakupa, naziv oz. ime in priimek ter naslov prodajalca in šte
vilko KMGMID, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo. Za krmo,

kupljeno na trgu, morata biti evidenci priložena račun in deklara
cija. Nakup koruzne silaže je dovoljen le od drugega kmetijskega
gospodarstva, ki je vključeno v ekološko kmetovanje ali integrirano
pridelavo in količinsko ni omejen. V evidenco je treba vpisati le vrsto
krme, datum nakupa, naziv oz. ime in priimek ter naslov prodajalca
in številko KMGMID. Nakup mrve in travne silaže je neomejen, torej
tudi paša na planinah in sosednjih travnikih.

• Planinska paša (PP)
Cilj podukrepa planinska paša je ohranjanje tradicionalnih oblik
kmetovanja na gorskih območjih ter okoljsko, kulturno in krajinsko
pestrosti planin. Plačila so na pašno površino, in sicer za kritje stroš
kov za dodatno vloženo delo pri ohranjanju tradicionalnih oblik
kmetovanja. Kjer nadzoruje pašo tudi pastir, je mogoče dobiti tudi
dodatna plačila za planinsko pašo s pastirjem (PPP).
Splošne zahteve za pridobitev plačila za PP so že navedene,
za podukrep PP pa veljajo še posebne zahteve:
 če gre za skupno uporabo planine ali planinskega pašnika, mora
biti izdelan pašni red,
 uporaba blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz ribogojnic
ni dovoljena, uporablja pa se lahko samo kompost, pridelan na
kmetijskih gospodarstvih,
 uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi,
 obdelava travnatih površin se izvaja samo na tradicionalen način
ob prisotnosti živali,
 obtežba z živino mora biti v pašni sezoni od 0,5 do 1,9 GVŽ/ha
(ob upoštevanju vseh živali na paši),
 kmetijsko gospodarstvo ne sme proizvajati presežkov živinskih gnojil,
 pri planinski paši s pastirjem je prisotnost pastirja na planini obvezna,
 s pastirjem mora biti sklenjena pogodba,
 uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva in drugi pri
pravki za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi,
 pri izvajanju podukrepa je po koncu pašne sezone obvezno
ročno čiščenje grmičevja in plevelov.
Planina, na kateri poteka planinska paša, mora poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
 da je tradicionalna oblika individualne ali skupinske rabe kme
tijskih zemljišč v gorskem svetu Slovenije,
 da predstavlja geografsko zaokroženo posest z gospodarskimi objekti
(hlevi, mlekarne), stanovanjskimi objekti (stanovi, pastirske koče),
lastno oskrbo z vodo za ljudi in živali (zajetja, vodnjaki, kali),
 da ima krajšo vegetacijsko dobo, pestre klimatske in talne raz
mere, raznovrstni živalski in rastlinski svet,
 da je na njej organizirana sezonska paša živali brez vsakodnev
nega vračanja živali v domačo oskrbo,
 da se živali na planini pasejo vsaj 80 dni na minimalno 5 ha
travnatih površinah v rabi.

Kmetijska svetovalna služba si v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice že vsa leta prizadeva, da bi poleg splošne poenostavitve pridobivanja sub
vencijskega denarja upoštevali tudi konkretne zahteve za odpravo posameznih nepravilnosti, da ne rečem neumnosti, ki so vtkane v uredbe in
pravilnike za pridobitev denarnih pomoči na kmetijo, predvsem pa za nepravilnosti, katerim lahko strokovno oporekamo in jih tudi utemeljimo.
Naj naštejem samo nekaj ključnih zahtev, ki smo jih poslali na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so
za nas hribovce še kako pomembna:
 višina izplačila za OMD mora biti opredeljena glede na lego GERKa in ne na sedež KMG,
 ponovna priključitev izpadlih K.O. glede na leto 2003 v seznam OMD, ki je naveden v prilogi PRP 2007–2013,
 predlagamo, da ostane višina vseh izplačil enaka kot v letu 2006,
 predlagamo uvedbo novega ukrepa za kraška območja in za kraške pašnike,
 zahteva, da je treba posamezne kmetijsko okoljske podukrepe izvajati na isti površini ves čas trajanja obveznosti, je v praksi strokovno izred
no težko izvedljiva in bi se morala nanašati na površine v enakem obsegu kot v prvem letu vključitve v KOP program,
 ne strinjamo se z zmanjševanjem plačil ob kombinaciji kmetijsko okoljskih podukrepov,
 predlagamo, da MKGP pripravi študijo, na katerih območjih je pridelava krme prenizka, da bi po koncu prehodnega obdobja lahko
pokrila potrebe 0,5 GVŽ za podukrep EK (kras, …),
 predlagamo, da obremenitev za planinsko pašo ostane enaka kot v preteklem programskem obdobju, to je 0,2 GVŽ/ha,
 pri podukrepu PAS je treba povečati možnost dokupa krme vsaj do 30 % obroka za govedo,
 ne strinjamo se s ciljnimi vrednostmi plačil in nesorazmerji med posameznimi podukrepi,
 v PRP bi moralo biti plačilo opredeljeno za celotno programsko obdobje,
 ponuditi je treba možnost menjave ukrepov REJ in ETA (ETA v REJ ali REJ v ETA).
Poleg teh zahtev, ki so argumentirane, ponujamo še druge rešitve, ki se nanašajo na podukrepe, ki jih izvajajo kmetovalci na bolj inten
zivnih območjih Slovenije (predvsem na njivskih površinah) in jih v tem prispevku ne bom navajal. Prav tako ne bom opisoval nekaterih
podukrepov KOP programa, čeravno so za kmetovalce, ki kmetujejo v odročnejših legah, zanimivi (npr. košnja strmih travnikov, sonarav
na reja živali, ohranjanje ekstenzivnega travinja in druge). O tem bom pisal ob kakšni drugi priložnosti.
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PREDELAVA MESA NA KMETIJI IN NEPOSREDNA PRODAJA
SVEŽEGA MESA
Gabrijela Salobir-Vilar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Sektor za kmetijsko svetovanje

Ž

e desetletje smo hodili v sosednje države, si og
ledovali klavnice in predelavo na kmetiji in mar
sikateri kmet je pomislil:« Saj takole bi znal tudi
jaz!« Ko pa se je začel za novost podrobneje zanimati,
so se začele težave kar vrstiti. Če je umno gospodaril,
je željo in idejo opustil – zakaj bi postavil industrijski
obrat na podeželju.
V letu 2006 je začela veljati nova evropska zakonodaja za
področja živil, krme, higiene in izvajanja nadzora. V vsaki
od temeljnih uredb EU so členi, ki posameznim državam
omogočajo uvedbo izjem in poenostavitev za klanje in pre
delavo mesa. Toda predpise o varnosti živil je treba strogo
spoštovati. Tako so pridelovalec, predelovalec in proizvajalec
živil popolnoma odgovorni za živilo, ki je v prodaji. Mediji
veliko poročajo o varnih živilih. V resnici je varno živilo tisto,
ki izpolnjuje 4 zahteve:
1. živilo ne vsebuje fizičnih delcev, kot so steklo, drobci
peska, kovinske sponke,…,
2. živilo ne vsebuje kemičnih substanc, kot so ostanki
fitofarmacevtskih sredstev, čistil, strojnih olj,…,
3. živilo je mikrobiološko neoporečno,
4. živilo izpolnjuje zakonsko predpisane minimalne standarde kakovosti.
Ne glede na velikost obrata, predelave ali kmetije in ne glede na
način dela mora vsako živilo, ki ga prodajamo, izpolnjevati vse štiri
naštete zahteve.
Včasih tudi pri kravah dojiljah namolzemo nekaj litrov mleka. Lah
ko ga prodamo neposredno, brez posebne registracije. To so tako
imenovane majhne količine primarnih pridelkov, ki jih lahko kmet
proda neposredno končnemu porabniku. Tako lahko surovo mleko
prodaja doma ali ga dostavi po dogovoru. Brez registracije lahko
proda največ 30 litrov mleka dnevno in največ 10.000 litrov letno.
Ne smete pozabiti, da morate imeti za neposredno prodajo tudi
kvoto za neposredno prodajo mleka.
Živilo lahko prodamo neposredno končnemu porabniku. Za prodajo na tržnici, krajevnim restavracijam, obratom javne
prehrane, prodajalnam, ki prodajajo končnemu potrošniku,
šolam, vrtcem in bolnišnicam, je potrebna registracija po Pravilniku 51/2006 o registraciji
obratov na področju živil živalskega izvora.
Če kmet presega omenjene količine, se mora
registrirati. Če oddaja mleko mlekarni, je že
registriran, potrebuje samo še kvoto za nepo
sredno prodajo mleka.
Cikasto govedo se pri klanju ne more uspešno kosati z visokomesnatimi pasmami
charolais in limousin. Tako zavedni kmetje, ki
svoje cike oddajo v klavnico, kaj hitro razočarani ugotovijo, da si z izkupičkom ni poplačal stroškov, glede na to,
da je cika naše av tohtono govedo. V tujini pogosto meso
ekstenzivnih rej prodajajo neposredno s kmetije. Stalni
kupci tak šnega mesa so običajno zavedni potrošniki, petičneži in vrhunske gostilne, ki cenijo ekstenzivno rejo, z
značilnim temnejšim mesom. Tako kmet dobi povrnjene
stroške za dražjo, ekstenzivno rejo.
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Obstaja več načinov predelave in prodaje mesa ter mesnih izdelkov.
Govedo kmet odpelje v klavnico, ohlajeno meso pripelje naslednji
dan nazaj na kmetijo, kjer ga v enostavno urejenem prostoru razse
ka in prodaja. V takšnem primeru sodi kmetija med registrirane
obrate na kmetiji, ki jih bomo natančneje opisali.

REGISTRIRANI OBRATI NA KMETIJI
Registrirani obrati za predelavo živil živalske
ga izvora na mestu pridelave so obrati, kjer
predelava lastnih surovin ali prodaja svežega
mesa potekata kar na kmetiji. Takšni obrati
so v sosednji Avstriji znani že desetletja.
Sedaj pa so možni tudi v Sloveniji.
Omejitveni pogoji:
Lastna surovina je pogoj in pomeni, da
je surovina za predelavo iz lastne reje. Če se
živali dokupujejo, morajo biti na kmetiji vsaj
3 mesece. Majhne živali  perutnina, kunci,
jagnejta, kozliči, tekači do 20 kg žive teže
 morajo biti v reji na kmetiji vsaj 1 mesec.
Dovoljen je dokup tehnoloških surovin. Če
redite govedo, izdelujete pa tudi salame, a
prašičev ne redite, lahko dokupite toliko pra
šičjega mesa, kolikor je terjata receptura in
tehnologija predelave. Živali je treba zaklati
v klavnici, ki ima ustrezno dovoljenje. Izjema
so turistične kmetije, ki lahko koljejo prašiče
tako kot so jih doslej. Če želi turistična kme
tija zaklati več kot 12 prašičev ali govedo,
mora dobiti odobritev za prostore.
Prodaja izdelkov iz registrirane predelave je mogoča po vsej
Sloveniji.
Dovoljene poti prodaje omogočajo neposredno prodajo konč
nemu porabniku. Ta lahko poteka na domu, tržnici in z dovozom
po dogovoru. 25% od celotne letne predelave lahko kmet proda
prodajalnam na drobno, restavracijam, obratom javne prehrane,
šolam, vrtcem, bolnišnicam. Če želi kmet prodati v trgovine in resta
vracije več kot 25 % izdelkov, mora dobiti odobritev za opravljanje
dejavnosti. Enako velja pri prodaji velikim trgovskim verigam, kjer je
treba dostaviti izdelke v zbirni center, od tam pa jih vozijo na različne
konce (npr: Mercator, Spar,…). Možno se je dogovoriti za prodajo
s posamezno trgovino, ki pozna vaše izdelke in jih bodo prodajali
končnim porabnikom samo v tej trgovini. V takšnem primeru ste
lahko še vedno samo registrirani, količine pa ne smejo presegati
25%, ki jih lahko prodate prodajalnam na drobno.
Notranji sistem nadzora pri predelavi lastnih surovin vsebuje
uporabo smernic dobre higienske prakse. Za registrirano predelavo
na kmetiji zadostuje enostaven način notranjega nadzora, ki je eno
stavnejši od HACCPa (notranji sistem nadzora z analizami tveganj
kritičnih kontrolnih točk). Res pa je, da dobra higienska praksa pri
predelavi temelji na zakonitostih HACCPa, vendar je prilagojena
obsegu predelave in vrsti izdelka.
Obseg predelave je omejen, ker so ostale zahteve prilagojene.
Največji mogoči obsegi dejavnosti, ki še spadajo pod enostavno
registracijo, so:
• zakol kuncev ali perutnine lahko doseže 77 GVŽ letno
(1 žival = 0,014 GVŽ),
• razsek in predelava parkljarjev, kopitarjev in gojenih divjadi
lahko doseže največ 52 GVŽ letno,
• predelava mleka lahko doseže največ 600 litrov dnevno.

VAŠKE KLAVNICE
Obešene klobase in salame
Koeficienti za preračun GVŽ (glav velike živine) so po pravilniku o
registraciji (Uradni list 51/2006) določeni:
 govedo in kopitarji = 1,0 GVŽ,
 prašiči (nad 110 kg), plemenske ovce in koze = 0,40 GVŽ,
 teleta in žrebeta = 0,30 GVŽ,
 prašiči (pod 110kg), ovce in koze = 0,25 GVŽ,
 jagnjeta, kozliči in odojki (do 20 kg) = 0,06 GVŽ.
Označitev izdelka je obvezna. Nekaj razlik pa je glede na vrsto
izdelka. Obvezne oznake so:
• ime proizvoda oz. naziv vrste živila,
• podatki o proizvajalcu (ime in priimek ali naziv nosilca ter
njegov naslov),
• datum proizvodnje ali zakola,
• način shranjevanja (če je to potrebno), npr. temperatura
shranjevanja…,
• način priprave (če je to potrebno), npr. pri kuhanju naveden čas vretja,
• morebitna vsebnost dodatkov (konzervansov), če so dodani,
MORAJO biti napisani, v nasprotnem so zagrožene kazni,
• oznaka “uporabno do …” (pri hitro pokvarljivih živilih),
• oznaka “surovo mleko” ali “narejeno iz surovega mleka”.
Če imamo več enakih izdelkov, pri prodaji zadostuje en sam napis,
na katerem so vsi potrebni podatki. Zadostuje zato, ker prodajate
neposredno in ima vsaka stranka stik z vami.
Če boste imeli ceno »nastavljeno« na kg, potem mora biti tehtnica
overjena. Če v ceni ni merske enote (kg, l) in je ta »nastavljena« na kos,
tehtnice ni potrebno overoviti (pravilo je iz Zakona o meroslovju).
Za samo registracijo morate izpolniti prilogo 1 iz Pravilnika o
obratih na področju živil živalskega izvora (Ul 51/2006), in sicer
15 dni pred začetkom prodaje. Prostor za prodajo, ki ga uredimo
na kmetiji, ni trgovina, ker v njem prodajamo samo lastne izdelke.
Če pa bi imeli kje drugje še eno trgovino, v kateri bi ravno tako
prodajali lastne izdelke ob določenih dnevih, bi morali to drugo
trgovino registrirati pri Zdravstvenem inšpektoratu RS (Uredba
120/2005).

Vaške klavnice so klavnice manjših zmogljivosti, za katere je Kmetij
sko gozdarska zbornica Slovenije v pogajanjih dosegla ugodnosti,
ki jih je po proceduralnem postopku EU potrdila. Vse klavnice, ne
glede na velikost, morajo imeti odobritev. To pomeni, da jih komisija
Veterinarske uprave (VURS) pregleda. Ob pregledu je treba inšpek
torjem pokazati sheme za čiščenje, temperaturne režime, delovne
postopke in notranji sistem nadzora (HACCP). Ob obisku komisija
VURSa pregleda dokumentacijo in prostore. Če so potrebni majh
ni popravki, izda odločbo o začasnem oz. pogojnem obratovanju.
Hkrati določi čas, v katerem je potrebno še kaj dopolniti. To je obi
čajno treba postoriti do takrat, ko je obratovanje že ustaljeno. Ko
dobi klavnica končno odobritev, lahko dela naprej.
Ugodnosti, ki jih je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
izborila za male klavnice, so:
• Prostor je lahko enostavno urejen. Zadostuje samo en prostor, kjer
se časovno ločijo opravila. Prvi dan živali koljemo in meso damo
v hladilnico. Sledi temeljito čiščenje in razkuževanje. Drugi dan v
istem prostoru meso razsekamo oziroma predelamo. Tako smo
veliko prihranili, ker ni potrebno imeti več prostorov. Soba za vete
rinarja je lahko v stanovanjski hiši. Sanitarije in garderobo običajno
uredimo v sklopu klavnice. Lahko so tudi v sklopu kmetije, vendar
je to za zagotavljanje higiene izredno zamudno, pa še praktično ni.
Če je v klavnici še kdo zaposlen (s.p., d.o.o.), morajo biti sanitarije
v sklopu klavnice, ker jih pogojuje druga zakonodaja.
• Pred klavnico ni treba imeti čakajočega hleva in tudi staja ni
potrebna. Pričakuje se, da klanje poteka po urniku oziroma ob
točno določenih terminih. Tako tudi ta strošek odpade.
• Če se zgodi, da moramo meso zadržati, dokler ne dobimo izvidov
iz laboratorija, za takšno meso ne potrebujemo še ene hladilnice,
ampak je lahko shranjeno v isti hladilnici kot drugo meso. Pri tem
moramo upoštevati naslednja pravila: «zadržano« meso mora biti
pokrito in shranjeno v čebru, vozičku ali »kibli«, tako da ne pride v
stik z neoporečnim mesom. Na zabojniku mora biti vidna oznaka,
da je v njem »zadržano« meso. Z obstojnim živobarvnim pisalom
na veliko napišemo: »zadržano meso«. Tako se nihče ne more
zmotiti, da bi zadržano meso vzel iz hladilnice in ga prodal.

Enostavna registracija so tiste predelave na kmetiji, ki predelujejo lastne živali do max. 52 GVŽ letno. Velike živali je
treba zaklati v registrirani klavnici. Registracija je nacionalna, torej v Republiki Sloveniji.

• Pred klavnico ni potrebno imeti prostora za čiščenje, pranje in
razkuževanje vozil, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji:
1.) živali se vozijo naravnost s kmetije v klavnico,
2.) prevozno sredstvo se po razkladanju vrne nazaj na
kmetijo,
3.) s prevoznim sredstvom dostavimo živali samo z ene
kmetije.

Če želi kmetija predelovati več kot 52 GVŽ letno ali prodajati več kot 25% gostilnam/šolam/prodajalnam na drobno,
potem enostavna registracija ni možna. Predelovalni obrat
mora pridobiti odobritev, pri čemer se razlikuje način priglasitve dejavnosti (registracija - priloga 1 pravilnika 51/2006,
odobritev – priloga 2 pravilnika 51/2006).

Poglejmo primer: Če ima kmet dva bika za zakol, si lahko od
soseda sposodi prikolico. Bika zapelje v klavnico, potem pa se
vrne na svojo kmetijo, prikolico opere in čisto vrne sosedu. To je
dovoljeno. Trenutno velja, da lahko z lastnim vozilom peljemo
največ 50 km daleč (pravilo je z drugega področja zakonodaje
VURS).

Drugi način prodaje svežega mesa s kmetije je, ko si kmetija
uredi majhno klavnico na kmetiji, kjer najprej žival zakolje,
meso se ohladi v hladilnici, po temeljitem čiščenju pa lahko
naslednji dan v istem prostoru meso razseka.

Če pa bi hotel sosed voziti na klanje živali, ki jih ni redil sam,
se mora registrirati za prevoz živih živali, pred tem pa opraviti
usposabljanje. Če pobira živali od kmetije do kmetije, mora pla
čati tudi pristojbino za zbiranje.
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• Obseg dovoljenega letnega zakola v klavnici manjše zmogljivo
sti je 1.000 GVŽ in največ 250 ton razseka letno. Če ima kmet
dovoljenje za lastno klavnico, meso svojih živali pa želi tudi pre
delovati, priporočamo, da predelavo samo registrira (odobritev
ni potrebna). S tem se izogne precej visoki pristojbini.

8. Če žival pred klanjem ni čista, jo lahko klavnica zavrne ali zara
čuna dodatne stroške za čiščenje pred samim klanjem.

Po priključitvi Slovenije k Evropski uniji so začele tudi pri
nas veljati evropske uredbe, ki so pomembne za klanje,
predelavo in rejce:

EVIDENCE, ki jih je potrebno voditi:
• izpolnjen obrazec »IPV – informacija o prehranski verigi (FCI)«,
pred sprejemom v klavnico,
• evidenca o čistosti živali pred klanjem,
• evidenca o vsej krmi, ki jo je žival zaužila do zakola,
• ante mortem / post mortem pregled,
• register v klavnici (vstop živali  klavni proizvodi – izstop),
• opravljeni pregledi in rezultati,
• temperaturni režimi (hladilnica  vitrina),
• meritve kontrolnih točk (npr. toplotno obdelani izdelki),
• shema čiščenja,
• shema zatiranja škodljivcev,
• evidence o vseh surovinah, oz. dokupi živil,
• zapisovanje količin in vrst izdelkov za potrebe vpoklica,
• načrt vpoklica živil,
• evidentiranje izobraževanja.

