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•

ocenjevanje
plemenskih telic
revija najlepših živali
s podelitvijo priznanj
in nagrad

UVODNIK

Združenje rejcev avtohtonega cikastega
goveda v Sloveniji je jamstvo, da CIKA na
SLOVENSKEM ne bo izumrla!
Dominik Čevka, predsednik

R

ejci cikastega goveda si že več let prizadevamo
dobiti enakopraven položaj pri rejskem delu v naši
državi. Že na več občnih zborih je bila soglasno
sprejeta odločitev, da v naslednjem rejskem obdobju pridobimo status priznane rejske organizacije (PRO).

Redni občni zbor potrdil
pripadnost rejcev

Vsako leto v februarju pripravimo redni letni občni zbor.
Ta čas nas še posebej spominja na našega največjega
pesnika dr. Franceta Prešerna. Letošnji občni zbor, ki
se ga je udeležilo veliko članov, je potekal 13. februarja
2010, v Logatcu. V uvodu je Tomaž Perpar s Kmetijskega inštituta Slovenije predstavil staro filmsko gradivo o
govedoreji na Slovenskem, kjer je imela cika pomembno
vlogo. Strokovni del občnega zbora je bil namenjen predstavitvi izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo (IRK
CK). Sledila so poročila o delu društva in predstavitev
programa dela za leto 2010. Osrednja nit vseh dokumentov je bila pridobitev statusa priznane rejske organizacije. Proti koncu občnega zbora smo podelili priznanji
rejcema za dolgoživost krav, ki so dosegle starost 20 let
in več. Prejela sta ju Marija Soklič iz Podjelja v Bohinju
za dolgoživost krave Kostanje, za 20 let in Slavko Šorli
iz Kneških Raven v Baški grapi za dolgoživost krave Jelene, za 23 let.

Pridobitev statusa PRO pomeni
prelomnico v našem delovanju
Odločitev o pridobitvi statusa PRO se je rojevala že
dolgo, bolj konkretno pa se je začela udejanjati v mojem mandatu. Odločitev o pridobitvi statusa PRO
prav gotovo pomeni prelomnico v našem delovanju.
Ali je to prava usmeritev, bo kmalu pokazal čas. Na
občnem zboru v Logatcu smo sprejeli nova pravila ter
novo ime in nov sedež naše pasemske organizacije.

Razstave širijo rejsko zavest

Skupina telic na razstavi AGRA 2009 v Gornji Radgoni

Novo ime je: Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, novi sedež združenja pa je na
Osemenjevalnem centru v Preski pri Medvodah, Cesta v
BONOVEC 1, 1215 Medvode.

Zgledujmo se po sosednjih
državah

V Evropi imajo priznane rejske organizacije dolgo tradicijo in veljavo. V Sloveniji nas čaka še veliko težkega dela,
da bodo priznane rejske organizacije dobile takšno veljavo kot je imajo drugod v EU. Vendar se je tudi pri nas
začela počasi utrjevati zavest, da morajo imeti odločilno
vlogo pri ohranjanju pasme rejci, stroka pa naj jim stoji
ob strani s svojim strokovnim znanjem. To se kaže predvsem v pobudi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
naj v prihajajočem petletnem rejskem obdobju vseh pet
pasemskih zvez vloži kandidaturo za priznane rejske
organizacije. Ob tem se pojavlja veliko težav, ker je za
pridobitev statusa PRO potrebno izpolniti pogoje, ki jih
predpisuje zakon o živinoreji in ki žal niso v prid rejcem
ampak predvsem strokovnim ustanovam.
Kako pomembno je rejsko delo, smo se lahko prepričali
ob lanskem obisku na koroški rejski zvezi. Še vedno odzvanjajo besede njenega predstavnika: Organiziranost
rejcev pri avtohtonih pasmah je jamstvo, da pasma
ne bo izumrla! Tega bi se morali bolj zavedati tudi
odgovorni v Sloveniji. Menim, da moramo organizirani
rejci cikastega goveda v okviru PRO dobiti pristojnosti za
rejsko delo. S tem pa tudi prevzeti odgovornost za ohranitev in razvoj naše avtohtone pasme! Dosedanje
izkušnje so pokazale pomanjkanje odkritega sodelovanja
med rejci, stroko in državo. Strokovne ustanove in država
so dolžne poskrbeti za ohranitev pasme, predvsem pa
pomagati pri izvajanju rejskega programa. Trdno pa smo
prepričani, da brez organiziranega sodelovanja rejcev ne
bo mogoče ohraniti cikastega goveda.
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PRIZNANJE ZA DOSEŽENO DOLGOŽIVOST
20 LET
Rafko Rokavec