1. Ocenjevanje in razvrščanje trupov na klavni liniji ni obvezno
za klavnice, ki zakoljejo manj kot 50 odraslih govedi na teden,
izračunano na letno poprečje. Ta ukrep prihrani kmetiji približno
500 EUR, kolikor znaša delovni dan neodvisne ustanove, ki izvaja
ocenjevanje in razvrščanje trupov. Olajšava velja za vse klavnice
manjših zmogljivosti, to je za zakol do 100 GVŽ/letno.
2. Mikrobiološke analize morajo biti prilagojene proizvodnji. To
pomeni, da so sorazmerne glede na obseg in vrsto predelave
(ali so tveganja visoka ali nizka glede na vrsto izdelka,…) in gle
de na rezultate preteklih analiz. Če so rezultati ves čas dobri,
potem je to obrat, ki ne potrebuje veliko nadzora in ima lahko
manjše število analiz.
3. Meso, ki ni pakirano, ga ni potrebno ožigosati (64/433/EGS).
4. Če veterinar ob pregledu ugotovi, da so TBC spremembe v bez
gavkah organa ali dela trupa, ni treba zavreči celotnega trupa
oz. nanj napisati oznake, da ni primeren za uživanje. Za neprimer
nega se opredeli le del s TBC spremembami (64/433/EGS).
5. Veterinarske pristojbine izven delovnega časa so dražje za 30%.
Vse delo načrtujte tako, da ga bodo veterinarji lahko opravili
med rednim delovnim časom.
6. Dezinfekcija nožev poteka pri 82°C ali po kakšni drugi metodi.
7. V majhnih klavnicah sterilizator za dezinfekcijo nožev predstavlja
velik strošek, zato lahko najdemo drugačno rešitev. Evropska za
konodaja zahteva sterilizacijo ali metodo, ki je enako učinkovita.
Velike klavnice morajo imeti sterilizatorje. V malih klavnicah pa
moramo imeti na voljo več čistih, steriliziranih nožev, ki jih med
delovnimi fazami menjujemo in s tem nadomestimo sterilizator.
Tako imamo do konca klanja čist nož.
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9. Nova uredba EU je dvignila starostno mejo govedi, pri kateri je
potrebno izrezati hrbtenico. Hrbtenice ni potrebno izrezati, če
govedo ne presega starost 30 mesecev.

Trenutna zakonodaja omogoča tudi slovenskim rejcem način pre
delave in klanja, ki ga poznajo v tujini že desetletja. Vse to približu
je tipične kmečke izdelke slovenskemu potrošniku in obiskovalcu.
Zato kmetje evidence ne smejo sprejemati kot birokratsko nadlogo,
temveč kot dokaz, kaj se dogaja v njihovi pridelavi in predelavi.
Proizvajalec – kmet je odgovoren za varnost živil, ki jih ponudi
kupcem. Nadzorni organ pa mora v proizvodnji »prepoznati« teh
nološko higieno. To pa lahko stori samo, če je tudi sam tehnološko
usposobljen, če torej obvlada tehnologijo, ki jo nadzoruje. Tako
evropska zakonodaja obvezuje oba: kmeta, da prodaja varna živila,
in nadzorni organ  inšpektorja, da ne obremenjuje proizvajalca
po nepotrebnem. Naša vloga bo še naprej budno spremljanje za
konodaje in dajanje pobud, ki bodo pripomogle k lažjemu delu
na kmetiji.

ŠKODA VELIKIH RAZSEŽNOSTI
Dominik Čevka, predsednik društva CK
Letos smo Slovenci doživeli naravno nesrečo katastrofalnih razsežno
sti. Gozd kot zlata rezerva mnogih slovenskih kmetij se je v trenutku
spremenil v eno samo polomijo. Kar nekaj lastnikov gozdov seka
zadnjič v svojem življenju, kajti ponovno sečnjo lahko pričakujeta
šele naslednji generaciji. Še dobro, da ob tako hudih letošnjih
neurjih ni bilo človeških žrtev. To mi je prišlo na misel, ko smo se
po neurju peljali iz Kamnika proti Gornjemu gradu.
Po podatkih Zavoda za gozdove je bilo v neurjih 6. in 13. julija 2008
v vetrolomih poškodovanih 14.400 ha gozdov. Na tej površini je
okoli 400.000 m3 bruto lesne mase poškodovane v tolikšni meri,
da je potreben posek poškodovanih dreves. Popolnoma uničenih
je 604 ha gozdov, od tega je okoli 75 % gozdnih dreves izruvanih.
Med njimi je 68 % iglavcev. Obnoviti bo treba 1.411 ha gozdov.
Poleg drevja so poškodovane tudi gozdne ceste in vlake. Najbolj so
bili poškodovani gozdovi na območjih gozdnogospodarskih enot
Ljubljana, Nazarje in Tolmin.
Strašne razsežnosti neurja, predvsem velikega površinskega vetro
loma v gozdovih, lahko vidimo na območjih prelaza Črnivec in
vasi Gozd nad Kamnikom, kjer je močno poškodovanih okoli 400
ha gozdov. Veter je neselektivno prizadel predvsem smrekove in
bukove gozdove, kjer so drevesa podrta, izruvana ali prelomljena.
Marsikje bodo potrebni goloseki, saj je precej dreves nagnjenih in
predstavljajo vir za širjenje lubadarja. To pomeni, da je na teh ob
močjih močno prizadet gozdni ekosistem, zmanjšana sta biotska
pestrost in vsebnost organskih snovi. Poleg tega bodo gozdna tla
marsikje bolj izpostavljena, zato jim grozijo plazovi in spreminjanje
vodnega režima.
Poškodbe gozdov, nastale v neurjih, so dolgotrajnega značaja. Pri
zadete so mnoge kmetije, ki jim je gozd predstavljal dobršen del
dohodka. Znan je rek, da gozd kmetu predstavlja »banko«, ki mu
pomaga prebroditi težke čase. Mnoge hribovske kmetije se bori
jo za preživetje in opozarjajo na potrebo po reševanju posledic
neurja tudi s socialnega vidika. Ker je les precej poškodovan, je
upadla tudi njegova cena. Zaradi nizke cene bukovega lesa se za
drva splača prodajati že les drugega kakovostnega razreda. Lesna
industrija plačuje za les povprečne kakovosti s premerom 45 cm
do 10 % manj kot pred neurji. Bolje sta ovrednotena le zelo ka
kovostna furnirska hlodovina in les iglavcev, ki se na veliko izvaža
predvsem v Avstrijo.
Odpravljanje posledic v gozdovih, poškodovanih v neurjih, poteka
že nekaj časa. Podrto in prelomljeno drevje predstavlja ob poseku
veliko nevarnost za poškodbe delavcev. Zelo nevarna so obvisela
in nagnjena drevesa, ki se lahko podrejo v nepričakovano smer, še

zlasti, če padejo na
navzkrižno ležeča
drevesa. Zato pripo
ročilo o varnosti ni
odveč, ob dejstvu,
da gozd vsako leto
terja devet pone
srečenih.
V Sloveniji počasi
dozoreva spozna
nje, da bi lesu mo
rali dati strateški
pomen kot obnovlji
vemu viru energije.
Koriščenje lesa kot
naravne dobrine je
dolgoročno ena te
meljnih primarnih
dejavnosti in je lah
ko skupaj z lesno in
dustrijo pomemben del gospodarstva.
Za lastnike, ki jim je gozdove poškodoval vetrolom, je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 17. oktobra 2008, v okviru
Programa razvoja podeželja, objavilo javni razpis za ukrep povečanja
gospodarske vrednosti gozdov za leto 2008. Tudi v Društvu za
ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji smo se odločili pomagati
prizadetim v neurju. Odločili smo se, da neposredno pomagamo
tistim rejcem cikastega goveda, ki so člani društva in so utrpeli
večjo škodo na gospodarskih poslopjih in v gozdu. Zato smo ob 5.
strokovni delavnici v Solčavi zbirali prostovoljne prispevke za priza
dete v neurju. Zbrali smo 810 evrov. Trem rejcem, ki jim je neurje
povzročilo največjo škodo, smo izročili po 270 evrov.
V imenu društva se prisrčno zahvaljujem vsem, ki ste prostovoljno prispevali sredstva.

Vsem članom Društva za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji, ki ste nam ob katastrofalnem
neurju nesebično priskočili na pomoč, se iskreno
zahvaljujemo.
Franci Lesjak, Franc Spruk, Janez Zobavnik
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»KMETIČ, TI BOŠ PRIDELOVAL, JAZ PA TI BOM PRIDELKE POBRAL«
DIVJI PRAŠIČI NA POHODU
Sonja Cencelj, Jeronim nad Vranskim

Smo hribovska kmetija, ki jo obkrožajo gozdovi. Doma smo na nad
morski višini 575 m, obdelujemo okrog 17 ha travnikov (od tega
imamo 2,5 ha v najemu v dolini) in 0,5 ha njiv (od tega 0,24 ha v
najemu v dolini). Vsi domači travniki imajo nagib od 35 do 50 %,
nekateri predeli travnikov celo nad 50 %. Zato moramo nekatere trav
nike pokositi, pograbiti in pospraviti ročno. To nam vzame ogromno
časa in težko pripravimo kakovostno krmo za naše molznice. Vendar
nam ni težko delati. Delamo z dobro voljo, optimistično premagu
jemo vsakodnevne težave in se »bojujemo s papirji«. Življenje v naši
odmaknjeni vasici teče dokaj mirno. Ko pa vmes posežejo divji prašiči
s svojim ritjem po travnikih, se začne boj za sanacijo travnikov ter
za povračilo nastale škode. Takrat nam upade volja, saj so pogoji
za delo in življenje v hribih že tako težki, pa tudi v drugih pogledih
bitje in žitje v hribovitih predelih ni vedno prednost.
Problemi so se bolj izrazito začeli pred tremi leti, ko so divji prašiči
vse leto rili po treh naših travnikih (v obsegu 1,1 ha), ki so tik ob
gozdu. Lovci so nam povrnili škodo v višini 8 EUR/ar (všteta je ško
da za seno, gnojilo, seme in stroške sanacije), škodo pa smo morali
sanirati sami. Ni ravno prijetno z grabljami ravnati razrita tla, če
imaš že tako polne roke drugega dela. Travniki so bili namreč kljub
električnemu pastirju trikrat v letu popolnoma razriti. Po odstrelu
divjega prašiča, ki so ga lovci ujeli kar pri »delu« na travniku, se je
ritje za kakšen mesec nehalo, potem pa spet nadaljevalo. Čez zimo
prašiči niso rili, naslednje leto junija, ko je bila trava ravno primerna
za košnjo, pa so se spet pojavili. Lovce smo opozarjali, naj škodo
preprečijo, vendar so se tega lotili premalo intenzivno in ritje se je
nadaljevalo. Od junija do konca julija je bilo razritih kar 1,35 ha
travnikov, skoraj vsak teden na novo približno 10 arov. Ponovno so
bili razriti tudi travniki, ki so bili uničeni že prejšnje leto in so se rav
no za silo obrasli. V tistem času je bil na našem travniku odstreljen
prašičji mladič. Lovec, ki ga je ustrelil, je povedal, da je bilo tisto noč
na travniku kar okoli 40 divjih prašičev različnih starosti in velikosti.
Potem je bil kakšen mesec mir, nato pa se je spet začelo in je trajalo
do novembra. V letu 2007 smo tako imeli poškodovanih kar 2,25

Razrit travnik po divjih prašičih
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ha travnikov. Nekateri so bili tisto leto večkrat razriti, tako da se jih
niti na novo posejati ni splačalo. Uničeni so bili vsi travniki in del
pašnikov, namenjenih za pašo poleti, tako da smo morali krmiti v
hlevu. Ker je bilo poletje leta 2007 precej sušno, je bilo že zaradi
tega manj krme. Tudi če smo posejali travnik, ki je bil razrit, seme
ni kalilo. Tako smo bili jeseni prisiljeni dokupiti krmo. Z lovci smo
po kar hudih pogajanjih dosegli, da so nam pomagali sanirati vsaj
razrite travnike. Za ocenitev škode smo morali prositi tudi Območno
komisijo za ocenjevanje škod na kmetijskih in gozdnih kulturah. Ta je
nastalo škodo ocenila bolj realno, saj so bili nekateri travniki 100 %
uničeni. Bali pa smo se, kaj bo, če se bo ritje nadaljevalo v tako
velikem obsegu. Travniki so bili opustošeni še od prejšnjih let in bi
potrebovali kar nekaj časa, da si opomorejo. Spomladi 2008, ko so
bila tla še pomrznjena, smo opazili prvo škodo. Nadaljevalo se je do
konca maja, in to pretežno na 26 a travnikov, ki še niso bili razriti.
Takrat nam je prekipelo. Napisali smo dopis, s katerim smo različne
ustanove (občino, Lovsko zvezo Slovenije, Zavod za gozdove Sloveni
je, lovsko družino) seznanili z našimi problemi in jih prosili, naj vsaka
po svojih močeh kaj naredi. Lovska družina je po dopisu in pritiskih
ustanov nastavila odganjala za divje prašiče, sami pa smo popravili
ograjo z električnim pastirjem. Nekaj časa je bil na travnikih mir. Zdaj,
ko so tla po zmrzali odmrznila, pa so divji prašiči spet razrili okrog
5 a travnikov. Upamo le, da večje škode ne bo.
Naša kmetija ni osamljen primer. Podobnih zgodb je še veliko. Naj
večji problem je, ker se je stalež divjih prašičev na našem območju
precej povečal. Ritje po naši kmetiji je v zadnjem času res prenehalo,
vendar se je po okoliških hribovskih kmetijah nadaljevalo. Škoda se
je pojavila celo tik ob avtocesti Maribor – Ljubljana. Tam namreč
divjega prašiča skoraj niso poznali. Lovska družina je sicer po vseh
pritiskih začela malce bolj intenzivni odstrel živali, zato upamo,
da se bo število divjih prašičev (s tem pa tudi škoda) zmanjšalo.
Država je lovcem na našem območju dovolila večji odstrel svinj in
merjascev. Upamo samo, da bodo dosegli predpisan odstrel. Kajti
vsa odganjala in ograje so le začasna rešitev.
Na hribovskih kmetijah je že tako mnogo težav, ki odvračajo ljudi od
kmetovanja in tudi življenja v hribih. In če divji prašič tako močno
posega v življenja ljudi, ni čudno, da ti obupajo. Tudi škoda, ki jo
povzročajo divji prašiči, lahko postane razlog za opustitev kmetij na
hribovitih območjih. Bodo hribi zaradi divjih prašičev še bolj prazni?
Bodo vsi ti travniki res ostali zapuščeni? Ali bo zmagala zdrava kmečka
pamet in se bo število živali zmanjšalo za toliko, da bodo preostale
imele dovolj hrane v gozdu in je ne bodo iskale po travnikih in njivah?
Upajmo, da vsa ta pisanja ne bodo naletela na gluha ušesa, da bodo
pristojni ukrepali in da se bo stanje kmalu tudi vidno izboljšalo. Da
bomo lahko tudi čez nekaj let občudovali lepoto slovenskih hribov,
ki bodo lepo obdelani, in ne samo porasli z gozdom.

Opustošeni travnik, kako dolgo še ...

»KMETIČ, TI BOŠ PRIDELOVAL, JAZ PA TI BOM PRIDELKE POBRAL«
VOLKOVI NA POHODU
Danijel Mihalič, Beka pri Kozini

N

a ekološki kmetiji Mihalič, na Beki pri Kozini,
se ukvarjamo z rejo avtohtonih pasem slo
venske srnaste koze, ovce istrske pramenke –
istrijanke, cikastega goveda ter še nepriznane pasme
istrskega osla. Na 5,5 ha njiv sejemo v kolobarju žita
pretežno za prehrano in za krmo.

Razdejanje po napadu
Volkovi so začeli klanje na kmetiji maja 2007, potem ko so na sosed
nji kmetiji pod Slavnikom pokončali že vso drobnico. Po začetnih
pokolih drobnice so izvedenci na kadavrih potrdili značilne znake,
kot so ugriz topih zob v spodnji predel vratu, natančnost in moč
ugriza, pojedena drobovina in še druge.
Kmalu smo ugotovili, da ni učinkovitih ograj, ki bi preprečevale
vstop volkovom na pašnik. Volkovi so nadaljevali morijo na čredin
kah, ki so ograjene z elektro mrežo višine 107 cm ter štirimi ali
petimi žicami s pastirjem moči 15 joulov. Volk vstopa skozi ograjo
pod prvo žico. Krvave sledi so bile tudi na drugi in tretji žici, zato
domnevamo, da so po končanem klanju ob povratku skočili skozi
žice. Psi so prav tako neučinkoviti, ker so nam prepovedali uporabo
ovratnice za zaščito psa pred volkovi.
V letu in pol so volkovi pokončali 145 glav drobnice, približno 40
kozličkov in jagnjet, dve teleti in dve oslici. Poškodovani so bili krava,
plemenski osel in 20 do 30 glav drobnice. Zadnjih pogrešamo okoli
20. V pokolih je spomladi izginila krava, prejšnji teden pa oslica.

Ob takšnem prizoru zastane dih ...

V zadnjih desetih dnevih so volkovi napadli petkrat. Do sedaj smo našli
39 kadavrov drobnice in dve pokončani oslici. Drobnica je raztepena
tudi izven pašnikov, pogrešamo tudi štiri teličke. Zaradi vse pogostejših
napadov zadnje noči hodimo stražit k pašnikom. Kaj bo, ko se bom
sredi noči srečal s krdelom 15 volkov, pa si ne upam pomisliti.
Pri uveljavljanju odškodnine imamo velike težave. Država ne prizna
večje odškodnine, čeprav so stroški ekološke reje večji. Za pokonča
ne plemenske kozle in ovne, ki jih je licencirala selekcijska služba,
nam država ni priznala odškodnine po potrjeni »lestvici o višini
odškodnine za licencirane plemenjake«. Za kadavre, ki jih po po
kolih ne najdemo, nam ne priznajo odškodnine. Te kadavre potem
razkosajo in odvlečejo druge mesojede živali. Od vseh pokončanih
kozličkov in jagnjet smo našli le par razcefranih delov. Prav tako ni
mamo priznane posredne škode, ki je še mnogo večja od vrednosti
pokončanih živali, kot na primer: izguba časa za iskanje napadenih
živali, oskrba poškodovanih živali ter nakup in transport nadomest
nih, veliko število abortusov, izguba prirasta in mleka zaradi šoka.
Naša kmetija tudi ni upravičena do izravnalnih plačil ukrepov KOP,
ker nismo v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri, čeprav
imamo ponavljajočo se škodo zaradi volka.
Ker smo vstopili v ukrep KOP za ohranitev avtohtonih pasem, mora
mo pokončane živali nadomestiti z enakimi v osmih dneh. Ker ovc
istrijank ne moremo nikjer dobiti, saj jih je samo še okoli 400, lahko
samo nemočno opazujemo neizbežno klanje zadnjih primerkov.
Seveda nam je jasno, da nas bo država kaznovala, saj ne moremo
izstopiti iz ukrepa, pa čeprav se nam dogaja višja sila. Zadnje plači
lo škode smo od ministrstva za okolje prejeli letos pred poletjem,
za živali, ki so bile poklane od maja 2007.

Ali sploh še kmetovati na Krasu?
Smo neme priče iztrebljanja pasem ovce istrska pramenka in istr
skega osla. Strokovne službe s področja živinoreje bi morale ukre
pati. Ko bosta poginila zadnja pramenka in istrski osel, bomo spet
spremljali dogodke, podobne tistim iz zgodbe o govedu boškarin,
ko smo morali uvoziti embrije podobnega goveda.
Država se mora odločiti, ali naj na Krasu da prednost volku ali avtoh
tonim domačim živalim. Če bo šlo tako še naprej, se bo volk trajno
naselil na Kras, rejci bomo zapustili pašnike, ki bodo počasi porasli z
grmičevjem in slabim gozdom, ljudje bodo zapuščali degradirano oko
lje, drugi pa bomo živeli v neprijazni krajini v strahu pred zvermi.
Kljub vsemu tli v meni še iskrica upanja, ki me vedno glasneje spra
šuje, ali bomo rejci prisiljeni ustanoviti »Odbor za pokončevanje
volkov«, kakršnega smo poznali do leta 1973?
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ZAJEDAVSKE BOLEZNI PRI PAŠNEM GOVEDU (1)
NOTRANJI PARAZITI
Mag. Zoran Klinkon, Veterinarski dom Domžale
Prof. dr. Martina Klinkon, Veterinarska fakulteta Ljubljana

UVOD
Ekonomske pomembnosti zajedavskih bolezni ni mogoče natanč
neje opredeliti, saj se močno razlikuje od pokrajine do pokrajine,
območja, kraja in posameznega gospodarstva. Pri tem so izredno
pomembne klimatske razmere ter intenzivnost kmetijske in živino
rejske proizvodnje. Kjer je prehrana živali pomanjkljiva, je negativen
učinek zajedavskih bolezni večji. V zadnjem času se parazitoze
selijo na kmetijstva z intenzivno živinorejsko proizvodnjo, ker se
je močno povečalo število živali na enakih – premajhnih pašnikih.
Živali posameznih pasem govedi so iz desetletja v desetletje večje
in zaradi tega na pašnikih manj gibljive. Posamezni deli pasišč so
tako kontaminirani z izločenimi paraziti. Nujna sta proučevanje
epizootiologije zajedavskih bolezni in usmerjanje preventivnih in
zdravstvenih ukrepov predvsem na regionalni osnovi.

METLJAVOST - FASCIOLOZA
Najbolj razširjena zajedavska bolezen pri govedu in ovcah pri nas
je metljavost ali fascioloza. Povzročitelj je dvospolnik, veliki metljaj
ali Fasciola hepatica, 3 cm dolg in 1 cm širok ploščat zajedavec.
V žolčevodih gostitelja živi do 5 let, napada govedo, ovce, prašiče,
zajce, srnjad, jelenjad in druge pašne živali. Z gnojem in gnojevko
se jajčeca tega zajedavca raznašajo na travnike in pašnike. Največ
metljavosti je na poplavnih območjih. Metljave krave molznice da
jejo do 15 % manj mleka, pitanci pa do 20 % manj mesa. Obolele
živali hujšajo, postanejo slabokrvne in lahko zaradi obolenja jeter
in izčrpanosti poginejo. Največ obolelosti je pozno jeseni in pozimi.
Bolezen ugotovimo jeseni s pregledom iztrebkov.
Veliki metljaj izleže v življenjski dobi približno 40.000 jajčec, ki za
pustijo organizem z iztrebki. V jajčecih se zunaj organizma razvijejo
ličinke (miracidiji), ki morajo priti v vodo in v 24 urah najti vmesnega
gostitelja, polža mlakarja (Galba truncatula), sicer propadejo. V
polžu se ličinke nespolno razmnožujejo. Iz enega miracidija nastane
do 800 ličink (metacerkarij), ki zapustijo polža, splavajo po vodi
in splezajo na travo. Zatem izgubijo rep in se obdajo s posebno
ovojnico. Tako nastanejo ciste, ki jih živali pojedo s travo ali senom.
Na senu ostanejo sposobne za okužbo do šest mesecev, v silaži pa
od tri do pet tednov. Ko žival požre ciste, se v siriščniku ovojnica
raztopi in bodoči paraziti prevrtajo črevesno steno, pridejo v trebu
šni votlini na površino jeter, od koder se prevrtajo v notranjost. Ko
vdirajo skozi jetrno tkivo, povzročijo krvavitve, lahko tudi infekcijo.
V žolčevodih se hranijo s krvjo. Zaradi vnetja se žolčevodi zadebeli
jo, presnovki in toksini metljaja pa škodujejo jetrnemu tkivu. Jetrne

Prerez jeter pri metljavosti
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Zunanji izgled metljavih
jeter

Goveja fascioloza spremembe na jetrih

celice odmirajo, nadomešča jih vezivno tkivo. Jetra se povečajo,
postanejo trda in ne morejo več normalno delovati.
Metljave živali zdravimo takoj, ko ugotovimo bolezen, sicer pa
novembra ali decembra in ponovno pred spomladansko pašo.
Ponovno okužbo preprečujemo z menjavo pašnika oziroma pre
gonom vsaka dva meseca. Marca ali aprila poškropimo pašnike z
raztopino modre galice v razmerju 1: 5000 (6 kg modre galice za 1
ha pašnika). Tako pred pašo uničimo večino polžev. Okuženo seno
krmimo po možnosti šele po šestih mesecih, ko v cistah propadejo
metacerkarije. V gnojevki ali svežem gnoju metacerkarije preživijo,
siliranje trave pa ciste uniči.

Razvojni krog jetrnega metljaja:
a - metljaj, b - jajčece, c – ličinka (miracidij), d - sporocista,
e - redija, f - cerkarija, g - metacerkarija

TRIHOSTRONGILOZA
To je zajedavska bolezen pašnih goved in ovc s paraziti vrste Trichostrongylus spp., Ostertagia, Cooperia in Nematodirus spp.
Ti zajedavci se naselijo v siriščniku in tankem črevesju prežvekovalcev.
Povzročajo drisko, hujšanje, slabokrvnost pa tudi pogin. Zajedajo
predvsem mlade prežvekovalce, stare od tri do šest mesecev, ter
pitance do starosti dveh let. Ličinke trihostrongilidov se razvijajo
predvsem v hladnejšem in vlažnem vremenu. Razvoj je neposreden,
z invazijskimi ličinkami, ki jih gostitelj poje. Ličinke spolno dozorijo
že po treh tednih. V suhem vremenu večina invazijskih ličink na
pašniku propade, kar pa ne velja za vrsto Nematodirus. Okužbo
ohranjajo invadirane živali. V kravjakih na paši preživijo ličinke tudi
več mesecev. Po dežju zapustijo kravjake in zlezejo na travo, s ka
tero jih pašne živali požrejo.

Goveja fascioloza – oteklina (edem) pod spodnjo čeljustjo

Priporočamo preventivno zdravljenje jeseni, ko se živali vrnejo v
hlev in spomladi, petnajst dni pred začetkom paše. Obolele živali
je treba zdraviti takoj. Med pašo opravljamo dehelmintizacijo v
presledkih od štirih do šestih tednov.

DIKROCELIOZA
Dikrocelioza je bolezen, ki jo povzroča mali metljaj ali Dicrocelium
lanceatum. Bolezen je razširjena pri ovcah, divjih prežvekovalcih
in pašnem govedu, predvsem na suhih kraških območjih in v sred
njem visokogorju Slovenije. Tudi ta metljaj živi najprej v jetrnem
tkivu, ko pa spolno dozori, se naseli v žolčevodih. Vmesni gostite
lji so številne vrste suhozemskih, kraških polžev, ki izločajo zrele
ličinke, te pa pojedo mravlje, v katerih se razvijejo metacerkarije.
Jajčeca tega zajedavca so zelo odporna, prenesejo zelo nizke in

Razvojni krog trihostrongiloze:
1 - jajčece, 2,3 - ličinka, 4 - invazijska ličinka,
5 - črevesni parazit
Diktiokavloza pri teletu – prerezana sapnica, napolnjena s
pljučnimi črvi
zelo visoke temperature. Odporna so tudi proti izsuševanju, kar
jajčeca velikega metljaja niso.
Kronično okužene živali postanejo otožne in slabokrvne, pojavlja
se tudi vodenica oziroma hladni edemi v podgrlini in pod spodnjo
čeljustjo. Pri širjenju bolezni moramo upoštevati dejstvo, da jo na
pašnike prinaša divjad. Pašni prežvekovalci se invadirajo že ob prvi
paši, kajti metacerkarije lahko prezimijo v mravljah.

METLJAVOST VAMPA - PARAMFISTOMOZA
Zajedavec vampov metljaj ali Paramphistomum cervi je valja
ste oblike, rožnate barve, dolg do 13 mm in širok od 2 do 5 mm.
Živi prisesan med resicami na sluznici vampa. Razvoj zajedavca je
podoben kot pri jetrnem metljaju. Vmesni gostitelji so polži vseh
vrst, tudi mali mlakar. Živali se okužijo na pašniku s travo, senom
ali z onesnaženo vodo, ki vsebuje ciste z metacerkarijami. Najprej
se mladi zajedavci prisesajo na sluznico dvanajsternika, kjer živijo
približno osem tednov, od tod se pod sluznico prebijejo prek si
riščnika v vamp. Posledice so hudo vnetje sluznice dvanajstnika in
siriščnika ter driska.
Živali hujšajo, so slabokrvne in zaostajajo v rasti, zlasti teleta. Pri
hudo okuženem govedu lahko zaradi črevesne oblike bolezni pride
celo do pogina. Zdravljenje živali je manj učinkovito kot zdravljenje
metljavosti.

STRONGILOIDOZA
Povzročitelj te bolezni je od 3,5 do 6,5 mm dolg črviček, imenovan
Strongyloides papillosus, ki živi v sluznici sprednjega dela tan
kega črevesa. Samica izloča jajčeca s tanko steno, v katerih so že
razvite ličinke. Z iztrebki se izločajo v okolje. Pri zunanji temperaturi
od 25 do 30 oC ličinke zapustijo jajčeca. Po zunanji oploditvi sami
ce ležejo jajčeca, iz katerih se v zunanjem okolju razvijejo ličinke,
sposobne za invazijo. Te ličinke prodrejo skozi teletovo kožo, tele
pa se lahko okuži tudi s posesanim mlezivom. Ličinke, ki so prodrle
skozi kožo, pridejo prek mezge v kri in od tam v pljuča, od tam
pa prek sapnic in sapnika prispejo v žrelo, kjer jih gostitelj poje.
Šele zdaj se dokončno naselijo v tankem črevesju. To potovanje po
organizmu teleta traja od devet do enajst dni, v črevesju pa živijo
od devet do deset mesecev.
Strongiloidoza je hlevska okužba mladih telet prve dni po porodu,
v vlažnih in zanemarjenih hlevih. V vlažnih iztrebkih ostanejo ličin
ke žive od dva do tri mesece, sicer poginejo po šestnajstih dneh.
V svežih iztrebkih telet ali jagnjet ugotovimo pri pregledu blata
značilna jajčeca z živo ličinko.
Pri kožni invaziji so živali nemirne. Koža jih močno srbi, zato jo
ližejo in grizejo, srbenje pa preneha po 45 minutah. Zaradi vnetja
črevesja dobijo živali drisko, so otožne, slabše jedo in postanejo
slabokrvne, očitno zaostajajo v rasti. Bolezen je nevarna za teleta
do šestih mesecev starosti. Več kot dve leti staro govedo je povsem
odporno.
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Bolezen preprečujemo tako, da vsak dan menjavamo steljo, razku
žujemo hleve z 1% raztopino natrijevega luga. Teleta dehelmintizi
ramo, preden gredo na spomladansko pašo.

BUNOSTOMOZA
To je zajedavska bolezen ovac, govedi in domačih mesojedov, vendar
je prilagojena le na posamezno živalsko vrsto. Ličinke naseljujejo
tanko črevesje. Zaradi krvosesega načina prehranjevanja povzroča
jo pri živalih slabokrvnost, vodenico in prebavne motnje. Bolezen
se pogosteje pojavlja v rejah, kjer je mlado govedo na globokem
nastilju. Najbolj izpostavljene so živali, stare do enega leta. Pojavi
ta se driska in slabokrvnost. Živali postanejo otožne, hirajo, dlaka
izgublja lesk. Poleg zdravljenja zatiramo bolezen tudi z rednim
odstranjevanjem in pravilnim skladiščenjem gnoja, z izsuševanjem
izpustov, tekališč in pašnikov ter z razkuževanjem hlevov.

GLISTAVOST – ASKARIDOZA TELET
Askaridozo telet povzročajo od 15 do 30 cm dolge valjaste gliste,
ki jih imenujemo Neoascaris vitulorum. Za glistavostjo zbolijo
teleta, stara od tri tedne do tri mesece. V tankem črevesju izloča
spolno zrela samica okrogla in zelo odporna jajčeca z debelo ovoj
nico. Ko tele požre jajčeca, se v tankem črevesju razvijejo ličinke, ki
predrejo črevesno steno in pridejo v kri. S krvjo pridejo v jetra, srce
in nato v pljuča. V pljučnih mešičkih ličinke zapustijo krvne žile in se
prek sapnic in sapnika prebijejo v žrelo. Tele poje ličinke, ki pridejo
ponovno v tanko črevo, kjer dozorijo. Po oploditvi začnejo samice
izločati jajčeca. Mogoča je tudi okužba teleta v maternici pred po
rodom. Najbolj občutljiva so teleta prvesnic, v starosti med 20. in
40. dnevom, še zlasti, če jih redimo v vlažnih, nezračnih in temnih
hlevih. Obolela teleta imajo drisko, zaostanejo v rasti, postanejo sla
bokrvna, včasih dobijo krče. Izdihani zrak diši po acetonu, masleni
kislini ali česnu. Gliste lahko celo zamašijo črevesje. Živali je treba
pravočasno zdraviti, hlev ali bokse za teleta mehanično očistiti, tla
in lesene dele pa politi z vrelo vodo in razkužilom.
Pri teletih moramo opravljati redne parazitološke preiskave iztrebkov.

PLJUČNI ČRVI – DIKTIOKAVLOZA
GOVED
To je pašniška okužba goveda s pljučnim zajedavcem Dictyocaulus viviparus, ki povzroča pljučno naduho in pljučnico. Bolezen
najbolj prizadene teleta v starosti od štirih do desetih mesecev, in
to predvsem v letinah z veliko dežja. Po začetni okužbi se pojavi
imunost, ki traja do sedem mesecev. Iz pljuč pridejo ličinke s kaš
ljem v žrelo, te pa živali pojedo. V svežih iztrebkih obolelih živali
ugotovimo ličinke, ki se pri zunanji temperaturi od 25 do 27 oC
razvijejo v invazijske ličinke v petih do sedmih dneh. Ličinke lahko

Razvojni krog pljučnih črvov:
a - ličinka v blatu, b - ličinka, c - invazijska ličinka,
d - pljučni črv
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ostanejo na pašniku žive tudi leto dni. Poglavitni vir okužbe so
spomladi nezdravljene okužene živali ter hlevski gnoj z ličinkami.
Množična invazija se pojavi poleti in jeseni. Pašnik lahko okuži tudi
jelenjad in srnjad.
Bolne živali pospešeno in naporno dihajo, pogosto imajo napa
de kašlja, iz nosu se jim izceja sluzastognojni izcedek, telesna
temperatura pa je močno povečana. Pri akutni obliki bolezni so
pogosti tudi pogini. Pri teletih je pogosta dolgotrajna verminozna
pljučnica. Teleta pospešeno in s težavo dihajo, kašelj v napadih je
vlažen. Že dvanajst dni po nastanku bolezenskih znamenj najdemo
v svežem blatu ličinke.
Teleta zdravimo pred spomladansko pašo, nato pa še nekajkrat
pred vhlevitvijo, odvisno od nadmorske višine pašnika. Zaščitimo
jih lahko tudi s preventivnim cepljenjem.

KOKCIDIOZA
Povzročajo jo enocelični zajedavci iz vrst kokcidij, ki poškodujejo
črevesne epitelne celice. Pojavlja se pozno poleti in jeseni kot pašniš
ka invazija, zbolijo pa tudi teleta in govedo v hlevih. Povzročitelji
kokcidioze pri govedu so predvsem Eimeria bovis in E. zürni.
Živali se okužijo s krmo ali vodo, ki vsebuje oociste. V črevesju se
iz oocist sprosti osem sporozoitov, ki vdrejo v epitelne celice čre
vesne sluznice. V notranjosti celice nastanejo tvorbe, imenovane
shizonti, ki vsebujejo množico oblik t.i.merozoitov. Shizonti počijo,
merozoiti pa se iz propadlih celic sprostijo in napadejo nove zdrave
celice črevesnega epitela. Tak razvoj se večkrat ponovi; razvijajo se
2 do 3 generacije shizontov z merozoiti. Nato se nekateri merozoiti
spremenijo v moške spolne celice, drudi pa v ženske; po združitvi
nastanejo t.i. oociste, ki se izločajo z istrebki (glej notranji razvojni
krog kokcidioze). Zunaj organizma nastanejo v oocisti štiri spore, v
vsaki pa po dva sporozoita. Taka oocista je zrela za ponovno okuž
bo (glej zunanji razvoj kokcidioze). Viri kokcidioze so predvsem z
iztrebki onesnažena krma in voda, za teleta pa je nevarno tudi z
iztrebki umazano vime.
Mlado govedo dobi najpogosteje krvavo črevesno vnetje v starosti
od štirih mesecev do dveh let. Najprej opazimo drisko, ki traja od
enega do treh dni. V iztrebkih najdemo sluz, fibrin in kri; telesna
temperatura je običajno normalna. Bolne živali so zelo žejne in
zaradi krvave driske slabokrvne. Bolezen se lahko, zlasti pri teletih,
pojavlja množično in povzroča številne pogine. Potrebna je takojš
nja veterinarska pomoč. Razvoj kokcidij v črevesju lahko preprečijo
kokcidiostatiki in sulfonamidi. Teletom je dobro dati tudi kuhano
laneno seme ali laneno sluz. Hleve je potrebno razkuževati.

Razvojni krog povzročitelja kokcidioze

TRAKULJAVOST PREŽVEKOVALCEV MONIEZIOZA

ZATIRANJE IN ZDRAVLJENJE
PARAZITOZ

Povzročajo jo trakulje vrste Moniesia, ki živijo v tankem črevesju
telet, ovc, koz in divjih prežvekovalcev. Dolge so več metrov. Z iz
trebki se izločajo odrivki z jajčeci, ki jih na pašniku pojedo vmesni
gostitelji  pršice. Zbolijo predvsem mlade živali, trakulje lahko
celo zamašijo tanko črevo, zlasti pri teletih in jagnjetih. Živali se
invadirajo, ko na pašniku pojedo s travo tudi pršice z ikricami. Pol
drugi mesec po izgonu mladih živali na vlažen pašnik se začnejo
pojavljati v sluzastih iztrebkih beli, rži podobni odrivki trakulj, ki so
polni jajčec. Teleta in jagnjeta dobijo drisko, hujšajo, so utrujena,
slabokrvna in poginjajo.

Na parazitozo pomislimo, ko ugotovimo klinične znake, kot
so kašelj, driska, hujšanje, resasta dlaka, neješčnost, kri v
blatu, izcedek iz nosu in oči, hladne otekline v podgrlini ali
pod spodnjo čeljustjo.
Povzročitelje, jajčeca ali razvojne oblike parazitov lahko ugo
tovimo z laboratorijsko preiskavo blata, in sicer po metodi
flotacije in sedimentacije. Pomagamo si lahko tudi s patomor
fološko preiskavo notranjih organov poginulih živali.
Pomembno je, da zdravimo vse živali na kmetiji, in sicer na
nižinskih pašnikih s pašnokošnim sistemom tri do štirikrat
na leto, na planinskih pašnikih (sredogorje, visokogorje) pa
dvakrat na leto, jeseni pred vhlevitvijo, spomladi pa pred
začetkom paše. Dobro je, da po zdravljenju gnoj dva dni zbi
ramo in ga pravilno skladiščimo zaradi prenosa posameznih
razvojnih oblik parazitov na pašnik ter možnosti ponovne
invazije.
Zakisane pašne površine poapnimo.
Pomembna je tudi pravilna obdelava gnoja (kompostiranje),
saj tako propade večina razvojnih oblik želodčno črevesnih
parazitov. Glej sestavek v Cikastem zvončku št. 5, str. 38,
“Začasno skladiščenje in kompostiranje hlevskega gnoja na
robovih kmetijskih zemljišč”.
Vsi antiparazitiki imajo karenco za mleko, meso in organe.
Karenca predpisuje, koliko dni živalski proizvodi niso uporabni
oziroma do katerega dneva živali ne smemo klati. Antipara
zitike dajemo v različnih oblikah, lahko peroralno (v usta),
subkutano (pod kožo) ali kot kožni poliv.
Zdravljenje prepustimo veterinarju, o uporabi zdravilnih pri
pravkov se posvetujemo z veterinarjem.

Razvojni krog goveje trakulje (Moniesia):
a - trakulja, b - jajčece, c - travniška grinja z ikrico
Trakulje je treba odpraviti, preden spolno dozorijo. Vse pašne živali,
starejše od meseca dni, je treba zdraviti. Prvo zdravljenje je trideset
dni pred začetkom paše, drugo dvajset dni po prvem zdravljenju
in tretje čez mesec dni.