Krava: KOSTANJA SI 1613509
Rejka: Marija Soklič, Podjelje v Bohinju
Krava Kostanja je sodelovala na različnih prireditvah.
Najprej jo je pot vodila na Kravji bal v Ukanc, nato na
razstavo ob kongresu ICAR na Bledu leta 2000, na drugo
strokovno delavnico v Srednjo vas leta 2003 in na prvo
državno razstavo cikastega goveda v Cerkno leta 2005.
Sicer pa jo pot vsako leto vodi v Konjsko dolino, kjer najde pravi stik z naravo.
V preteklosti so na Beretavčevi kmetiji redili v povprečju
okoli 10 krav. Iz njihovega hleva izhaja veliko cik, ki so
mnogim rejcem v Bohinju pomenile osnovo za njihovo
čredo. Beretavčevi so vedno redili le govedo cikaste pasme. Na drugo pasmo niso nikoli pomislili.

Marija Soklič s kravo Kostanjo pred domačim hlevom

K

rava Kostanja je bohinjska cika s statusom bikovske matere in je doma na kmetiji Marije Soklič v
zgornjem Podjelju v Bohinju (po domače na kmetiji
pri Beretavčevih).
Po podatkih CPZ GOVEDO se je krava Kostanja rodila
10. januarja 1990 in je torej stara že 20 let. Po besedah lastnice je še nekaj let starejša. Datum rojstva so ji
namreč določili ob vzpostavitvi registra leta 2001. Morda
so že takrat podvomili v njeno starost. Telila je 13 krat.
Plemenska bika MIŠKO in ŠPIK sta njena potomca.

Plemenski bik ŠPIK 852402, potomec krave Kostanje

Marija Soklič je od leta 1958 vsa poletja prebila v Konjski dolini. Zadnji dve leti pa so ji zdravstvene težave to
onemogočile. Toda trdna volja, skromnost in veselje jo
držijo pokonci. S svojo izjemno življenjsko energijo premaguje vse tegobe. Ogromno je prispevala k obogatitvi
in ohranjanju planšarstva v Bohinju. Rada pove, kako so
ljudje včasih spoštovali planine. Tudi živino so imeli radi,
ker jim je to pomenilo preživetje. Danes so časi drugačni,
zato se bo treba še bolj potruditi, da se bo cika ohranila.
Želi si, da bi nekaj živahnosti planin ostalo tudi za naslednje rodove.

Marija Soklič s kravo Kostanjo na 1. državni razstavi v
Cerknem leta 2005
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Da je krava Kostanja dočakala tako visok jubilej, pa ima
prav posebne zasluge Marija Soklič. Ponosna je, da je
krava Kostanja še vedno v domačem hlevu in da je dosegla častitljiva leta. Člani združenja ji čestitamo in ji želimo
čimprejšnje okrevanje, da bo lahko še naprej skrbela za
svojo zvesto prijateljico.

PRIZNANJE ZA DOSEŽENO DOLGOŽIVOST
23 LET
Rafko Rokavec

Krava: JELENA SI 704144
Rejec: Slavko Šorli, Kneške Ravne pri Baški Grapi

K

rava Jelena je bila bohinjska cika in je vse svoje življenje
preživela na kmetiji Slavka Šorlija v Kneških Ravnah v
Baški grapi (po domače na kmetiji pri Francu).

ohranitev govedoreje v vasi, pa tudi naslednik, sin Andrej,
se je oprijel kmetovanja in stopa po dedkovi in očetovi poti.
Šorlijevi v mlekarno v Kobarid letno oddajo 65.000 l mleka.
Poleti so živali na planini Kuk in Lom. Zanje v glavnem skrbi
gospodinja Irma. Dela ni malo, saj jo poleg molže na planini
čaka še veliko drugih opravil. Za vsako kravo mora biti na
planini 6 dni.
Gospodar Slavko Šorli poudarja, da je odnos države do hribovskega kmetijstva neprimeren. Pravi, da je žalostno, da
v kmetijstvu odločajo ljudje, ki v življenju nikoli niso držali
grabelj v rokah. »Nekdanji sistem je želel kmeta uničiti, a ga
ni, današnja birokracija pa je na dobri poti, da ga bo«, pravi
gospodar Slavko.
Slavko Šorli opravlja še eno dejavnost, ki je zelo povezana z
ohranjanjem slovenske kulturne dediščine. Je eden redkih,
ki še znajo prekrivati strehe s slamo in skodlami. Prekriva
predvsem objekte, ki so zaščiteni kot kulturni spomeniki.
Brez te dopolnilne dejavnosti bi zelo težko skrbeli za razvoj
kmetije.