Parazitoza Fascioloza

Paramfistomoza

Zdravilo

Nilverm

V ekološkem kmetovanju pa je preventivno zdravljenje živali
s kemoterapevtiki, med katere spadajo tudi nekateri antipa
razitiki, prepovedano.
Tabela: Delovanje zdravilnih pripravkov pri
različnih parazitozah

Trihostrongilidoza

Bunostomoza

Strongilidoza

Diktiokavloza

Askaridoza

+

+

+

+

+

+

Cydectin

+

+

+

Eprimex

+

+

+

Iverktin

+

+

+

Dektomax

+

+

+

+

+

+

Monil

Fascoverm

+

+

Moniezioza

+

+

Sulfonamidi

+

Nitrofurani
Resorantel

+

Oxyclosanid
Curafluke

Kokcidioza

+

+

+

+
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Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS št. 31/01, št. 52/03)
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RODOVNIŠTVO V OKVIRU OZNAČEVANJA IN REGISTRACIJE
GOVEDI NEKOČ IN DANES
Matjaž Hribar, univ.dipl.inž.kmet., Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

K

metijstvo in s tem tudi živinoreja sta ena najstarejših gospodarskih oblik družbenega sistema v zgodovini
človeštva. Tudi ob udomačitvi živali za prehranske potrebe ljudi, ko se je pomen lovstva in nabiralništva
zmanjšal, je že bilo zaslediti primitivne oblike označitve živali, in to zaradi odbire boljših potomcev,
preprečitve možnosti parjenja v sorodu in večjega poudarka nekaterih zunanjih lastnosti. Šlo je zgolj za na
gonsko posnemanje naravnih zakonitosti naravnega izbora, ki sicer na zemlji poteka že od začetka nastanka
življenja. Odbira na določene lastnosti zunanjosti je npr. izoblikovala cikasto govedo v lastnosti cikaste obar
vanosti ali drobnico v lastnosti nosne izbokline pri jezersko solčavski ovci. Tako so skozi čas nastajale v okviru
vrst različne pasme domačih živali.

Telički morajo biti označeni v treh tednih
Predvsem v 19. stoletju so se rejci v Sloveniji že združevali v rejske
organizacije, ki so določale pripadnost rejcev določeni vrsti ali pasmi
domačih živali. Govedorejci so začeli pisati prve rodovne knjige,
predvsem za potrebe rodovništva in selekcije in z željo po izboljša
nju proizvodnih lastnosti, oblik in okvirja živali ter vimen. Podatke
so uporabljali pri prodaji in razstavah plemenskih živali, kar že kaže
na bolj napreden pristop rejcev pri reji govedi. Pogoj je bil seveda
označevanje živali, ki se je z leti nadgrajevalo, tako v tehniki kot pri
prilagoditvi številčenja posamezni vrsti domačih živali.
Že leta 1912 je Anton Pevec v »KLEINMAIYERju«, v sestavku »Mle
karstvo s črticami o živinoreji«, zapisal (cit.): »Rodovnik je zapisnik, iz katerega se razvidi, kak šni so bili roditelji kakega
bika ali druge v njem označene plemenske živali. Obsegati
mora: imena roditeljev in praroditeljev, njih zunanjost in
zmožnost; zunanjost živali in plemenske znake ter letno
množino mleka. Iz rodovnika povzamemo potem vrednost
vsakega plemenjaka in določimo po njem ceno bika ali
plemenske krave; posebno važnost bi morali polagati nanj
pri premovanju živine, in odlikovati le take živinorejce, ki
izkažejo mlečno zmožnost in plemensko vrednost svoje
živali. Na ta način bi najlažje udomačili poizkuševalne molže in določevanje mlečne tolšče«. Ob tem se je vedno iskal
koncept sonaravne reje domačih živali in ekoloških dejavnikov, vse
za ohranitev določene pasme na določenem območju.
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Danes imajo predpisi o rodovniških knjigah pri reji goveda veli
ko novosti. Predstavil bom samo osnovne pogoje za vpis živali
v rodovniško knjigo, ki so natančno opredeljeni za posamezno
pasmo in usklajeni z zakonodajo EU. Rodovna knjiga je sestavlje
na iz več delov. Glavni del rodovne knjige ima razdelke A,B,C.
Čistopasemske plemenske moške in ženske živali morajo
za vpis izpolnjevati predpisane splošne pogoje: identifikacija živali
po pravilih rodovne knjige in označevanja govedi, starši in stari
starši morajo biti vpisani v rodovno knjigo oz. glavni del rodovne
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knjige, poreklo mora biti usklajeno s pravili rodovne knjige. Za vpis
v dodatni del rodovne knjige mora plemensko govedo izpolnje
vati naslednje pogoje: identifikacija po pravilih rodovne knjige in
označevanja govedi, ustrezanje lastnostim pasem ter minimalna
merila za proizvodne lastnosti.
V sodobnem času sta označevanje in registracija domačih živali,
poleg vodenja rodovnika in selekcije, pomembna tudi za zagotavlja
nje sledljivosti končnih proizvodov in porekla živalskega izvora ter
različnih kužnih bolezni pri domačih živalih. S tem je zagotovljena
varna hrana za potrošnika. V ospredju so prizadevanja za varovanje
zdravja in okolja ter zagotovitev živalim prilagojene reje. Sistem
je usklajen z zakonodajo Evropske unije in zagotavlja potrošniku,
da lahko zaupa rejcu. Rejca pristojni organi preverjajo tudi glede
navzkrižne skladnosti. Ob morebitni napaki rejca doleti odbitek pri
subvenciji. Zato je prav, da pravila navzkrižne skladnosti, ki se nana
šajo na označevanje in registracijo govedi, na kratko opišem.
Imetnik govedi je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik vsaj ene
živali ali zanjo skrbi. Nosi vso odgovornost za označevanje, regi
stracijo in sporočanja premikov govedi na svojem gospodarstvu.
Imetnik je odgovoren za točnost podatkov o govedu. Pri tem so
mu lahko v veliko pomoč kontrolorji območnih kmetijsko gozdar
skih zavodov in veterinarji, saj so pooblaščeni za prenos podatkov
v Centralni register govedi (CRG) pri Sektorju za identifikacijo in
registracijo živali (SIR), na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP).
MKGP preko informacijske pisarne skrbi za vodenje registra kmetijskih
gospodarstev. Vsako gospodarstvo dobi evidenčno MID številko.
SIR skrbi za sistem označevanja govedi in sledljivosti. Vodi
CRG, v katerega se stekajo in se v njem shranjujejo vsi podatki o
rojenih teletih in premikih govedi v Sloveniji, premiki iz drugih držav
v našo in premiki iz Slovenije v druge države. SIR zagotavlja dostop
do podatkov organizacijam, ki podatke potrebujejo in imajo pra
vico do njih ter imetnikom rejnih živali, ki zaprosijo za avtoriziran

Označitev omogoča hitro identifikacijo

Označitev je osnova za vodenje rodovnika

dostop. Poleg tega SIR skrbi za izdajo ušesnih znamk, potnih listov
in drugih dokumentov, ter vodi evidence o izdanih, porabljenih,
uničenih in izgubljenih ušesnih znamkah in potnih listih.

Ob poginu goveda je treba obvestiti pooblaščeno veterinarsko or
ganizacijo in potni list predati veterinarsko higienski službi. Imetnik
poginjeno govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Imetnik mora poskrbeti, da je tele, preden je staro 20 dni, na
pravilen način označeno in vpisano v »Register govedi na gospodarstvu«. Če imetnik goveda ne označuje sam, mora čimprej
po rojstvu poklicati pooblaščenega označevalca, da tele označi in
registrira v CRG. Nekaj dni po registraciji teleta dobi imetnik za oz
načeno tele potni list, ki ga mora podpisati, da postane veljaven.

Ob kraji ali izgubi goveda je treba obvestiti policijo in pooblaš
čeno veterinarsko organizacijo, ki na osnovi zapisnika in predanega
potnega lista odjavi govedo. Imetnik izgubljeno govedo vpiše v
»Register govedi na gospodarstvu«.

Ob nakupu goveda oz. ob vsakem prihodu goveda z drugega gospodarstva je treba podpisati potni list in izpolniti obrazec
»PRIHOD« ter ga v sedmih dneh oddati pooblaščeni veterinarski
organizaciji. Imetnik kupljeno govedo vpiše v »Register govedi na
gospodarstvu«.
Ob prodaji goveda oz. ob vsakem odhodu goveda na drugo
gospodarstvo je treba izpolniti obrazec »ODHOD« in ga v sedmih
dneh oddati pooblaščeni veterinarski organizaciji. Imetnik prodano
govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Novejši sistem označevanja in registracije živali smo začeli v Sloveniji uporabljati leta 2001 in ga še dopolnjujemo.
Ne smemo prezreti vodenja evidenc in pomena Kmetijsko
gozdarskih zavodov pri KGZS, ki so v bližnji preteklosti pripravili podlage za novi sistem. S pravo razvojno vizijo pa
moramo gledati tudi v prihodnost. Glede rodovništva so
rejci ogromno naredili (morda so mu dali celo več veljave)
že pred stoletjem, zato se danes v Sloveniji poleg tržno zanimivih pasem lahko pohvalimo z velikim številom ohranjenih
av tohtonih pasem pri različnih vrstah domačih živali.
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ZOOLOŠKA IN PASEMSKA RAZDELITEV GOVEDA (3)

Marjan Zupančič,
rejec iz Ledine pri Sevnici

SKUPINE PASEM KRATKOROŽNEGA GOVEDA
Osnovne značilnosti kratkorožnega goveda so: majhna in lahka
lobanja, močno izražen čelni greben, tanki in kratki rogovi. Živali
so večinoma majhnega do srednjega okvirja, telo je bolj vitko,
kosti tanke. Za pasme kratkorožnega goveda je značilna dobra
mlečnost.

DEXTER GOVEDO je irska pasma in je ena najmanjših izoblikova
nih pasem na svetu sploh. Ker izhaja iz mlečnega goveda KERRY,
je veliko živali izrazito mlečnega tipa. Glava je kratka, razmeroma
suha, oči so velike. Barva je lahko rjavordeča, črna ali siva. Pasma
je zelo odporna in ima dolgo življenjsko dobo.

Pasme kratkorožnega goveda so razdeljene v tri skupine:
• KULTURNA SKUPINA PASEM KRATKOROŽNEGA
GOVEDA,
• ALPSKE PASME KRATKOROŽNEGA GOVEDA in
• PRIMITIVNE PASME KRATKOROŽNEGA GOVEDA.

KULTURNA SKUPINA PASEM
KRATKOROŽNEGA GOVEDA
To so v glavnem najbolj znane mlečne pasme, ki so nastale na
osnovi različnih rejskih metod. Najpomembnejše pasme so:
JERSEY GOVEDO je klasični zastopnik te skupine. V čisti krvi ga
vzrejajo na angleškem otoku Jersey v Rokavskem prelivu, kamor je
že od leta 1789 prepovedan uvoz katerekoli živali druge pasme.
Upoštevajoč relativno največjo mlečnost na telesno težo se je razvilo
v najboljše mlečno govedo, tudi v svetovnem merilu. Križali so ga
tudi z drugimi pasmami, zlasti tistimi, pri katerih so hoteli doseči
večjo mlečnost in večji odstotek mlečne maščobe. Jersey je izrazito
mlečni tip brahicernega goveda, z majhno suho glavo, konkavno
čelno linijo, izredno nežno konstitucijo in lepo razvitim vimenom.
Je enobarvno, od svetlorjave, do sive in temne barve. Visoko je
od 115 do 120 cm, težko od 250 do 400 kg.

POLJSKO RDEČE GOVEDO je bilo vzrejeno iz primitivnega polj
skega brahicernega goveda. Je kombinirano, s poudarkom na mleč
nosti. Krave so visoke od 122 do 135 cm, njihova telesna teža pa
je od 400 do 600 kg. V zadnjih desetletjih pasmo oplemenjujejo
z rdečim danskim mlečnim govedom.
RDEČE UKRAJINSKO GOVEDO (rdeče stepsko govedo) je križa
nec med domačim brahicernim govedom in anglerskim govedom
nemških kolonistov. Je kombinirano, s poudarkom na mlečnosti,
povprečna višina krav je 124 cm, telesna teža pa 420 kg.
JAROSLAVSKO GOVEDO izhaja iz križanja med bušo in črnobe
lim holandskim govedom. Barve je črne ali pa rdeče barve z belo
glavo. Je kombinirano, s poudarkom na mlečnosti, s povprečno
višino krav 120 cm in telesno težo 420 kg.

ALPSKE PASME KRATKOROŽNEGA
GOVEDA
Alpske pasme kratkorožnega goveda so kot samostojne pasme
nastale na območju Alp že pred 600 leti. Druge pasme nanje niso
veliko vplivale. So v kombiniranem tipu, s poudarkom na mlečnosti.
Zaradi trdih rastnih pogojev so zelo prilagodljive in odporne. So
enobarvne, od rjave do svetlo sive in temne barve, imajo značilen
sivi smrček.
Ločimo štiri vrste alpskega kratkorožnega goveda:

GUERNSEY GOVEDO je prav tako doma na angleškem otoku in
se prav tako ponaša z odlično mlečnostjo. Je svetlorumene barve,
z malimi belimi lisami in belim repnim šopom. Je srednjega okvirja
in telesne teže od 400 do 500 kg.
AYRSHIRE GOVEDO izvira iz južne Škotske, od koder se je razširilo
predvsem v Anglijo, na Irsko, v ZDA in Kanado. To je najbolj telesno
izoblikovan mlečni tip goveda, z dobro pripetim vimenom in korektnimi
telesnimi oblikami. Barve je lahko rdeče, rjavolisaste, pa tudi lisasto
bele. Povprečna višina krav je 124 cm, teža od 400 do 500 kg.
RDEČE DANSKO MLEČNO GOVEDO je enobarvno rdeče govedo
in predstavlja glavno pasmo goved na Danskem. Je večjega okvirja,
krave so visoke tudi več kot 130 cm in dosežejo telesno težo nad
600 kg. V zadnjem času je pasma usmerjena v kombinirani tip.
ANGLERSKO GOVEDO je glede na svojo težo najbolj mlečno se
vernoevropsko govedo. V severni Evropi je, z željo po izboljšanju
mlečnosti, veljalo za glavnega melioratorja mnogih primitivnih pa
sem. Je rdeče barve, krave so v povprečju visoke 125 cm in težke
od 400 do 450 kg. Za pasmo sta značilni zgodnja zrelost in dobra
plodnost.
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1. RJAVO GOVEDO,
2. SIVO GOVEDO,
3. SIVORJAVO GOVEDO in
4. KOSTROMSKO GOVEDO.
Najpomembnejše pasme rjavega goveda so:
ŠVICARSKO RJAVO GOVEDO izhaja iz Švice. Je kombiniranega
tipa mleko – meso. Barva goveda je lahko siva, lahko tudi temno
rjava, pod vampom in okoli vimena je nekoliko svetlejša. Rogovi,
parklji in smrček so temnejše barve. Povprečna višina krav je 132
cm, telesna teža od 500 do 650 kg. So dolgožive, odporne na
bolezni in prilagodljive na visoke temperature. Švicarsko rjavo go
vedo se je razširilo v druge države, tudi v Slovenijo, za izboljšanje
domačih pasem.
ALGAJSKO GOVEDO je nastalo v južni Nemčiji pod vplivom švicar
skega rjavega goveda. Barve je sivorjave, z značilno jeguljasto svetlo
črto na hrbtu. Je kombinirano govedo, obsežne globine in širine
prsi ter nekoliko lažje, s povprečno telesno težo krav 450 kg.
MONTAFONSKO GOVEDO je nastalo v zahodni Avstriji, na ob
močju Vorarlberga. Je temnejše rjavočrne barve. Je lažje kot prejšnji
dve pasmi in odlične mlečnosti. Ob slabši reji je bilo zelo podobno

nekdanji naši temni buši. Za izboljšanje domače dolenjske sivke
se je pasma razširila tudi v Slovenijo, z znanim imenom »krave
montafonke«. Po naglem vzponu umetnega osemenjevanja se je
montafonsko govedo približalo švicarskemu rjavemu govedu.
Najpomembnejša pasma sivega goveda je OBERINTALSKO
GOVEDO (Graunvieh), ki izvira s severne Tirolske v Avstriji in je
druga najštevilčnejša avtohtona pasma pri naših severnih sosedih.
Je srebrnosive barve, s temnejšo obarvanostjo kože, parkljev in
koncev rogov. Je kombinirano govedo, s povprečno višino krav od
117 do 120 cm in telesno težo od 350 do 500 kg. Zelo dobro se
prilagodi slabim gorskim pašnim pogojem. Zaradi tega so ga pred
drugo svetovno vojno in po njej uvažali tudi na območja nekdanje
Jugoslavije za križanje z bušo.

SIVORJAVO GOVEDO je nastalo v Sloveniji, s pretapljanjem do
lenjske sivke (buše) z švicarskim rjavim govedom iz Švice in monta
fonskim govedom iz Avstrije, pa tudi z nakupom čisto pasemskih
živali. Tako se je razvila pasma kombiniranega tipa mleko – meso.
Barve je v glavnem sivorjave, lahko pa tudi temnejše rjave barve.
Povprečna višina krav je bila 126 cm, telesna teža pa od 500 do
550 kg. V Sloveniji se je razširilo na območje, kjer se je redilo mari
jadvorsko in pomursko govedo. Prav tako se je iz Slovenije razširilo
v druge predele Jugoslavije.
KOSTROMSKO GOVEDO je nastalo v nekdanji Sovjetski zvezi,
iz večjega števila mlečnih pasem. Pri njegovem nastanku sta sode
lovali švicarsko rjavo in algajsko govedo. Po konstituciji je pasma
zelo neizenačena, po proizvodnosti pa je bolj kombinirana, s pou
darkom na mlečnosti.

PRIMITIVNE PASME KRATKOROŽNEGA
GOVEDA

Bikovska mati
»CIKA SI 1558012« IZLOČENA
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK
CIKA SI 1558012 je bila edina
elitna krava cikaste pasme
na Primorskem. Leta 2002
smo po namigu Franca
Jernejčiča iz Unca pri
Rakeku, ob iskanju krav
po slovenskih hlevih,
prišli do te kravice. Našli
smo jo v hlevu rejca Silva
Mikuža, iz Gozda pri Colu
nad Ajdovščino. V uradnih
evidencah je bila ta krava vodena
pod lisasto pasmo. Ugotovili smo, da ima kar nekaj pozitivnih
avtohtonih lastnosti, predvsem pri obliki glave. Sicer je krava
nekoliko robustnih telesnih oblik in temnejše obarvanosti,
toda v tistem času je njena avtohtonost ustrezala pogojem za
pridobitev statusa »bikovske matere«. Povrgla je devet teličkov,
med njimi tudi plemenskega bikca Cola (151263). Zatem so
se začele pojavljati težave s plodnostjo in po mnogih naporih
za ponovno obrejitev so jo oddali v zakol.
Po pripovedovanju rejca je bila krava kupljena v Tolminskih
ravnah nad Tolminom. Točnih podatkov o izvoru nismo našli.
Kasneje je mag. Zoran Klinkon pripovedoval, da so bile nekdaj
v Tolminskih ravnah cikaste živali podobne tej kravi, predvsem
po značilni temnejši obarvanosti.
V hlevu je bil poleg krave Cike še dobro leto dni star bikec (Col
151263), katerega smo kasneje odbrali za plemenskega bila,
primernega za vključitev v umetno osemenjevanje plemenic.
Po podatkih CPZ GOVEDO (KIS) ima bik Col evidentiranih 395
potomcev, od tega jih 137 še aktivnih, 258 pa neaktivnih. Med
potomstvom so 203 moške živali (bikci) in 192 ženskih živali
(teličke). Trenutno je aktivnih 137 Colovih (živih) potomcev.
Od tega je 126 plemenic, in med njimi jih je 95 cikaste pasme.
Ob trenutni populaciji cikastega goveda v Sloveniji je ta delež
kar precejšen. Večina do sedaj ocenjenih krav je glede na
oceno zunanjosti uvrščenih v delni cikasti tip.

Primitivne pasme kratkorožnega goveda najdemo na goratih ob
močjih ob Sredozemskem morju in v jugozahodni Evropi. Tja so
se razširila z vzhoda in v večji ali manjši meri ostala na svoji prvotni
stopnji. K temu so pripomogle slabe krmne in vzrejne razmere. V
manjšem obsegu so danes primitivne pasme prisotne v Bosni in
Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji, Albaniji, Grčiji, severni
Afriki, Mali Aziji, v Karpatih, na Krimu in Kavkazu. Povsod imajo
zanj svoja posebna imena, čeprav nekateri menijo, da bi vse te pa
sme lahko imenovali buša. Takšno ime so govedu dali raziskovalci
na Balkanu.

Bik Col 151263

BUŠA je bila razširjena na območjih nekdanje Jugoslavije, predvsem
v južnih predelih. Danes jo najdemo predvsem v odmaknjenih va
seh, kjer še ni umetne reprodukcije. Po zunanjosti in proizvodnji
je zelo raznolika. Je lahko zelo različne barve, od sive, črne pa
do rdeče. Živali so majhne. Krave so visoke od 90 do 100 cm in
težke od 150 do 300 kg. Mlečnost krav je različna, zlasti tipič
ne predstavnice buše imajo izražene brahicerne lastnosti dobre
mlekarice in lepo razvito vime. Zaradi slabih rejskih razmer so se
v populaciji ohranile najboljše živali, zato kažejo izredno odpor
nost. Tudi plodnost je dobra, k čemur je prav gotovo pripomogla
naravna reprodukcija.
Bušo so pogosto poskušali križati z različnimi drugimi pasmami,
vendar zaradi slabih krmnih razmer večjega uspeha ni bilo. Nikoli
ni bil vpeljan splošno veljaven koncept genetskega izboljševanja
buše. V zadnjem času so poskusi za ohranjanje in oživljanje pasme
spet močnejši.

Silvo Mikuž s kravo Ciko,
sicer njen dolgoletni lastnik
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BIKI CIKASTE PASME ZA OSEMENJEVANJE V SEZONI 2009
Rafko Rokavec, strokovni tajnik društva CK
Delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust je odbrala štiri bike za osemenjevalno
sezono 2009, in sicer:

GALLILEO SI 23058079 852221

LINIJA GALEB

Rojen: 14. avgust 2005
Oče: GALEB 851786
Mati: CIKA SI 92175772
Rejec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

Bik je srednjega okvira, temnejše obarvanosti, s primerno
hrbtno liso in pasami na stegnih. Je skladnih telesnih ob
lik, ima nekoliko daljšo glavo z želenimi kratkimi in naprej
usmerjenimi rogovi. Izhaja iz parjenja v sorodstvu, zato ne
priporočamo osemenjevanja plemenic, ki imajo v poreklu
linijo Galeb.

Gallileo

Cika

LINIJA SLAP

SURK SI 73209995 852277
Rojen: 1. junij 2006
Oče: SATURN 851820
Mati: PISANA SI 1921933
Rejka: CILKA POVODNIK, PODGORJE OB SEVNIČNI,
ZABUKOVJE

Surk

Bik je srednje velikosti, skladnih telesnih oblik, z ravno hrbtno
linijo in korektnimi nogami. Ima pravilno oblikovane rogove,
nekoliko ozek smrček in prekinjeno hrbtno liso.

Pisana

SMIHEL SI 43146640 852299

LINIJA ŠVAJC

Rojen: 2. marec 2007
Oče: ŠVAJC 851809
Mati: CIKA SI 1614325
Rejec: IZTOK SMUKAVEC, PODJELJE V BOHINJU

Bik je manjše velikosti, obsežnega vampa in ima korektne
noge. Negativni lastnosti sta delna uleknjenost in ohlapno
nepovezano pleče. Pri uporabi tega bika izbiramo pleme
nice s skladno grajenim in dobro povezanim trupom. Je
nosilec genotipa BB za mlečno beljakovino kappakazein,
ki je pomembna za dobro sirjenje.

Šmihel

Cika

MARIN SI 13267704 852406

LINIJA MIL

Rojen: 13. april 2007
Oče: MANDELJ 851959
Mati: EVROPA SI 02921541
Rejec: JANEZ MRAK, STUDENČICE, MEDVODE

Bik je večjega okvira in skladnih telesnih oblik. Je fine kon
stitucije, svetlejše obarvan, ima tanko kožo in kratko dlako.
Rogovi so kratki in nekoliko usmerjeni navzven. Po materini
strani pričakujemo večjo mlečnost potomk, saj je to njena
odlika.
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Marin

Evropa

BIKI CIKASTE PASME ZA PRIPUST V LETU 2009
OBMOČJE KGZS – ZAVOD LJUBLJANA
DOLFE SI 82965220 852223

ENCIJAN SI 03272400 852263

ROJEN: 6.5.2005

ROJEN: 11.4.2006

OČE: DULE 851655
MATI: SRNA SI 92223514

OČE: LIŠČEK SI 82639460
MATI: BLANKA SI 1764898

REJEC: JOŽE PEROVŠEK, ŠMARJE SAP, GROSUPLJE

REJEC: BLAŽ ŠTEFANČIČ, POTOK, KOČEVJE

KROF SI 23373059 852296

FARAON SI 23374696 852401

ROJEN: 2.2.2007

ROJEN: 25.3.2007

OČE: CMOK 851963
MATI: RIA SI 02918817

OČE: FELIKS 852229
MATI: VESNA SI E0369202

REJEC: FRANC GANTAR, ŽIBRŠE, LOGATEC

REJKA: OLGA PIRŠ, ZGORNJI TUHINJ, KAMNIK

ŠPIK SI 93373629 852402

KRIŠTOF SI 33271468 852554

ROJEN: 27.3.2007

ROJEN: 1.4.2007

OČE: ŠVAJC 851809
MATI: KOSTANJA SI 1613509

OČE: CEKIN 851966
MATI: IVANKA SI 62595513

REJEC: JANEZ MRAK, STUDENČICE, MEDVODE

REJEC: ANDREJ MRČUN, PLES, MORAVČE

MARIN SI 13267704 852406

ŠVEJK SI 43327472 852553

ROJEN: 13.4.2007

ROJEN: 26.4.2007

OČE: MANDELJ 851959
MATI: EVROPA SI 02921541

OČE: ŠVAJC 851809
MATI: CVETA SI 02562454

REJKA: AMALIJA LEVEC, ZGORNJI TUHINJ, KAMNIK

REJEC: MILAN HRIBAR, STUDENCA, KAMNIK
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SOKOL SI 03267705 852551

ŠUM SI 03392917 852541

ROJEN: 29.4.2007

ROJEN: 3.8.2007

OČE: SNOP 852226
MATI: MAVRA SI 72863246

OČE: ŠVAJC 851809
MATI: RDEŠKA SI 2095379

REJEC: FRANC KLEMEN, ZGORNJI TUHINJ, KAMNIK

REJEC: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA

MAJ SI 93158608 852539

NERO SI 33431260 852536

ROJEN: 15.9.2007

ROJEN: 29.11.2007

OČE: MANDELJ 851959
MATI: MAVRA SI 1292105

OČE: NAGELJ 151418
MATI: RDEŠKA SI 63064805

REJEC: ANTON DROLC, ČEŠNJICE V TUHINJU, KAMNIK

REJEC: JOŽE MOLE, ŽAŽAR, HORJUL

OBMOČJE KGZS – ZAVOD KRANJ
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STUDOR SI 43192043 852283

GARFILD SI 03287291 852282

ROJEN: 21.4.2006

ROJEN: 30.11.2006

OČE: SIMON 851815
MATI: JAGODA, SI 1772727

OČE: GALEB 851786
MATI: MAVRA SI 82837132

REJKA: ANA TRPIN, PRIHODI, JESENICE

REJEC: MARJAN BOGATAJ, STARA OSELICA,
ŠKOFJA LOKA

PLEMIČ SI 33340845 852403

STUDENEC SI 23267703 852405

ROJEN: 1.4.2007

ROJEN: 10.4.2007

OČE: PLAMEN 851960
MATI: VESELKA SI 1987288

OČE: SNOP 852226
MATI: KUHA SI 32889495

REJEC: FRANCI MEGLIČ, DOLINA, TRŽIČ

REJEC: FRANC HRIBERNIK, STRMICA, ŠKOFJA LOKA
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KOS SI 73327493 852550

KLOP SI 13329745 852548

ROJEN: 18.5.2007

ROJEN: 28.5.2007

OČE: CIKO 851962
MATI: JAGODA SI 1516050

OČE: CEKIN 851966
MATI: DETOVA SI 2044279

REJEC: IVAN CINDRIČ, DOVJE, JESENICE

REJEC: BOGOMIR BIZILJ, ŠMARTNO, CERKLJE NA GOR.

FANT SI 83159318 852544

SALOMON SI 83404508 852538

ROJEN: 9.7.2007

ROJEN: 14.10.2007

OČE: FELIKS 852229
MATI: CIKA SI 1987290

OČE: SATURN 851820
MATI: JAGODA SI 1613510

REJEC: ALOIS PRESTOR, KOKRA, PREDDVOR

REJEC: ALOJZ NOČ, JAVORNIŠKI ROVT, JESENICE

OBMOČJE KGZS – ZAVOD NOVA GORICA
BORČI SI 03058071 852214

DARFUR SI 13076777 852239

ROJEN: 21.10.2005

ROJEN: 8.2.2006

OČE: BRIN 851656
MATI: CIKA SI E0364859

OČE: DULE 851655
MATI: MURKA SI 1489116

REJEC: DANIJEL MIHALIČ, BEKA, KOZINA

REJEC: MARKO ANTIH, STARO SELO, KOBARID

GROS SI 92652831 852292

TIBET SI 63322822 852297

ROJEN: 25.10.2006

ROJEN: 25.2.2007

OČE: GALEB 851786
MATI: RDEČKA SI 1764766

OČE: TOM 851817
MATI: TILKA SI 12933905

REJEC: SILVESTER MIKUŽ, GOZD, COL

REJEC: IVAN GREGORČIČ, VRSNO, KOBARID
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OBMOČJE KGZS – ZAVOD NOVO MESTO
KLAS SI 93200554 852236

TAJFUN SI 03369254 852547

ROJEN: 6.3.2006

ROJEN: 28.5.2007

OČE: CIKO 851962
MATI: CIKA SI 32175778

OČE: TUHINJ 852224
MATI: PIKA SI 32639283

REJEC: JOŽE GEŠELJ, ZAPUDJE, ČRNOMELJ

REJEC: MARJAN ZUPANČIČ, LEDINA, SEVNICA

METULJ SI 43220650 852540

ŠEST SI 93160678 852537

ROJEN: 5.9.2007

ROJEN: 16.10.2007

OČE: MANDELJ 851959
MATI: RUBI SI 82932024

OČE: ŠVAJC 851809
MATI: JAGODA SI 1772727

REJEC: IVAN GABRIČ, ŽENJE, KRŠKO

REJKA: CILKA POVODNIK, PODGORJE OB SEVNIČNI,
SEVNICA

OBMOČJE KGZS – ZAVOD CELJE
BRAMOR SI 52679153 852222

DRAGULJ SI 13064776 852241

ROJEN: 5.8.2005

ROJEN: 27.11.2005

OČE: BRIN 851656
MATI: PISANA SI 62207764

OČE: DULE 851655
MATI: ROŽA SI 1519446

REJEC: MILAN PUC, KOPRIVNA, ČRNA NA KOROŠKEM
REJEC:
DRAGO URŠNIK,
SV. DANIJEL,
DRAVOGRAD
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SMAST SI 73114961 852291

ŠMAREN SI 23220645 852286

ROJEN: 16.4.2006

ROJEN: 7.9.2006

OČE: SATURN 851820
MATI: BREZA SI E0392864

OČE: ŠVAJC 851809
MATI: BIBA SI 42895891

REJEC: ANTON DEŠMAN, ROBANOV KOT, SOLČAVA

REJEC: MARKO SUHODOLNIK, LOG. DOLINA, SOLČAVA
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KRISTAL SI 93325073 852298

SMIHEL SI 43146640 852299

ROJEN: 1.3.2007

ROJEN: 2.3.2007

OČE: CVET 851977
MATI: CIKA SI 32175778

OČE: ŠVAJC 851809
MATI: CIKA SI 1614325

REJEC: IVAN TRATNIK, ŠMIKLAVŽ PRI NOVI ŠTIFTI,
GORNJI GRAD

REJEC: ŠTEFAN VRŠNIK, PODOLŠEVA, SOLČAVA

NANDE SI 53325077 852300

JEŽ SI 33327466 852404

ROJEN: 3.3.2007

ROJEN: 4.4.2007

OČE: NAGELJ 151418
MATI: ROŽA SI 1519446

OČE: JELEN 851956
MATI: JURA SI 52838088

REJEC: MATEJ KRIVEC, LOGARSKA DOLINA,
SOLČAVA

REJEC: MILOŠ ATELŠEK, TER, LJUBNO OB SAVINJI

ŠČIT SI 53327464 852407

SLAVKO SI 53154646 852552

ROJEN: 15.4.2007

ROJEN: 28.4.2007

OČE: ŠVAJC 851809
MATI: ROŽA SI 82936994

OČE: SATURN 851820
MATI: SRNA SI 1534427

REJEC: GREGOR PLESNIK, LOGARSKA DOLINA,
SOLČAVA

REJKA: JOŽICA MEŠL, LOKOVICA, ŠOŠTANJ

KLIP SI 53330765 852549

Bikec NANO SI 93599531

ROJEN: 22.5.2007
OČE: CEKIN 851966
MATI: GAVTRAŽA SI 22859750
REJEC: LOVRE PODLESNIK, PRIMOŽ PRI LJUBNEM,
LJUBNO OB SAVINJI

Da bo bikec priden, ga je treba imeti rad že v mladosti.
Lep zgled so Ugovškovi iz Florjana pri Gornjem gradu.
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SEZNAM MLADIH BIKOV CIKASTE PASME V VZREJI
NA KMETIJAH

42

ŠKROB SI 23390298

ROJEN: 13.11.2007

O: ŠVAJC 851809

M: DIMLA SI 92859722

NANO SI 93599531

ROJEN: 10.1.2008

O: NAGELJ 151418

M: DIMKA SI 92837083

KNEDEL SI 03599152

ROJEN: 13.1.2008

O: CMOK 851963

M: ROŽA SI 12520895

NIK SI 93405498

ROJEN: 25.1.2008

O: NAGELJ 151418

M: MAJHNA SI 03075739

KLOVN SI 33594044

ROJEN: 12.2.2008

O: CVET 851977

M: CIKA SI 32175778

KOKOS SI 63594058

ROJEN: 24.2.2008

O: KEKEC 852281

M: ŠVAJCA SI 82932086

KIT SI 53594066

ROJEN: 2.3.2008

O: CVET 851977

M: CIKA SI 92175772

DEMON SI 63601752

ROJEN: 13.3.2008

O: DOVZAN 852238

M: RDEČKA SI 02223513

DOR SI 63601769

ROJEN: 19.3.2008

O: DOVZAN 852238

M: DORA SI 1613540

KAZIMIR SI 93594804

ROJEN: 30.3.2008

O: KEKEC 852281

M: MURKA SI 02932060

NIPELJ SI 73594095

ROJEN: 1.4.2008

O: NAGELJ 151418

M: MAJA SI 43219234

MOHOR SI 63449996

ROJEN: 4.4.2008

O: MACESEN 852237

M: VESNA SI E0369202

ERIK SI 13443153

ROJEN: 6.4.2008

O: ENCIJAN 852263

M: MURKA SI 72680364

NOJ SI 13538510

ROJEN: 13.4.2008

O: NAGELJ 151418

M: DETELA SI 03025442

SEUL SI 23389315

ROJEN: 15.4.2008

O: SNOP 852226

M: EVROPA SI 02921541

MARCEL SI 93453769

ROJEN: 19.4.2008

O: MACESEN 852237

M: MELONA SI 82268286

LENART SI 93538505

ROJEN: 20.4.2008

O: LABOD 151415

M: CIKA SI 1780399

SOK SI 03389317

ROJEN: 25.4.2008

O: SNOP 852226

M: KIKA SI 03194991

DOB SI 33602660

ROJEN: 27.4.2008

O: DOVZAN 852238

M: DROBNA SI 92520897

GUSTL SI 63453425

ROJEN: 9.5.2008

O: GAMS 852230

M: PISANA SI 1258411

GRUNT SI 93447283

ROJEN: 25.5.2008

O: GRINTOVC 852220

M: PISANA SI 1921933

DITER SI 63592922

ROJEN: 26.5.2008

O: DOVZAN 852238

M: BREZA SI 1895712

NARCIS SI 73627009

ROJEN: 22.6.2008

O: NAGELJ 151418

M: ŠEKA SI 73200563

DOS SI 93603809

ROJEN: 27.6.2008

O: DOVZAN 852238

M: SRNA SI 92223514

PURAN SI 33320964

ROJEN: 30.6.2008

O: PUTIN 852216

M: MINCA SI 53007063

KAPUCIN SI 83605761

ROJEN: 11.7.2008

O: CMOK 851963

M: ZOFKA SI 93192347

SMELT SI 53607663

ROJEN: 8.8.2008

O: SMAST 852291

M: ROSA SI 63009899

NAPOLEON SI 33389455

ROJEN: 18.8.2008

O: NAGELJ 151418

M: RIKA SI 13220646

DON KIHOT SI 93628606

ROJEN: 5.9.2008

O: DOVZAN 852238

M: KOŠUTA SI 93272322

MEDO SI 63619821

ROJEN: 14.9.2008

O: MANDELJ 851959

M: AJDA SI 12921557

NAPOLITANO SI 83619805 ROJEN: 11.10.2008

O: NAGELJ 151418

M: MURKA SI 62849960

MOLJ SI 93628637

ROJEN: 30.10.2008

O: MANDELJ 851959

M: FLOJAN SI 02885858

VINCENC SI 93720502

ROJEN: 2.12.2008

O: VIKTOR 852288

M: SOTLA SI 33030333

NORIK SI 53622116

ROJEN: 31.12.2008

O: NAGELJ 151418

M: ROŽA SI 12520895
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PLANŠARSTVO V BOHINJU V 19. STOLETJU
Metka Žan Lotrič, univ. dipl. inž. zoot.,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
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laninska paša oz. planšarstvo ima v slovenskem
kmetijstvu dolgo tradicijo. Naravne razmere in
pogoji v Julijskih Alpah so najbolj pripomogli k
temu, da se je v tej najobsežnejši gorski skupini v Slo
veniji razvilo največ planin. Planinske selitve so bile tam
najživahnejše in predelava mleka v mlečne proizvode
največja. Na tem območju je s planšarstvom najtesneje
povezan Bohinj, kjer sta imela živinoreja in planinsko
gospodarjenje od nekdaj velik gospodarski pomen.
O tem je Hitz (1878) zapisal: »Bohinjski kraj je po
svoji legi, po svojem podnebji in lastnosti zemlje
najbolj ustvarjen za živinorejo in planšarstvo, veliko manj pa za poljedelstvo. Živinoreja in dobro
planinsko gospodarstvo ste tedaj najimenitnejša
studenca za blagostan tukajšnjega kraja; zato potrebujeta neprenehoma posebno skrb. Mora se
tedaj zmirom in zmirom povdarjati, da Bohinjci
ne prezrejo omenjenih dveh studencev, iz katerih
posebno izvira njih blagostan.«

razširjanje planin in planinskega gospodarstva,
kar pa je bilo mogoče v celoti izpeljati le na
račun krčenja gozda. To je povzročalo vedno
nove spore med fevdalnimi lastniki.

S planšarstvom in razvojem sirarstva v Bohinju v drugi polovici 19. sto
letja sta bila tesno povezana župnik iz Bohinjske Bistrice Janez Mesar
in Tomaž Hitz. Janez Mesar je bil predstojnik kmetijske podružnice
v Bohinjski Bistrici in je imel veliko strokovnega znanja, potrebnega
za umno gospodarjenje na planinah. Tomaž Hitz, po rodu Švicar, je
kot sirarski strokovnjak v vlogi popotnega učitelja poučeval sirarje in
planšarje na Tolminskem in v Bohinju. Tako Janez Mesar kot Tomaž
Hitz sta svoja videnja in strokovna stališča tudi objavljala.

RAZVOJ SIRARSTVA V BOHINJU V
19. STOLETJU

SPLOŠNO O RAZVOJU PLANŠARSTVA V
BOHINJU
Zaradi pomanjkanja rodovitne zemlje v Bohinju je bila živinoreja
v povezavi z izkoriščanjem planinskih pašnikov najpomembnejša
panoga kmetijstva, ki je zagotavljala preživetje. Med nekmetijski
mi gospodarskimi panogami sta bila za poselitev in posredno za
izkoriščanje planin v Julijskih Alpah pomembna rudarstvo in fuži
narstvo. Gre za zanimivo povezavo s kmetijskim delom, ki so ga
ljudje opravljali ob lepem vremenu, ob dolgotrajnem deževju pa
so v rovih kopali rudo. Po prenehanju železnega rudarstva je veliko
ljudi ostalo brez dela, zato so se usmerili v kmetijstvo. Le to je bilo
mogoče v glavnem le v obliki živinoreje, zato se je pojavila potre
ba po ustanavljanju novih planin in širjenju starih (Melik, 1950).
Novak (1970) piše, da so planine prvotno uporabljale in zanje
skrbele stare vasi, sčasoma pa so v planinsko skupnost sprejemale
tudi mlajše vasi, ki so nastale na njihovem ozemlju. Kasneje so na
planinah nastajala tudi naselja (Koprivnik v Bohinju na Češenjski
planini, Gorjuše na Nomenjski planini). Glede na vrsto živali in
značaj planšarskega obrata so se v bohinjski skupini razvile goveje
planine. Na planinah na območju Bohinja so za svečane priložnosti
izdelovali majhne sire v obliki krogle, ki so jih imenovali »ožemčki«
in so jih oblikovali z razbeljenim železom (Novak, 1970). Posebne
gospodarske objekte za živino so postavili na najnižje dele planin,
večinoma na konkavna, kotlasta tla, v konte (Bohinj, Pokljuka), kjer
so stavbe razvrstili krožno (planina Dedno polje in Laz v Bohinju),
na Zajamnikih pa je imelo naselje stegnjeno obliko (Novak, 1970).
Preusmeritev v živinorejo, zlasti po propadu fužinarstva, je terjala

PAŠNI CIKLUSI
Pašni ciklusi in prehod k planinski paši so bili postopni. Pavlica (1936)
je v Kmetskem listu o tem zapisal: »Pregon živine se stopnjuje.
Tako na primer se prično s pašo na planini Uskancu nad
Zlatorogom. Od tu gre govedo na planine Udični vrh, Blato
in na Grintojco. Vse imenovane planine se imenujejo nižavske; na njih ostane govedo do 7. julija. Od tedaj naprej se
pričenja pravo planinsko življenje, ko se porazdeli živina
na visoke planine. Laz, Jezero, Dedno polje, Ovčarija in
Všenik so najvišje staro-fužinske planine«. Med naštetimi
planinami avtor izpostavlja planino Laz, ki je po njegovem mnenju
ena najlepših in najprimernejših za mlekarstvo.
Ponekod v Bohinju so se pastirji z živino preselili trikrat v smeri navz
gor in trikrat v smeri navzdol (Melik, 1950). V Bohinju v spodnji
dolini so poznali dvojno selitev, in sicer so na prvih planinah pasli
od srede maja do konca junija in nato do začetka septembra na
visokih planinah (Novak, 1970). Tako živahnih selitev niso poznali
nikjer drugje v slovenskih Alpah.