Šorlijeva domačija v Kneških Ravneh

Po podatkih CPZ GOVEDO je njen rojstni dan 31. januar
1972, svojo življenjsko pot pa je v starosti 22 let in 11 mesecev končala 15. januarja 1995. To pomeni, da je dočakala
tudi rojstvo svoje nove domovine.

Šorlijevi so ponosni, da je krava Jelena dosegla tako visoko
starost na njihovi domačiji. Člani združenja jim čestitamo in
jim želimo veliko poguma pri ohranjanju življenja in kmetijstva v odročni, a njim ljubi vasici Kneške Ravne.

Krava Jelena je bila vse do izločitve vodnica črede na
domačih pašnikih in na planini Lom-Kuk. Njeni odliki sta bili
dobra plodnost in poudarjen materinski čut. K sebi ni pustila
nobenega drugega telička,
ampak le svojega. Tudi v
zadnjem starostnem obdobju je telila vsako leto, skupaj
kar 20 krat, nazadnje 8. decembra 1994. Znana je bila
tudi po dobri mlečnosti, in
kot pravijo Šorlijevi, je bila v
rangu sivorjave pasme, ki je
tudi v njihovem hlevu počasi
nadomeščala cikasto pasmo. Še do leta 1980 so imeli
v hlevu same cike, kasneje
tudi ni bilo več semena in po
zgledu drugih govedorejcev
so se preusmerili v sivorjavo
pasmo.
Kmetija leži na nadmorski višini 800 m. Travniki
in pašniki so zelo strmi.
Šorlijeve vsako leto čaka vodoravno prečna košnja skoraj
18 ha travnikov. Stari oče Avguštin bo letos dopolnil 89 let,
gospodar Slavko in njegova žena Irma zavzeto skrbita za
Avguštin Šorli pri delu

Andrej Šorli z bratom pri kravi Jeleni
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RAZSTAVA PLEMENSKIH TELIC CIKASTE
PASME NA KMETIJSKO ŽIVILSKEM SEJMU
»AGRA 2009« v Gornji Radgoni
Dominik Čevka, predsednik

V

saka razstava živali je svojevrsten dogodek, katerega
namen je predstaviti rejsko delo v živinoreji. V okviru
mednarodnega kmetijsko živilskega sejma »AGRA
2009« v Gornji Radgoni je potekala tudi govedorejska razstava
plemenskih telic lisaste, črnobele, rjave in cikaste pasme ter
plemenske telice mesne pasme limuzin. Razstavo že nekaj
zadnjih let popestri tudi predstavitev plemenskih telic lisaste
pasme iz sosednje avstrijske Štajerske.
Plemenske telice so bile razstavljene ves čas sejma, od 29.
avgusta do 5. septembra 2009. Tokratni sejem je trajal nekoliko dlje zaradi bližajočega se svetovnega tekmovanja v oranju.
K sodelovanju na razstavi so prvič povabili tudi našo pasemsko organizacijo. Pripravo razstave je koordinirala Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, in prav lepo je bilo na njej videti
prav vse pasemske govedorejske organizacije v Sloveniji. Rejci
razstavljenih živali so nosili enotne uniforme, kar je razstavo
še popestrilo. Rejci plemenskih telic cikaste pasme so bili v
planšarskih oblačilih in tudi to je prireditvi dalo poseben čar. Na
čelu sprevoda je Peter Erjavšek iz Bistričice pod Kamniškimi
planinami naznanil prihod cikastih telic v ocenjevalni krog.
Poseben zvok kravjega roga, ki ga sicer odlično izvabljajo predvsem planšarji na Veliki planini, je očaral marsikaterega obiskovalca. Ocenjevanje plemenskih telic je potekalo na dan govedorejcev, v ponedeljek, 31. avgusta 2009. To delo je opravil
strokovni vodja mag. Zoran Klinkon. V času ocenjevanja pa je
strokovni tajnik Rafko Rokavec predstavil plemenske telice v

ocenjevalnem krogu in povedal osnovne podatke o avtohtoni
pasmi cikasto govedo.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je izdala katalog
razstavljenih plemenskih telic. Predstavljene so bile posamezne
živali in tudi reje, iz katerih prihajajo. Tudi razstavni prostor je bil
lepo urejen in nadvse privlačen za obiskovalce.

Pastir iz Velike Planine na razstavi AGRA 2009

Rezultati ocenjevanja plemenskih telic cikaste pasme:

1. MESTO

MELI SI 43405620			
Rojena: 23. 12. 2007			

Oče: NAGELJ 151418
Mati: MALA SI 42921561

Podatki o reji:
Rejec: Igor Repar, Komanija, Dobrova
Domače ime: TIŠLER
Lega kmetije: ravninska lega na obrobju Ljubljane
Dejavnost na kmetiji: mizarstvo, reja avtohtone pasme cikasto govedo
Kmetijske površine: 1 ha kmetijskih površin
Stalež živali: 3 živali (krava, plemenska telica, tele)
Način reje govedi: vezana reja pozimi, pašna reja poleti
Zakaj reja avtohtone pasme?
Reja cikastega goveda je prinesla na domačijo prijetno popestritev.
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2. MESTO

CILKA SI 93594048			
Rojena: 6. 2. 2008			

Oče: MANDELJ 851959
Mati: CIKA SI 22838036

Podatki o reji:
Rejec: Marija Klemenčič, Zaboršt pri Dolu, Dol pri Ljubljani
Domače ime: VELEPEC
Lega kmetije: ravninska lega ob vznožju hriba
Dejavnost na kmetiji: živinoreja
Kmetijske površine: njive (2 ha), travniki (5 ha), gozd (4 ha)
Stalež živali: 14 živali
Način reje govedi: vezana reja
Zakaj reja avtohtone pasme?
Cikasto govedo so na kmetiji nekoč že imeli.

3. MESTO

4. MESTO

5. MESTO

Podatki o reji:
Rejec: Janez Marolt, Koreno, Horjul
Domače ime: ANDREJ
Lega kmetije: hribovita lega na nadmorski
višini 700 m
Dejavnost na kmetiji: živinoreja, žaganje lesa
in težka gradbena mehanizacija
Kmetijske površine: njive (0,5 ha), travniki
(10 ha), gozd (25 ha)
Stalež živali: 15 živali
Način reje govedi: vezana reja pozimi,
pašna reja poleti

Podatki o reji:
Rejec: Matjaž Možina, Dvor,
Šmartno pri Litiji
Domače ime: KRANČAN
Lega kmetije: hribovita, pod Bogenšperkom
Dejavnost na kmetiji: reja krav dojilj,
reja kobil slovenske hladnokrvne pasme,
pripustna postaja za SHL
Dodatna dejavnost: mulčenje obcestnih
površin, jarkov, rezanje vej, strojne storitve
Kmetijske površine: njive (4,60 ha), travniki
(10,00 ha), gozd (8,40 ha)
Stalež živali: 15 glav goveda (5 krav dojilj),
15 konj (7 plemenskih kobil)
Način reje govedi: vezana reja pozimi,
pašna reja poleti
Zakaj reja avtohtone pasme?
Za popestritev v hlevu.

Podatki o reji:
Rejec: Jožefa Balantič, Županje njive,
Stahovica
Domače ime: BAVNČ
Lega kmetije: hribovita lega, imajo 9 pašnih
pravic na Mali planini
Dejavnost na kmetiji: govedoreja, gozdarstvo
Kmetijske površine: travniki (6 ha),
gozd (30 ha)
Stalež živali: 15 živali
Način reje govedi: vezana reja pozimi,
pašna reja poleti

LILI SI 93589219
Rojena: 14. 4. 2008
Oče: GRINTOVC 852220
Mati: RJAVKA SI 13209991

Zakaj reja avtohtone pasme?
Ker je lahka, primerna za hribovite površine,
odlikujeta jo odpornost in skromnost.

DORA SI 93598633
Rojena: 25. 4. 2008
Oče: MANDELJ 851959
Mati: DORA SI 92487482

JAGODA SI 73592921
Rojena: 23. 5. 2008
Oče: GALLILEO 852221
Mati: ŠVAJCA SI 2095380

Zakaj reja avtohtone pasme?
Kmetija ima naziv IZVORNA REJA
CIKASTEGA GOVEDA, ohranjanje tradicije.