Sir je bil zaradi svoje dolge obstojnosti
veliko časa najpomembnejši mlečni proi
zvod. Do uveljavitve masti v 16. stoletju
je bil pomemben vir za prehrano ljudi,
kasneje pa je postal blago za prodajo.
Do druge polovice 19. stoletja je v Bohinju
siril vsak posestnik sam (Novak, 1970).
V drugi polovici 19. stoletja sta Kranjska in Goriška kmetijska družba
iskali primernega popotnega učitelja za vodenje in nadzorovanje
sirarskih družb v Bohinju in Tolminu. Odločili sta se za Švicarja
Tomaža Hitza, slovensko ministrstvo za kmetijstvo pa sta prosili,
naj ga plačuje. Janez Bleiweis (1878) je v Kmetijskih in rokodelskih
novicah, v članku »Odpr to pismo družbe kmetijske Kranjske
planinarjem v Bohinji in Tolminu o umnem mlekarstvu in
sirarstvu«, v posebnem pismu, ki ga je namenil gospodarjem,
razložil delo Tomaža Hitza: »G. Hitz bo planinarjem (planšarjem) in njihovim učencem dajal praktični pa tudi, če treba,
teoretični poduk v napravljanji mastnega in nemastnega
sira, surovega masla in ožemčiča. Podučeval jih bode tudi
o tem, kako naj se delajo sirarski zapiski in računi…«

Molža na planini Ovčarija (Vir: Gorenjski muzej Kranj)
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Hitz (1876) navaja podrobnosti, ki so pripeljale do velikega razvo
ja sirarstva in mlekarstva v Bohinju. Pri tem omenja, da gre poleg
podpor c.k. ministrstva za kmetijstvo velika zahvala župniku Janezu
Mesarju iz Bohinjske Bistrice. O zaslužnem delu župnika Mesarja je
pisal tudi Janez Bleiweis (1878) v Kmetijskih in rokodelskih novicah:
»Hvaležni pa morajo naši Kranjski gospodarji še posebno
biti g. župniku Mesarju, katerega po pravici smemo imenovati očeta umnejšega mlekarstva in sirarstva na Kranjskem,
ki je bil neutrudljiv posredovalec med našimi Bohinjskimi
gospodarji in družbo kmetijsko Kranjsko.«

Glede na lep uspeh v letu 1874 so mleko predelovali tudi
naslednje leto (1875).
Preglednica 2: Število delovnih dni, količina mleka, sira in skute ter
dobiček po posameznih planinah (1875):

Župnik Mesar je svoje znanje razširjal tudi po drugih planšarskih
območjih. Tako je npr. obiskal planšarje na Kamniškem, Nanosu in v
Gozdu pod Snežnikom, kjer jih je podučil: »o umni porabi planinskega sveta, o oskrbovanju živine in umni porabi poglavitnega pridelka, namreč mleka.« O tem je pripravil obširno poročilo
in ga objavil v Kmetijskih in rokodelskih novicah, v članku z naslovom
»O zboljšanji planinske ga gospodarstva« (1875).
(Vir: Teržan Josip. Kmetovalčev svetovalec. Kmetijska matica,
Ljubljana 1929, 126 strani)

Čreda bohinjskih goved na domačem pašniku srenje
Bohinjska Bistrica na Gorenjskem.
Hitz (1876) poudarja pomembnost dela, ki ga je opravljal župnik
Janez Mesar, ki je bil med drugim odgovoren tudi za ustanovitev
prvega sirarskega društva v občinah Bistrica, Bohinj, Bitnje in Le
penice. Društvo je delovalo od 10. junija do 14. septembra 1873
na planini Bitnje. Uspešen tržni izkupiček od mlečnih proizvodov
je naslednje leto (1874), po vzoru Bohinjskega društva, vzpodbu
dil ustanovitev treh novih družb v okolici Bistriški – Bohinjski: v
Nemških rovtah, v Nomnu in Ravni. Društvo v Nomnu je izdelovalo
sir 88 dni le na planini, društvi Nemške rovte in Ravne pa tudi v
dolini, in sicer 120 dni oz. 101 dan. V vseh štirih društvih so izde
lovali sir stari goriški sirarji. O pogojih, ki so jih imeli za sirjenje,
je Hitz (1876) zapisal: »Thermometra niso imeli, akoravno je
pri napravi sira jako potreben; sir so stiskali le s pomočjo
kamna; kotel je narejen po starem, jako globok, da se iž
njega sir težko jemlje, i kateri navadno drži po 150-180
bok. Ti kotli so premajhni ter bodo društva primorana, da
si nakupijo s časoma novih«. Podrobnosti o izdelavi in prodaji
sira ter o dohodku so prikazane v preglednicah 1 in 2:
Preglednica 1: Št delovnih dni, količina mleka, sira in skute ter
dobiček po posameznih planinah (1874):

O končnem izkupičku prodaje mleka je Hitz (1876) zapisal: »Ako
računamo še sirotko po 0,70 sold. bokal, se je tedaj prodalo mleko v: Bitnjah 9,88 sold; Ravni 9,83 kr.; Nomnu 9,37
kr.; Nemških rov tah 8,24 kr.«.
Glede skupnega dobička je Hitz (1876) ugotavljal, da bi ta bil večji,
če bi rejci opustili staro navado, da ima vsak rejec svojega pastirja.
Poleg tega bi se pri skupni paši tudi živina enakomerneje poraz
delila po celotni planini. O zaslugah župnika Mesarja pri razvoju
sirarstva Hitz (1876) pravi: »Za vse to se ima Bohinj zahvaliti
g. župniku Mesarju, kajti njegova skrb ni bila le ta, da je
ustanovil sirarska društva, ampak skrbel je tudi za to, da
se sir na najboljši švajcarski način izdeluje. Zatorej je stare
goriške sirarje le toliko časa rabiti mogel, dokler ni iz naše
sirarnice dobil dovolj sposobnih sirarjev«.
Leta 1875 so na planinah Nemški rovt, Nomen in Bitne mleko pre
delovali goriški sirarji, na planini Razor pa Bohinjec Franc Ravnik,
ki se je praktičnega dela sirarstva učil pri Tomažu Hitzu, teorijo pa
poslušal pri župniku Mesarju. V Ravni so tisto leto uredili prvo sti
skalnico za sir in iz Švice naročili potrebno orodje. O delu Ravnikarja
Hitz (1876) piše: »Akoprav so bile priprave še pomanjkljive
in posebno na planini in čeravno se je Ravnik le malo časa
v sirarstvu vadil, moram vendar njegov uspeh prav ugoden
imenovati, kajti prodal se je njegov sir najdražje in ga je
glede na planinsko pašo tudi mnogo pridelal.« Ravnikarjev
uspeh je vzpodbudil tudi ostala društva, da so začela izdelovati sir
na švicarski način.
Članek končuje Hitz (1876) z besedami: »Ko sem bil letos zopet
v Bohinji, smo naredili največo društveno sirarijo v Bistrici,
in reči smem, da je tako dobro urejena, kar se tiče priprav
za sirarstvo, da jo smem izgledno za vsa druga društva
imenovati.
Nadejam se pa, da se bode neutrudljivam gosp. župniku
Mesarju posrečilo, da bode teh pet društev zmerom bolje
napredovalo s pomočjo daljnih podpor od c.k. kmetijske
družbe ljubljanske, da bode mogoče napraviti sirarstvu
potrebna poslopja, in da bodo društva poleg sira tudi
sirovo maslo iz sladke smetane izdelovala.
Gotovo se pa smemo nadejati, da bodo Bohinjska sirarska
društva pod vodstvom g. Mesarja kmalu tako napredovala,
da bodo kinč in vzgled celi kranjski deželi.«
O zaslužnem delu župnika Mesarja iz Bohinja je bilo v Kmetijskih
in rokodelskih novicah (1875) v poglavju »Naši dopisi« zapisano:
»Radostni naznanjamo, da med 5 državnimi premijami,
ki jih je ministerstvo kmetijstva letos razpisalo za sirarske družbe, eno premijo s 300 gold. dobi Ravenska sirarska družba v Bohinju. Mi čestitamo gosp. župniku Mesarju, očetu naših sirarskih družb za tako častno priznanje
domačega sirarstva, ki bode Ravensko družbo gotovo
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spodbodlo na dobro začeti poti čedalje bolj napredovati;
ne moremo si kaj, da ne bi tudi s posebno pohvalo omenili
Franceta Ravnika, ki je s svojo brihtnostjo, strogo redovnostjo in zvestobo pripomogel, da je omenjena sirarija
bila premije vredna spoznana.«
Bertoncelj (1974) je leto 1890, ko je vse leto obratovala sirarna v
Stari Fužini, označil kot rojstno leto bohinjskega sirarstva in organi
ziranega odkupa mleka. Sirarna v Stari Fužini je leta 1890 odkupila
146 602 kg mleka, leto kasneje 212 509 kg, v letu 1899 pa je od
kup narasel na 231 307 kg mleka. Bertoncelj (1974) končuje, da
so takšno količino mleka dosegli in presegli šele leta 1955.
V celotnem Bohinju je leta 1891 delovalo enajst mlekarskih zadrug,
ki so predelale 794 800 litrov mleka. Leta 1891 sta imeli v avstrij
skem cesarstvu le deželi Vorarlberg in Tirolska (Ferčej, 1994) več
mlekarskih zadrug kot jih je bilo na Tolminskem in Gorenjskem.

RAZMERE PAŠNIKOV V BOHINJU V
19. STOLETJU
Hitz (1878) je v Kmetijskih in rokodelskih novicah v članku »Razmere
pašnikov v Bohinju« pisal o pašnih razmerah v Bohinju. Zapisal
je, da so k velikemu napredku in večjemu dobičku pri prodaji mleka
pripomogle na novo ustanovljene sirarske družbe, vendar pa bi bil
ta dobiček lahko večji, če bi se izboljšalo tudi stanje v živinoreji. Višji
tržni dobiček od mleka namreč spodbuja gospodarje k pridobivanju
večje količine mleka, to pa lahko dobijo le z dobro rejeno in molzno
živino. Zato bi bilo treba s pametnim obdelovanjem senožeti in pašni
kov pridobiti več krme. V članku je izpostavil problem slabe krme, ki
jo dobi živina na planini. Največjo krivdo je pripisal Kranjski obrtnijski
družbi kot lastnici večjega dela gozda, ki je omejevala pašo.
»Meni ni znano, kedaj in kako je Kranjska obrtnijska družba
postala lastnica večega dela tukajšnjih gozdov in pašnikov; gotovo pa je to, da se zdaj obnaša za lastnico tolike
zemlje. Ako bi v planinsko pašo se ne vtikala ta družba,
bilo bi Bohinjcu pač vse eno, kdo da je gospod gozdov.
Ker se pa na pašnikih tudi zareja les, zato gre pred vsem
obrtnijski družbi skrb na to, da samo na njen korist raste
prav gost gozd na ondašnjih pašnikih;ona se ne briga za
drugačno planinsko gospodarstvo, čeravno bi se z njim
združiti dala zdatna gozdoreja. Za tega voljo je tedaj velike važnosti to, čigavi so gozdi.
Kakor so dandanes razmere v Bohinji, nikakor ni mogoče
se nadjati kakega napredka planinskega gospodarstva,
mar več nazaj mora iti vse tukajšnje gospodarstvo, ako se
ne odstranijo velike zapreke zaželenega napredka. Živina
tukaj ima malo prostorov za pašo, kajti na desno in levo,
gori in doli so pašniki v prepoved djani; gorje gospodarju,
čegar živina le eno stopinjo stori na prepovedano zemljo!
Tu so tudi take planine, na katerih ne eno uro ne sme
gospodar živine pustiti brez pastirja, če noče v nevarnost
priti, da bode kaznovan zarad prestopka na prepovedani
svet. Živina komaj na pol sita se mora gnati k planinskim
kočam in v tamošnje hleve, ko vendar v gozdih in dolinah
po čevelj visoka lepa trava gnjije! Namesti da bi se za pašo
živine iztrebili pripravni prostori in za pašo pustili, se pašniki ali sami zarašajo z lesom ali pa ga gozdarji zasejajo
in v prepoved devajo. To pa od leta do leta bolj zmanjšuje
dohodke planinarstva.«
V nadaljevanju Hitz (1878) izpostavlja povezavo med umnim goz
darstvom, ki se da po njegovem mnenju zlahka združiti z umnim
planinskim gospodarstvom, žal pa to ni mogoče v Bohinju. Zato
prihaja vsako leto manj živine na planine, saj je na račun širitve
gozda vedno manj razpoložljive paše. Takole piše: »Tako npr. se
nahajajo tukaj veliki prostori, ki so pred 20 ali 30 leti najboljša paša bili, pa so zdaj gosti gozdi, ki so se sami po
sebi zarasli. Podnebje, lega in zemlja: vse to je v Bohinji
lesu jako ugodno, kjerkoli je majhen prostorček prazen

in veter zaseje kako drevesno seme kmalu vidiš drevesice za drevesicem rasti. Na svojem vsakoletnem potovanji
po planinah sem občudoval tukajšnje lepe gozde s toliko
obilnim lesom – nasproti pa sem miloval lačno in suho živino in obžaloval še bolj uboge dohodke planinarstva.«
V nadaljevanju Hitz (1878) razmišlja o vzrokih za žalostne razmere
na področju »planinarstva«, ki povzročajo škodo kmetijstvu in seve
da prebivalcem. Po njegovem mnenju bi morala pri tem večjo vlogo
odigrati država: »In država to lahko stori brez skrbi, da bi
poškodovala gozdarsko gospodarstvo, kajti zemlja je temu
v Bohinji jako ugodna, če tudi bi se smela živina povsod
pasti, le v mladem lesu ne.
Moje načelo je le to: naj se da planinskemu gospodarstvu
to, česar potrebuje živina za svojo hrano, da potem gospodarju oni dobiček donaša, ki ga sme od nje pričakovati.
Kakor pa dandanes reči stojijo, je žalibog gotovo to, da
Kranjska obrtnijska družba dobiček vleče, planinski gospodar pa škodo trpi, ker se paragrafi gozdne postave po
gozdnih uradnikih njemu v kvar tolmačijo. Rad bi vendar
vedel, ali ima država res kakošno korist od tega, da ena
sama družba na svoj prid z gozdom špekulira, Bohinjci pa
zarad tega škodo trpijo, in ali bi ne bilo na večo korist državi, ko bi pripomogla v to, da bi se mogli Bohinjci umnega
planinarstva poprijeti. Ne prezreti se ne sme dalje tudi to,
da od planinarstva živijo večidel vsi tukajšnji prebivalci,
gozdarstvo pa je samo na prid Kranjski obrtnijski družbi.
Zato bi bilo živo želeti, da bi modra postava odvrnila vse
te napake, pod katerimi trpi Bohinjsko planinarstvo.«
Hitz (1878) poudarja: »Bohinj je deželica, katera živi in more
le živeti od planinarstva in živinoreje.«

ZAKLJUČEK
Bohinj je bil zaradi prevlade absolutnega travinja, travnikov, senože
ti, pašnikov in planin od nekdaj izrazito planšarsko območje. V 19.
stoletju so bili živina in mlečni proizvodi pomemben del dohodka
Bohinjcev. Še pomembnejša sta živinoreja in planšarstvo postala po
propadu fužinarstva. Veliko zaslug za napredek planšarstva v Bohinju
v drugi polovici 19. stoletja je imel takratni župnik Janez Mesar, ki je
leta 1873 ustanovil prvo mlekarsko zadrugo na Kranjskem. Deželno
vlado je prosil za pomoč in v Bohinj je prišel sirarski učitelj Tomaž
Hitz, ki je učil ljudi sirjenja po švicarskem postopku. Leta 1877 so
v Bohinju ustanovili prvo sirarno in s tem postavili temelj našemu
mlekarstvu.
Kljub velikemu pomenu živinoreje so bile v Bohinju v drugi polovici
19. stoletja razmere za rejo govedi vse prej kot vzpodbudne. Stroge
omejitve Kranjske obrtnijske družbe so povzročile veliko pomanjka
nje paše na planinah. Poleg tega so rejci posvečali večjo pozornost
staležu živali, manj pa zagotavljanju zadostnih količin kakovostne
krme. Vzrok je mogoče iskati v težjih pogojih pridelovanja krme na
planšarskih območjih, zaradi česar so rejci pogosto imeli odpor do
večjih živali. Zato je bila težnja po večjem številu živali večja od težnje
po povečevanju produktivnosti posamezne živali.
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POGLEJMO V ZGODOVINO PISANE BESEDE O PLANŠARSTVU NA SLOVENSKEM

BOHINJSKA PLANŠARSKA SLOVESNOST » k r a v j i

bal»

Originalni članek glasila »NAŠA VAS«, List slovenskega kmetijskega zadružništva, št. 21, leto IV., november 1955,
urednik inž. Jože Berkopec. Gradivo je priskrbel Matej Smukavec iz Podjelja v Bohinju.

L

eto se nagiblje h kraju in v Bohinju so zopet uprizorili tradicionalno
planšarsko prireditev: »KRAVJI BAL«. Planšarji (majerji) in planšarice
(majerice) so se vrnili s planin. Bohinjski in gorenjski živinorejci nas
ploh so jih z veseljem in s hvaležnostjo sprejeli. Kdor jih sicer ne bi, saj so
bili tropi na planinah pod Triglavom celo poletje pod njihovim varstvom;
na planinsko pašo jih odženo zadnji teden v juniju, vračajo se pa z njimi
zadnje dni septembra.
Letos so priredili »kravji bal« 2. oktobra. Ker
sta planinska živinoreja in turizem v bohinj
skem kotu tesno povezana, je bil ta dan
hkrati tudi zaključek poletne turistične sezo
ne. Majerji in majerice so pripeljali trope s
planin že nekaj dni prej. Do prireditve so jih
pasli prosto v »rovtah«  tako pravijo Bohinj
ci dolinskim pašnikom, na katerih se živina
med pašo v planinah ne sme pasti – okoli
jezera in v dolini do slapa Savice.
Kaj je »kravji bal«? Ko odidejo v planine,
odneso planšarji s seboj vso »basengo«: pi
skre, kotle, ponvice, košare za nošenje jedil,
velike rdeče dežnike iz zelo močnega platna,
golide, koruzno moko, zaseko; najvažnejša
je seveda »pina« za izdelovanje surovega
masla. Vse skupaj povežejo v krošnjo ali po
bohinjsko »basengo«. Star običaj bohinjskih
živinorejcev je, da ob zaključku planinske
paše, ko se tropi vrnejo v dolino, uprizore
skupno pogostitev in zabavo, ki ju imenu
jejo »kravji bal«.
Lep, sončen dan in izredno mikavna priredi
tev sta letos privabila v Bohinj mnogo ljudi,

Planšar se vrača s planine,
obložen z “basengo“
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tri filmska podjetja in veliko fotoreporterjev;
prireditev je posnela tudi filmska skupina za
ložbe »Kmečka knjiga«. Že zgodaj zjutraj so
tropi na Ukancu in na pašnikih proti Savici
veselo mukali, vmes pa se je v presledkih
oglašalo cingljanje kravjih zvoncev. Ko je
predsednik starofužinske zadruge v prvih po
poldanskih urah pri hotelu »Zlatorog« začel
bal, se je cingljanje še bolj povečalo, zakaj
zvonce so nosili tedaj prav vsi: krave  cike,
planšarji in planšarice in obiskovalci.
Tisti čas je 12 tropov zavilo mimo jezera proti
hotelu: živina je hotela piti v jezeru. Mimo
hod so zaključili volovski trop, sirarji in dva
kolesja, s planšarskim županom in županjo.
Že pri jezeru je trope pričakovala ocenjevalna
komisija. Po končanem sprevodu so se vsi
planšarji in planšarice zbrali pri odru.
Planšarski ples sta začela po stari šegi najsta
rejši majer Matija in majerica Anca. Matija
ima že blizu 80 let. V planinah okoli Triglava
je majaril nad 60 let. Tudi Anca bo imela
kmalu 70 let. Majarila je 45 let, zdaj pa
uživa zasluženo pokojnino.