Skupina telic cikaste
pasme pri počitku

P

osebne pozornosti na razstavi pa je bila deležna krava
lisaste pasme VIDRA, ki je kot prva v Sloveniji v življenjski
dobi namolzla 100.000 kg mleka. Krava Vidra je telila desetkrat, od tega šest moških in štiri ženske živali. Izhaja s kmetije Franca Štuhca v Gajševcih, z obronka nad reko Ščavnico
in v neposredni bližini Gajševskega jezera. Rejcu je minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prof.dr. Milan Pogačnik
podelil posebno priznanje. Iskrene čestitke!
Krava VIDRA SI 1382303
Rojena: 5. 2. 1994
Oče: HAXINUS 720231
Mati: VISA SI 1184099
Mlečnost:
POV.: 7614 kg mleka, 4,23 % maščobe, 3,55 % beljakovin
NAJ.: 8727 kg mleka, 4,29 % maščobe, 3,75 % beljakovin
(v 4. laktaciji)
Prireja v življenjski dobi (spomladi 2009):
100.896 kg mleka, 17,9 kg mleka na dan v življenjski dobi
in 20,7 kg mleka na dan v dobi prireje.
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PRIZNANJE ZA OHRANJANJE GOVEDI
CIKASTE PASME V AVTOHTONEM TIPU
Rafko Rokavec

Kmetija CINDRIČ, p.d. KOČANC
IVAN CINDRIČ, Dovje pri Mojstrani

N

a govedorejski razstavi »AGRA 2009«,
ki je potekala na
dan govedorejcev na sejmu v Gornji Radgoni, je
bilo prav svečano. Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano prof.dr. Milan Pogačnik je podelil priznanja ministrstva
zglednim rejcem govedi.
Priznanje je prejel tudi
Ivan Cindrič z Dovja pri
Mojstrani.
Ivan Cindrič se je rodil 15.
maja 1942 v Ogulinu. Mlada leta je skupaj z materjo
Ivan Cindrič
in sestrama preživel pri
starih starših v Mojstrani.
Osnovno šolo je obiskoval na Dovjem, nato pa se je vpisal
v mizarsko šolo. Pri osemnajstih je zbolel za tuberkolozo in se je tri leta zdravil na Golniku. Kot rehabilitacijski
tečajnik se je priučil knjigoveštva. Zaradi bolezni ni bil
vpoklican v JLA. Po okrevanju se je zaposlil v kmetijski
zadrugi Dovje-Mojstrana kot strojni mizar. V sosednjem
Dovjem pa je bila Kočančeva kmetija, ki jo je Ivan podedoval po stari materi. Zato so mu domači priporočili, naj
poprime za delo na kmetiji.
Tako je pustil službo, si ustvaril družino in se posvetil
delu na kmetiji. Na njej sta bili vaška zbiralnica mleka in
vaška mlatilnica za krušna žita, sicer pa je bila kmetija
v zelo slabem stanju. Toda kmalu se je vse spremenilo.
Gospodar Ivan je prvi v vasi kupil traktor, kar je delo na
kmetiji precej olajšalo. Opravljal pa je tudi storitve, vozil
je gradbeni material naročnikom iz precejšnjega dela
gornjesavske doline.
Kmetija Kočanc leži v zelo strnjenem naselju Dovje,
znanem po župniku Jakobu Aljažu. Obsega 9 ha travnikov in njiv, 15 ha pašnikov in 40 ha gozda, pretežno varovalnega, posejanega s skalovjem. H kmetiji sodi tudi 13
ha velik visokogorski pašnik »Na Ravnah«. Razteza se
na nadmorski višini 1.100 m, pod znano planino Dovška
Baba. Pašnik je od vasi oddaljen 5 km in je ob poti, ki
vodi na planino Dovška Baba. Če gremo naprej, pridemo
na Hruščansko planino, pa na planino Jeseniška Rožca
in nato na Golico. S pašnika »Na Ravnah« se ponuja
čudovit pogled na Julijske gore. Prav zaradi tega si gospodar Ivan že dlje časa prizadeva, da bi si na planini
postavil drugi dom. Gotovo mu bo uspelo, saj je lani
začel graditi bivalni in gospodarski objekt.
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Na kmetiji Kočanc so že od nekdaj redili cikasto govedo.
Pri njih je bila tudi pripustna postaja za Dovje in Mojstrano.
Tradicija reje cikastega goveda z naravno reprodukcijo
je pripomogla k temu, da se je cika ohranila tudi na tej