Predsednik kmetijske zadruge v
Stari Fužini začenja slovesnost

“Volevji pastir“ kliče “trop“

Trope oceni komisija strokovnjakov
- planšarji so ponosni
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Pogled na trope v mimohodu ob prelepem Bohinjskem jezeru

To nista filmski igralki, marveč planšarici iz Stare Fužine
Na vrsto je prišla tudi mrzlinka. Zaplesala sta tudi Vogrinova
Sonja in Marko iz Bohinjske Bistrice, najmlajši planšar in najmlajša
planšarica.
Da, izredno lep »kravji bal«. Nastal je iz dolgoletne borbe bohinj
skih planšarjev z naravo. Napore planšarjev in sedanjih treh zadrug
(Stara Fužina, Srednja vas in Bohinjska Bistrica) je v pozdravnem
govoru obrazložil predsednik starofužinske zadruge.

Planšarji, planšarice in živina v sprevodu
»Anca, zdaj pa le harmoniko v roko, nas že pošteno pete srbe. Tudi
mi bi radi zaplesali v coklah kakšno polko ali valček!« so naprosili
planašarji in planšarice.
Zvrstile so se poskočne stare bohinjske polke in valčki. Cokle so
zadonele in udarjale takt. Harmonika pa je ubrala tisto znano bo
hinjsko polko:

»Vleci, vleci dreto,
Tolci, tolci klin …

»Bohinjska zemlja zahteva od nas, da smo planšarji,
zakaj vsepovsod nas obdajajo planine in gorski grebeni s sočno planinsko travo. Našo živinorejo je minula vojna hudo prizadela; število živine se je močno
znižalo; planinske staje in sirarne so bile uničene …
Kljub temu se je bohinjski živinorejec trmasto lotil
obnove. Uspehi so že tu. Staje so spet polne, količina
prodanega mleka in sira raste iz leta v leto, čistimo
pašnike, gradimo staje, sirarne, poti, da ne bo treba
več toliko prenašati na hrbtu in podobno. Čaka pa nas
še mnogo nalog. Predvsem bomo morali še naprej
odbirati plemenjake in naraščaj, urediti planinsko
napajališče, zboljšati travnike in rov te, da bomo živali bolje krmili čez zimo, kar bi ugodno vplivalo na
razvoj in težo goveda.«
Ob zaključku plesa je komisija razglasila rezultate ocenjevanja.
Prvo mesto je prisodila PetricLenartovemu tropu, drugo Anžlino
vemu, tretjo Vorenčevemu, nato Urbančevemu, Andrejčevemu,
PetricPetkovščevemu itd.
Živina teh tropov je bila celo poletje zdra
va in dobro oskrbovana, njihove krave so
dale pri planinski paši letno nad 2000 kg
mleka, majerji in majerice teh tropov so
bili nadalje najbolje opremljeni itd. Komi
sija je nagradila tudi sirarje za kakovostno
izdelavo sira, za snago v sirarnah in vestno
opravljanje del.

Pripis urednika:
Morda leto 2009 pripelje v
Bohinj tudi našo rejsko organizacijo, ki ohranja tudi bohinjsko
ciko. Morda se obeta » CIKIN
KRAVJI BAL V BOHINJU ».
Najstarejša planšarica Anca je zaigrala
še prav mladostno bohinjsko polko.

Anca in Matija, najstarejša planšarja,
sta se prva zavrtela

Pustimo se presenetiti!
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BOHINJSKA SIRARNA OHRANJA
BOHINJSKA SIRARNA d.o.o., direktor Primož Cvetek

BOHINJSKI SIR

D

ružba Bohinjska sirarna d.o.o. je bila ustanov
ljena, ker smo njeni družbeniki želeli, da se več
kot sto let dolga tradicija izdelave Bohinjskega
sira ohrani. Ko smo izvedeli, da do prodaje prvotnemu
interesentu za nakup ni prišlo, in ko so začele krožiti še
informacije, da bi na lokaciji sirarne lahko začeli izvajati
druge dejavnosti, smo se na začetku leta 2008 odločili
za ustanovitev družbe. Ta je pod enakimi pogoji kot
prejšnji interesent kupila sirarno z vsemi nepremičnina
mi, premičninami in prepoznavno zaščiteno blagovno
znamko ter začela izdelavo bohinjskega sira.
Blagovna znamka ‘Bohinjski sir’ je zaščitena, zaščitni znak pa je
stiliziran planšar na rdeči podlagi. Zato bodo lahko pod tem pre
poznavnim imenom in znakom kupci kupili sir, ki se na poseben
način izdeluje le v Bohinjski sirarni. Blagovna znamka zaenkrat še
ni geografsko zaščitena, vendar je že sedaj,
in bo tudi v prihodnje, ta izjemen in eden
najbolj prepoznavnih hlebov sira izdelan le iz
domačega bohinjskega mleka. Spoštovanje
tradicije v proizvodnji in ročnem negovanju
sira ter povezanost z Bohinjem, ki je s svo
jo neokrnjeno naravo biser Slovenije, dajeta
bohinjskemu siru posebno mesto med po
dobnimi proizvodi.
Bohinjski sir smo začeli ponovno proizvajati
aprila 2008. Dobite ga že v vseh večjih trgo
vinah Mercatorja, Interspara in Tuša. Kupite
ga lahko tudi v domačih trgovinah v Bohinju
ali na tradicionalnih bohinjskih prireditvah,
še posebej na Kravjem balu. Z bohinjskim
sirom vam bodo postregli tudi
v boljših restavracijah in
hotelih.
Proizvodnja bohinjskega
sira je omejena, saj je
odvisna od pridelave domačega bohinjskega
mleka. Naš cilj ni v povečevanju proizvodnje,
ampak v visoki kakovosti proizvodov. Prepri
čani smo, da bomo dolgoročno uspešno
sodelovali z bohinjskimi kmeti in kmetijsko
zadrugo, ki so nam ob zagonu sirarne stali
ob strani; v bodoče bodo imeli kupca mleka
v domačem kraju. Dnevno povprečno izde
lamo okrog 200 kg bohinjskega sira, kar je
za slovenske razmere sorazmerno malo.
Ko ga boste zagledali na polici v trgovini,
si ga zato le privoščite.

Redna proizvodnja bohinjskega sira bo goto
vo pripomogla tudi k ohranjanju živinoreje
in posledično k skrbnejši obdelavi kmetijskih
površin. Tako bo z lepimi polji in travniki tudi
za turiste Bohinj še privlačnejši.
Trenutno imamo v sirarni tri zaposlene, ka
terih delo zelo cenimo. V kratkem se jim
bosta pridružila še dva Bohinjca. Začetek
dela sirarne je bil mogoč tudi zaradi prosto
voljnega in požrtvovalnega dela domačinov
– družbenikov. V Bohinjski sirarni smo se v
celoti posvetili samo proizvodnji bohinjskega
sira. Prepričani pa smo, da nam bo uspelo
ponovno začeti izdelovati in na trgovske po
lice vrniti tudi bohinjsko skuto ali katerega
izmed drugih proizvodov Bohinjske sirarne,
ki so jih kupci zelo cenili.
Bohinjsko sirarstvo ima bogato tradicijo, ki
se je začela že v 13. stoletju na bohinjskih
planinah. Velik pečat bohinjskemu siru sta v 19. stoletju dala švi
carski sirarski mojster Tomaž Hitz in bohinjski župnik Janez Mesar.
V bogati zgodovini so se izoblikovale posebnosti bohinjskega
sira, kakršnega poznamo danes. Bohinjski sir je po tehnologiji,
znanju in tradiciji izdelave posebna vrsta ementalskega sira, ki
ga izdelujemo le v sirarni v Srednji vasi v Bohinju.
V Bohinjski sirarni se veselimo, da si Bohinjci prizadevajo ohranja
ti tudi nekatere druge izdelke, kot so bohinjski med, mohant in
mesni izdelki, ki tudi prispevajo k ohranjanju kmetijstva, kulturne
krajine in prepoznavnosti Bohinja. Mohant je že geografsko zaš
čiten, dobi pa se na nekaj kmetijah.
Bohinjski sir je gotovo najbolj prepoznaven izdelek Bohinja. Celo
v slovarju slovenskega knjižnega jezika piše ob besedi bohinjski:
»bohinjski sir - ementalski sir, izdelan v Bohinju«. Ta sir
izjemnega okusa je bilo potrebno ohraniti in ga spet vrniti na
prodajne police, saj so ga kupci imeli vedno zelo radi. Prepričani
smo, da mnogi Slovenci že z veseljem ponovno sprejemajo naš
sir in uživajo v njegovem okusu tako kot so pred leti, ko je bil to
eden najbolj iskanih sirov.
Glavni cilji izdelovanja bohinjskega sira so torej ohranitev naše
sirarske tradicije, kakovosti in prepoznavnega okusa.
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RAZMIŠLJANJE O BODOČNOSTI CIKASTE PASME
Mag. Jože Bergant, dr.vet.med., Osemenjevalni center Preska

Z

a nami sta letni pregled bikov cikaste pasme in
strokovna delavnica, ki je bila v Solčavi. Ob tem
se porajajo nekatera spoznanja in vprašanja, kako
v prihodnje nadaljevati selekcijo te pasme.
Menim, da je treba delno spremeniti rejski program. Dosedanje
razdeljevanje pasme na cikasti, delno cikasti in pincgavski tip je
preživelo in v selekcijskem smislu nima več nobene teže. Ugotavlja
se, da z uporabo bikov cikastega tipa ne dobimo vedno živali, ki bi
se približevale temu tipu, ampak ostajajo v ostalih dveh tipih, ali
se celo vanju spremenijo. To kaže na izredno raznolikost dednih
zasnov živali, ki se pod vplivom okolja različno izoblikujejo. Da bi
dedne zasnove čim hitreje prečistili in utrdili, bi se morali v čim
večji meri usmerjati v t.i. linijsko parjenje, o čemer je bil objavljen
članek v zadnji številki Cikastega zvončka.
Na strokovnih ekskurzijah v tujini so udeleženci lahko dobili po
datke o tem, kako so drugod ustvarjali njihove avtohtone pasme.
Ustvarili so si lahko mnenje, da slovenskim rejcem nihče ne bo
oporekal pravice do avtohtonosti cikaste pasme, saj je to pasma,
ki je vzrejena v Sloveniji, tu živi in se razvija naprej.
S številom živali cikaste pasme v Sloveniji je dosežen stalež, ko
vseh odvečnih živali ni več mogoče prodati kot plemenske in s
tem dosegati zadovoljujočo ceno. To pomeni, da bo treba kar
nekaj živali prodati za zakol, kar pa ne bo več prinašala solidne
ga dohodka. Torej bo treba nekaj storiti na področju povečanja
prirastov potomcev. To bo mogoče s povečanjem prirastov v čisti
pasmi, in sicer s kontrolo prirastov po metodah mesnih pasem in
uvajanjem gospodarskega križanja za prodajo mesa. Najhitrejši
rezultat bi dalo gospodarsko križanje z mesnimi pasmami, pred
vsem s pasmami limousine, rdeči angus, belgijsko beloplavo in
charolais. Ob primernem izbiranju plemenic za križanje, predvsem
tistih s podpovprečnimi plemenskimi vrednostmi, bi ostali del
črede močno izboljšali in preprečili razmnoževanje v čisti pasmi
živalim, ki niso v rejskem cilju. Obenem bi živali iz takšnih križanj
v klavnicah dosegale bistveno boljši klavni izkoristek in ceno. Rejci
so lahko pri vseh pasmah v Avstriji in Švici sami ugotovili, da se
bo vsaka pasma ohranila le, če daje dovolj velik dohodek, bodisi
s prirejo mesa ali mleka.
Menim, da bi bila glede na način izkoriščanja živali smiselna delitev
pasme na dva tipa: na mesni tip in na mlečni tip. Mesni tip naj
bi zadovoljeval vse tiste rejce, ki živali ne molzejo in se ukvarjajo
s prirejo telet in pitancev. Za mlečni tip pa bi se odločili tisti rejci,
ki živali molzejo in jim je prireja mleka bistveni dohodek. Da bi
dosegli zadovoljiv napredek, je treba pri obeh tipih uvesti kontrolo
proizvodnje v določenem obsegu. Tako bi dobili osnovne podatke
za izračune plemenskih vrednosti
živali in hkrati zagotavljali kontrolo
po metodah ICARja.
Pri odbiri živali za nadaljno rejo je
potrebno živali odbirati tako po
njihovem poreklu kot po telesnih
oblikah. Pri odbiri po poreklu se
odločamo za živali, ki imajo čim
popolnejše podatke o njihovih
prednikih, saj le tako lahko za
gotavljamo, da so v rejskem cilju
pasme. Pri odbiri po zunanjosti
pa moramo paziti predvsem na
to, da s posameznimi živalmi ne
razmnožujemo in razširjamo v reji
telesnih napak, ki imajo vpliv na
proizvodnje lastnosti.

Čreda govedi cikaste pasme pri rejcu Janezu Mraku v
Studenčicah nad Medvodami
Pri odbiri gle de na telesne lastnosti pazimo predvsem
na naslednje:
Splošni vtis živali naj bo v okvirih in merah, ki so določeni v
rejskem cilju. Obar vanost živali je določena z rejskim ciljem.
Lahko je enobarvna  rdeča ali ima tipično cikasto obarvanost.
Dovoljene so tudi vse vmesne kombinacije. Izloča naj se živali z
velikimi belimi lisami ali belo obarvanostjo posameznih četrtin
telesa. Oblika glave – pretirano poudarjanje brahicernega tipa
živali je skozi zgodovino z izoblikovanjem pasme izgubilo svoj
pomen. Obliko glave in vratu tako določa rejski cilj. Oblikam
rogov ne dajemo prevelikega pomena, saj je dedni delež pri
izoblikovanju rogov izredno majhen, dedovanje oblike je zelo
nezanesljivo. To so ugotovili tudi pri mnogih drugih pasmah, kjer
se za oblikovanje želene oblike rogov uporabljajo celo železni
modeli, ki zanesljivo dajejo tisto obliko rogov, ki si jo rejci želijo.
Oblika trupa – zaželeni so čim bolj ravna hrbtna linija, čim več
ja prsna globina in širina ter obsežen vamp. Zadnja polovica
trupa – pri ocenjevanju pazimo predvsem na noge, medenico
in vime. Pri nogah ocenjujemo kakovost parkljev ter položaj in
obliko skočnega sklepa. Pri medenici je zelo pomembno, da je
v ravnem položaju. Kolčni sklep mora biti nameščen čim bolj v
sredini medenice. Huda napaka je medenica, ki je v zadnjem delu
vzdignjena. Posledica je visoko nasajen rep. To povzroča zaosta
janje urina v nožnici, s tem pa tudi neplodnost oziroma težave
s plodnostjo. Medenica naj bo dovolj dolga in široka, da bodo
lažje telitve. Vime nu se je od začetka odbire posvečalo premalo
pozornosti. Gre za lastnost, ki močno vpliva na gospodarnost reje
pri katerikoli usmeritvi. Vime mora biti pravilno izoblikovano, po
možnosti z enakomerno razporeje
nimi seski, enakomerno razvitimi
četrtmi in brez odvečnih seskov.
Vime naj bo čim višje nastavljeno,
dobro pripeto in dovolj obsežno.
Le tako vime bo zagotavljalo pri
merne količine mleka.

Telica Mavra SI 43217050,
rejec Franci Kemperl iz Županjih njiv pri Stahovici

Rejcem želim, da se za nadaljnjo
rejo živali cikaste pasme odločajo
v čim večjem številu. Pri tem pa
naj vedno poiščejo rešitev, ki jim
bo prinašala dohodek, ali pa vsaj
pokrivala stroške reje. Ljubiteljska
reja, kot je reja pri malih živalih,
pasme namreč ne bo ohranila,
zato je pač treba upoštevati tudi
ekonomski učinek reje.
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PREDSTAVLJAMO VAM

Kmetija

PEKLAJ
Janez Krmelj naslednik Peklajeve
kmetije

Rok Poljanšek

K

metija Janeza Krmelja, po domače pr’ Peklaj, leži v Polhograj
skih dolomitih, v vasi Selo nad Polhovim Gradcem. Spada v
občino Dobrova  Polhov Gradec, od Ljubljane je oddaljena
25 km. Vas ima le 15 hišnih številk, če odštejemo okoliške počitniš
ke hiše. V vasi je le še 8 kmetij, a tudi te v večini nimajo pravega
nasledstva. Gospodarji so ostareli ali pa neoženjeni in bodo, ker
so že v letih, po vsej verjetnosti ostali samski. Včasih je bila vsaka
hišna številka kmetija zase, toda nekaj kmetij je že propadlo. Tudi
kmetija, ki jo je Janez podedoval, ni imela naslednika. Prva svetov
na vojna ji je pustila pečat, saj je oče kmalu po vojni umrl. S tem
se je počasi začel propad, saj na kmetiji ni bilo več moške roke.
Ženski del družine pa ni imel volje in moči za dobro gospodarjenje.
V pobojih po drugi svetovni vojni pa je bil ubit še novi, mladi po
tencialni gospodar. Ker je bil umorjeni gospodar pripadnik takrat
osovraženih domobrancev, so kmetijo nacionalizirali, nato pa so
jim postopoma vrnili hišo, travnike in del gozda, ki so ga v celoti
vrnili šele po osamosvojitvi Slovenije. Gozd so seveda, kot v večini
primerov, pred osamosvojitvijo dodobra izsekali in ga tako vrnili
čisto izropanega.
Na kmetiji so se vseskozi ukvarjali z živinorejo. Najprej so imeli cike,
po drugi svetovni vojni pa so čredo zamenjali z lisasto pasmo. Jane
zovi bližnji že 20 let intenzivno pomagajo na kmetiji, ki je bila do
Kmetija PEKLAJ (od daleč)
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leta 2006 v lasti starejše gospe. Novembra 2004, ko je bil Janez
star 15 let, sta z lastnico sklenila dogovor, da bo na kmetiji zagos
podaril on. Že naslednje leto januarja je bila napisana oporoka, s
katero je Janez dobil še večje veselje do kmetovanja, saj je vedel, da
se mu bodo uresničile sanje iz otroštva in bo nekoč postal gospo
dar kmetije. Septembra 2008 je pravnomočno postal njen lastnik
in se tako že oktobra udeležil tekmovanja za mladega gospodarja
leta 2008. Bil je najmlajši tekmovalec. Tekmovanje je potekalo 10.
oktobra 2008, na kmetijskem sejmu v Komendi. Pomerilo se je 11
tekmovalcev, Janez pa si je s sotekmovalcem delil drugo mesto. S
prijavo na tekmovanje je želel doseči večjo prepoznavnost cike in
bolje predstaviti rejo te avtohtone pasme na hribovskih kmetijah.
Je aktiven član Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji
in Traktor foruma (www.traktorforum.net), kjer si nadebudni mladi
kmetje izmenjavajo mnenja, informacije in se pogovarjajo o delu na
kmetiji. Na začetku leta 2007 je Janez vstopil v program Ekološkega
kmetovanja, tako da je kmetija še v fazi preusmeritve. Dokončal
je srednjo veterinarsko šolo, zdaj pa obiskuje 1. letnik agronomije
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V deževnih dneh, ko ima malo
več časa, se rad ukvarja z obdelavo lesa, sicer pa mu dela nikoli ne
zmanjka. Zaenkrat je še sam, na kmetiji pa mu pomagajo domači.
Tudi oče ima kmetijo, kjer Janez prav tako pomaga.
Domačija PEKLAJ (od zgoraj)

CIKASTE VRAGOLIJE S
HIŠNIMI LJUBLJENČKI
Rafko Rokavec

Na izboru mladega gospodarja leta 2008

Pri Žvanovih na Blejski Dobravi so zvesti prijatelji slovenske cike. Z vso pozornostjo skrbijo za elitno cikasto
kravico SRNO, njeno teličko PIKO in hudomušnega,
dve leti starega kužka BENA. V najlepšem mesecu,
maju 2008, ko je Srna povila malo Piko, so skupaj
prijateljevali na dobravskem polju Gorišce. Kuža Ben
se je hotel igrati z malo teličko, a ga je materinski
čut in skrb mame Srne pogosto prepodil.
Ni kaj, cika zna poskrbeti za svoje potomstvo.

Čreda na paši

Cikaste vragolije so lahko tudi na prijateljski osnovi.
Pri Mrčunovih s Plesa pri Moravčah je telica BOROVNICA želela spoznati toplino psičke LISKE. Ko je
telica prišla do nje, se je kar »pomehkužila« in se
je bila pripravljena ljubkovati. Liska je v prisotnosti
cikice postala nadvse nebogljena. Sedaj je dopolnila
že dobro leto dni in povrgla mladičke, vprašanje pa
je, ali bi bila tudi tokrat tako ljubezniva?
Ni kaj, cika zna prisluhniti tudi hišnim ljubljenčkom.
Telica Cedra SI 43334784, potomka bika CVET-a 851977
Kmetija obsega 8 ha travnikov in 27 ha gozda. Ko je Janez začel
kmetovati, je imel le eno kravo simentalko, po dveh letih pa se
lahko pohvali z 10 glavami govedi. Ima 5 krav dojilj, brejo telico,
plemenskega bika in tri teleta. Čredo želi še povečati. Imeti želi 8
krav dojilj, več telet in plemenskega bika za naravni pripust. Zaradi
zaraščanja bo potrebno še kakšen hektar površin očistiti. Trenut
no zaključuje dela za ureditev gnojišča. Načrtuje tudi zamenjavo
kritine na hiši ter kozolcu. Trenutno si stroje izposoja pri očetu,
zato bo moral kupiti tudi kmetijsko mehanizacijo. Strojev s kmetijo
namreč ni dobil.
V naši preljubi Sloveniji nam takega podmladka, ki bi dal vse za
obstoj kmetije, manjka. Janez je eden takšnih, pa čeprav mora trdo
delati, marsikatero stvar izpustiti in varčevati na vsakem koraku. V
današnjem času hitenja in zapiranja med lastne plotove, ko trdo
delo ni vredno nič, se vsaj nekaterim hribovskim kmetijam vendarle
obetajo svetli časi.
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V zahvalo MLAKARJEVIM
Dominik Čevka, predsednik društva CK

Planina Zajamniki

V

novembru 2008 smo se z veseljem zbrali pri
Mlakarjevem stanu na planini Zajamniki, eni
najlepših planin v Julijskih Alpah, ki leži na nad
morski višini 1257 m. Pobudo za prijateljsko srečanje
sta dala Mira in Anton Žvan z Blejske Dobrave. Anton
ima namreč bohinjske korenine in je že od svoje
mladosti tesno povezan s planino. Ker so Mla
karjevi veliko storili za ohranitev planšarstva
in bohinjske cike, se je Anton odločil, da jim
v zahvalo v imenu društva naredi lepo lese
no tablo, na kateri je znak
društva in napis:

Mlakarjevi iz Bohinjske Češnjice so s planino Zajamniki neločljivo
povezani od nekdaj. So ena izmed tistih redkih domačij, ki
vztrajajo in nadaljujejo tradicijo planšarstva. Veliko zaslug
ima predvsem Cilka, ki že od leta 1969 neprekinjeno
opravlja delo na planini, že zelo dolgo pa tudi na plani
ni Krstenica. V oporo in pomoč sta ji bila pokojni brat
Niko in sestra Ivana. Vsi skupaj so dali velik prispevek
k ohranjanju avtohtone pasme cikasto govedo.
Na ohranjanje pasme so vseskozi gledali s
ponosom in naklonjenostjo.
Prijeten novembrski dan je postregel z lepim
vremenom in pogledom na prečudovit
gorski svet pod Triglavom. Srečanja sta
se poleg predstavnikov društva udeležila
še predsednik Turističnega društva Bo
hinj Jure Sodja in kmetijski svetovalec
Dušan Jovič. Ugotovili smo, da lahko
s skupnimi močmi naredimo kaj več
za to izvorno območje slovenske cike
in tudi za ciko samo.

Predsednik
Dominik Čevka
ob podelitvi
table

Udeleženci ob podelitvi table
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Ivana in Cilka Mlakar

ANTONU KANDARETU
V SLOVO
V času nenehnega
hitenja, ko človek
kar pozabi na min
ljivost življenja, je
prihitela novica, da
je umrl dolgoletni
strokovnjak na po
dročju govedoreje,
Anton Kandare.

Anton Kandare se je rodil 15. januarja 1939 v vasici Šmarata v
Loški dolini. Vihravi časi pred začetkom druge svetovne vojne
in po njej so bili težki in prežeti s pomanjkanjem. Želja po no
vih znanjih in širjenju življenjskega obzorja ga je pripeljala na
šolanje v Ljubljano. Leta 1966 je diplomiral, tema naloge je bila
živinoreja, in postal diplomirani kmetijski inženir. Vseskozi je de
lal na področju živinoreje, v kateri je našel navdih za strokovno
delo. Prav ta navdih ga je leta 1974 pripeljal na Kmetijski zavod
Ljubljana, kjer se je osredotočil na selekcijsko delo v govedoreji.
Posebej pri srcu mu je bila »sivka«, saj mu je bilo prav govedo
rjave pasme najbolj ljubo. V sedemdesetih in osemdesetih letih
je opravljal selekcijsko delo, ki ga je vselej nadgradil v praksi,
med rejci na terenu. Od leta 1983 pa do upokojitve, leta 2002,
je opravljal delo vodje selekcijske službe na Kmetijskem zavodu
Ljubljana. S strokovnim znanjem in hudomušnim pristopom si
je pridobil zaupanje med rejci. Večkrat je dejal, da je mesto stro
kovnjakov na terenu in ne v pisarnah. Današnji čas to njegovo
trditev vse bolj potrjuje.
Anton Kandare ima zasluge za rejsko delo tudi izven meja naše
domovine. Že kar samoumevna je bila njegova udeležba na kme
tijskem sejmu v Novem Sadu, kjer je sklepal številna poznanstva,
ki so bistveno pripomogla k prodaji plemenskih telic in bikovega
semena na območja nekdanje Jugoslavije. Njegovo znanje se
je vedno znova pokazalo pri organizaciji govedorejskih razstav,
saj je imel izbran besednjak in izvrstno žilico za komentiranje.
Zaradi svoje sproščenosti je bil na razstavah in strokovnih ek
skurzijah nepogrešljiv.
Anton Kandare je bil človek izjemne širine, kar smo občutili nje
govi sodelavci, rejci in drugi ljudje. Njegove besede so morda
na začetku imele nenavaden prizvok, a so se kasneje izkazale za
čuteče, polne humanosti. Kot pokončen in odločen mož je imel
rad svojo domovino. Z veseljem je spremljal rojstvo slovenske
pomladi in nastajanje slovenske države. Leta 1994 je huda pro
metna nesreča močno okrnila njegovo zdravje in mu preprečila
nadaljevanje strokovnega dela. Bolečine je premagoval z vztraj
nostjo, neumornim delom in željo po življenju. Tudi dolgoletno
okrevanje je izkoristil v polni meri in ni podlegel malodušju.
Množično slovo na brezoviškem pokopališču, 11. oktobra 2008,
je bilo samo še potrditev veličine njegove osebnosti. Njegova
ustvarjalna zapuščina nas zavezuje pri našem delu. Njegovo
delo je neprecenljivo, spomin nanj ne more umreti.

Medija Primož dr. vet. med. s.p.
Češnjica 15,
4267 Srednja vas v Bohinju

Delovni čas: NON STOP
Telefon: (04) 572 37 57
Mobitel: 041 625 542
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NOVOLETNO JUTRO
Vse §e spi,
le jaz bedim,
s pogledom po smrekah pohitim.
Bo§am lepotice,
zelene gozdne te kraljice.
SiniŸka prileti,
v krmilnico pohiti,
sreŸno, zdravo Novo leto nam za§eli.
Za sreŸo rejcem
slovenske cike
spesnila Milka
MoŸnik iz Sv. Petra
nad Begunjami.

Čast njegovemu spominu!
Rafko Rokavec
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PLANINA

Bošca

Toni Urbančič, Pašna skupnost Bošca

P

lanina leži pod vzhodnim pobočjem Breginjskega
Stola in se razprostira po grebenu proti Starijske
mu vrhu. Vzhodi del grebena, kjer se dandanes
živina še pase, so začeli uporabljati, ko so lastniki
zemljišč v Breginjskem kotu opustili košnjo. Planina, ki
je prvotno obsegala 240 ha, je večinoma zaraščena.
Planinske stavbe so na višini 1350 m, še aktivni pašniki
pa se raztezajo od 1100 do 1450 m visoko. Planina je
dostopna z dveh strani grebena. Iz Breginjskega kota
vodi do nje 12 km dolga traktorska pot, iz Žage pa je
pot dolga 13 km. Do nekdanjega mejnega prehoda
Učja je cesta asfaltirana, naprej pa je utrjen makadam,
ki ga redno vzdržujejo.

Zgodovina planine
Prvotno je bila planina last kmetov iz vasi Srpenica. Ostanki staje stare
planine se nahajajo nižje, pri današnji drugi lovski koči, s pomenljivim
imenom Pri starih hramih. Leta 1912 so se odločili za gradnjo nove
planine, in sicer malo pod grebenom Malega vrha. Kmalu po začetku
gradnje se je začela prva svetovna vojna, ki je s prihodom Soške fronte
ustavila dela. Na planini je imela ključne položaje italijanska obramba,

Vodni zbiralnik Lopoč
ki je potrebovala povezavo z zaledjem. Zato so preko grebena zgradili
cesto, ki je povezala dve dolini. Gradnjo spodnjega hleva in mlekarne
so nadaljevali po koncu vojne. Dela so bila končana leta 1925. Faši
stična oblast Italije je leta 1934 razlastila lastnike Srpenice in planino
podržavila. Med drugo svetovno vojno je bila požgana mlekarna. Po
vojni so kmetje iz vasi Srpenica skupaj s Trnovci planino obnovili in
zgradili vodni zbiralnik za kapnico. Toda nekdanja država je razglasila
planino za splošno ljudsko premoženje. Leta 1953 je planino prevze
la KZ Bovec in z njo gospodarila skupaj z nekdanjimi lastniki. Po letu
1960 so prišli na planino tudi živinorejci iz vasi Breginjskega kota, a
so jo morali leta 1965, ob prihodu KZ Tolmin, zapustiti. KZ Tolmin je
planino uporabljala do leta 1970, to pa je povzročilo tudi kasnejše
probleme v zvezi s hrvaškim lastništvom pašnikov (problem, ki se na
naša na kmetijstvo vse Soške doline). Po umiku KZ Tolmin so se na
planino vrnili pregnani kmetje in tam gospodarili do leta 1982, ko je
bilo konec mlekarjenja. Na planini so se pasle samo še telice. Takrat
so se v Posočju ob pomoči države začele obnove planin. O obnovi je
razmišljala tudi peščica preostalih kmetov, ki pa se zaradi finančnih
težav ni upala podati v večjo investicijo. Po dveletnem premoru in več
usklajevanjih so se odločili planini vdahniti novo podobo.

Obnova planine

Ob otvoritvi novega hleva po 1. svetovni vojni, na katerem so
italijani izobesili fasisticno zastavo
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Leta 1984 je bila ustanovljena pašna skupnost Bošca. Štela je 78 članov.
V skupnost so bili povabljeni vsi interesenti iz dolin Nadiže in Soče, ki
so se strinjali s temeljito obnove planine. Posebnost pa je bil prihod
kozjerejcev na bližnje planine na Humu. Novonastala pašna skupnost
ni imela tradicije organiziranosti po starih načelih. Novi člani so prišli iz
različnih vasi, živino so imeli po drugih opuščenih planinah. S seboj so
prinesli tudi različne navade, zato je bilo treba uskladiti pravila delovanja
pašne skupnosti. Po temeljitih usklajevanjih in opogumljanju kmetijske
svetovalne službe se je z najetjem kredita začela obnova. Vsebovala je
zamenjavo kritine na spodnjem hlevu in mlekarni ter ureditev bivalnih
prostorov nad mlekarno. Od zgornjega hleva je ostal samo še zunanji
obod. Nabavili so električni agregat in opremo za strojno molžo krav
na stojiščih in koz v molzišču. Zamenjali so dotrajana okna in vrata ter
z ureditvijo čredink in napajališč poskrbeli za kakovostnejšo pašo živi

Obnovljen stan (v ozadju Kanin) leta 1986

Obnova leta 1985, Rejci pri obnovi

ne. Vsa dela so bila opravljena do začetka devetdesetih let. Zatem pa
se je začela stagnacija. Na planino so prihajali le rejci živine, ki so bili,
razen enega, vsi zaposleni. Po razglasitvi samostojnosti Slovenije pa je
v dolini propadlo mnogo podjetij, zato so si nekateri poiskali zaslužek v
bolj oddaljenih krajih. Takšne zaposlitve niso dopuščale kmetovanja ob
delu, moči starih gospodarjev pa so pojenjale. Samo delo na planini bi
se mogoče izplačalo, problem je bila oskrba živine v zimskih mesecih.
Pomemben dejavnik je tudi birokratizacija kmetijske dejavnosti, ki je
zaprla vrata marsikaterega majhnega hleva. Zanimanje za planino se
je pokazalo spet leta 2003, s prihodom novih interesentov za pašo
živine. Leta 2005 so obnovili porušeni hlev, da bi lahko v njem proda
jali izdelke in privabili na planino več turistov. Velik problem je bil, ker
planina ni imela tekoče vode, ampak se je oskrbovala le z deževnico.
Nekateri so mnenja, da je planina dobila ime po pomanjkanju vode
(Bošca). Pomembno je bilo leto 2007, ko so na Bošco pripeljali tekočo
vodo, ki izvira 200 m pod planino.

Delo v planini
Ob ustanovitvi je pašna skupnost štela 78 članov, deset let kasneje pa
že bistveno manj. Kasneje so se pojavili novi interesenti, zato je leta
2002 obstoječa pašna skupnost registrirala nove člane. Klub temu pa
je 28 članov, ki so podpisali pogodbo o ustanovitvi, imelo enake težave
– osip gospodarstev. Nekatera so opuščala rejo, novih interesentov pa
ni bilo, da bi planina lahko delovala.
Vsi člani pašne skupnosti so podpisali pogodbo o ustanovitvi in se
zavezali, da bodo spoštovali pašni red. Pašni red zajema pravico do
paše na zasebnih parcelah in na površinah, ki sta jih dala v najem
občina Bovec in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Medsebojna raz
merja pa ureja zbor pašne skupnosti, ki se opravi dvakrat letno. Zbor
pred odgonom ugotovi stalež živine, obseg del in potrebno število
ur za opravilo nalog. Izvoli gospodarja, ki skrbi za zastavljene naloge.
Glede na število krav in koz določi čas odhoda in trajanje sezone. Po
končani sezoni občni zbor sprejme obračun pašne sezone ter poročilo
o opravljenih nalogah in porabljenih sredstvih.
Stanje živine na planini v letu 2008 je bilo takšno: 29 krav, 69 molznih

Stan in hlev po obnovi
koz in 56 telic, ki so last 19 članov skupnosti. Za oskrbo te živine so na
planini mlekar in dva pastirja. Pašna sezona traja 120 dni. V tem času
mora vsak član opraviti 8 ur prostovoljnega dela ter priskrbeti 0,75
m drv za kurjavo in določeno število lesenih kolov za ograjo, odvisno
od enot (GVŽ) molzne živine. Mlekar je najeta in plačana delovna
sila, pastirji pa so člani, ki »odpasejo« pet dni na kravo; pri kozah pa
je število dni odvisno od količine namolzenega mleka (kozja mera).
Merjenje se opravi enkrat v sezoni.
Vse planine v Posočju žuli enak problem  pomanjkanje mlekarjev.
Posebnost planina Bošca je mlekar iz Ukrajine, ki uspešno izdeluje
sir že četrto leto.
Na planini se dnevno povprečno namolze 480 litrov mleka, od tega
je 24 % kozjega. Siri se dvakrat dnevno. Mleko se minimalno posne
ma. Izdelanih je bilo 5,2 t sira, 2,3 t skute, nekaj masla in za potrebe
planine nekaj pinjenca. Vsak član dobi na osnovi izračuna ustrezno
količino posameznega izdelka glede na količino mleka. Sir se deli pet
krat v sezoni, drugi proizvodi pa se dnevno spravljajo v dolino. Pastirji
poleg molže in oskrbe živine pomagajo mlekarju pri predelavi mleka
in oskrbi sira, nadzorujejo pašo telic, ki imajo od krav ločen pašnik in
poskrbijo za dobro počutje osebja (kuhinja).

Cikasti zvonček
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Pokojni planšar Marjan Žuber iz Potokov (desno), ki je bil
dolgo časa zvest planini Bošca.

Ohranitev cikaste pasme
Pred drugo svetovno vojno so bile cikaste krave prevladujoča pasma.
Zaradi svojih značilnosti so bile zelo primerne za pašo v visokogorju. S
primerno selekcijo za dosego večje mlečnosti bi bila ta pasma še danes
konkurenčna, predvsem na manj intenzivnih kmetijah. Po letu 1960
pa se je začela zamenjava cikastih krav z sivorjavimi, ki so v večini še
sedaj. Ker so bili med člani ljubitelji cikaste pasme, je bila med množico
sivorjavih krav vedno kakšna cikasta. S ponovno oživitvijo pasme pa
se je letos paslo pet cikastih krav in 28 telic. Za to ima največ zaslug
Marko Antih iz Starega sela, katerega krave in telice so v večini.

Zaključek
Paša krav v planinah je bila nekoč pomembna dejavnost kmetijstva v
gorskem svetu, saj so bile površine v dolini namenjene za prehrano
ljudi. Živina je izkoriščala površine, ki niso bile primerne za košnjo. Take
površine so bile običajno v skupni lasti in niso bile razparcelirane. Lastniki
so bili vpisani v zemljiško knjigo na podlagi deležev. V zadnjih letih pa
je na tem območju število kmetov, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, zelo
upadlo; površine v okolici vasi ostajajo neobdelane, površine v planini
ne služijo prvotnemu namenu. V ospredje prihajajo drugi motivi za
nadaljevanje planšarske tradicije; predvsem v povezavi z turizmom,
ki zagotavlja še drugim kmetom dostojen zaslužek. Kmetje, ki dajo
živino na planino, imajo več prostega časa za kmetovanje v dolini.
Živina je bolj zdrava. Posestvo, ki samo prodaja končne kmetijske
proizvode, ima večji finančni dohodek. Ohranja se tradicija pridelave
planinskega sira za lastne potrebe in potrebe znancev. Nezanemarljiva
pa je spodbuda države s podporami za planinsko pašo. Velja omeniti,
da naši kmetje nimajo tradicije v turizmu, manjka jim tudi poslovne
žilice. Klub vsemu naštetemu pa bo potrebno izkoristiti priložnosti,
ki jih ponuja planšarstvo v kombinaciji s turizmom in ohranjevanjem
kulturne krajine.
Planina ima več prednosti. Spada v Naturo 2000. Bošca je dostopna iz
dveh dolin, ki imata veliko zaledje Furlanije. Ljudje na izletih ob koncu
tedna iščejo stik z naravo. Ponuditi jim je treba le na planini izdelane
proizvode in nekaj domačnosti. Breginjski Stol je med prvimi petimi
kraji v Evropi, znanimi po jadralnem padalstvu. Vse te prednosti pa bo
treba zaokrožiti v celoto, ki bo ponudila možnost bivanja in prodaje iz
delkov na kraju samem. Kmetje potrebujejo spodbudo, ker imajo kljub
zavedanju o vseh prednostih in pomanjkljivostih premalo smelosti za
take odločitve. Vse “strategije,” deklarativne spodbude in lepe besede
iz raznih centrov moči odločanja niso dovolj. Kljub nemajhni podpori
za ohranjanje kmetijstva v težkih razmerah gre kmetijstvo v naših krajih
svojo pot, ki ne obeta lepe prihodnosti. Začeti bo treba z dejanji!

Vrnitev krav s popoldanske paše
V ozadju Krnovo pogorje

NA BOŠ‘CI
Visoko nad dolino,
nadiško - soško globočino,
stoji pastirski stan »Na Bošici« - imenovan.
Nad njim je sončnata planina,
rodov številnih zapuščina.
Tam sočne rastejo travé,
kjer pasejo se krave in kozé.
‘z njih mleka sladkega vsak dan
okusen dela sir Bovčan,
ki za na vrh sirarsko ruto
napolni še s planinsko skuto.
Vse naokrog se vzpenjajo planine,
od Matajurja, Krna do »Ćanine«.
Sproščeno je človekovo srce,
prešeren vrisk zasliši se z gore.
in se krog stana vse je postorilo,
pastirjem lačnim vsem pritika
polenta in ocvrta frika.
Živina v ogradi mirno prežvekuje,
veter v krošnji bukve znova ponočuje;
nad Boš’co skoraj se zmrači,
že iz dolin temačnih vaške svetijo luči.
Ko izza hribov sine dan,
pastirsko je pravilo: »Vstan’!«
Naj bo Kresilc, Ložán, Kašina Tina, Pejc al’ pa Hratina.
Jurij Šimac, Junij 2005
Živina je zapustila planino, v jezerce umiva podobo julicev
V ozadju Kanin

Povratek v dolino na poti skozi Borjane,
v času po breginjskem potresu