kmetiji. Tod je od nekdaj veljal sezonski pripust. In tako
je še danes. Pašna sezona na planini je vedno trajala
zelo dolgo, zato tudi registracija goveda na začetku ni
bila pravilno izpeljana. Vse to je doprineslo k pozni uveljavitvi izvorne reje cikastega goveda. Prav presenečeni
smo bili nad odkritjem kravic Vesne in Melone ter dveh
bikcev. To je bila velika sreča, saj smo pred tem mrzlično
iskali zadnje prave primerke cike v avtohtonem tipu. Obe
kravici sta dali že 5 plemenskih bikov, od tega sta bila
2 odbrana za umetno osemenjevanje (Nagelj 151418,
Dovzan 852238). Kravica Vesna je uvrščena med elitne
bikovske matere.
Leta 2005 je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podelilo priznanja 14 izvornim rejcem cikastega
goveda. To so tisti rejci, ki so do današnjih dni ohranili
vsaj eno žival v avtohtonem tipu. Po odkritju Cindričeve
črede smo leta 2005 na seznam uvrstili tudi kmetijo
Kočanc. Ker izvorni rejec Ivan Cindrič do sedaj ni dobil priznanja takšne vrste, smo se odločili, da ga prejme
na govedorejski razstavi »AGRA 2009«, na kmetijsko
živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

Ivan Cindrič pri kravi Vesni SI E0369202

Ivan Cindrič je zelo pogosto obiskoval Julijske gore. Kot
Dovžanu mu je blizu Jakob Aljaž. Velikokrat se je povzpel na Triglav. V župnijski cerkvi sv. Mihaela je bil 40 let
zvesti pritrkovalec. Aktiven je bil v domačem gasilskem
društvu. Z velikim zanimanjem še vedno spremlja zimske športe, v prvi vrsti tek na smučeh, pa smučanje in
seveda smučarske skoke. Njegova večna ljubezen pa je
glasba. Že v mladosti je sodeloval v pevskem zboru in
igral na njegov najljubši inštrument - kitaro. Na začetku
je bil član folklorne skupine Jake Rabiča, nato je prepeval v oktetu Potokar. Skratka, bil je aktiven v družabnem
življenju Dovjega.
Ivan Cindrič še tudi danes najde čas za soljudi, ob prijetni družbi vzame v roke kitaro in se poveseli s prijatelji.
Poprime tudi za pero in napiše kakšno lepo pesem. Tudi
o naši plemeniti slovenski ciki. Za njegov prispevek pri
ohranjanju avtohtonega cikastega goveda se mu iskreno
zahvaljujemo.
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Škale pri Velenju, 12. september 2009

z roko v roki

RAZSTAVA GOVEDA
Mag. Marjeta Ženko, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Lidija Diklič, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

R

ejci govedorejskega društva Šaleška dolina so v želji,
da pokažejo selekcijski napredek svojih članov pri reji
krav rjave in črnobele pasme, dali pobudo za organizacijo razstave. Zadnja razstava na območju tega društva je
bila leta 2003 v Lajšah.
Čudoviti kotiček ob Škalskem jezeru

Skupina živali cikaste pasme na razstavi

Pomoč sta jim ponudila Kmetijska zadruga Šaleška dolina
kot glavni sponzor razstave in Kmetijsko gozdarski zavod
Celje kot strokovna ustanova. Pri organizaciji so sodelovala
društva, ki povezujejo podeželske prebivalce (Strojni krožek
Šaleška dolina, Društvo podeželske mladine Šaleška dolina
in Društvo podeželskih žena Šaleška dolina).

Na območju Šaleške doline je v kontrolo mlečnosti vključenih
82 kmetij s približno 2.000 kravami. Prevladujejo krave rjave
pasme z 78 odstotki, črnobelih je 16 odstotkov in lisastih 6
odstotkov. V letu 2008 je bila povprečna mlečnost kontroliranih krav 6.401 kg: pri rjavi pasmi 6.146 kg, pri črnobeli
7.702 kg in pri lisasti 5.264 kg. Na omenjenem območju
je bilo v letu 2009 19 bikovskih mater rjave pasme in 11
črnobele pasme, kar dokazuje visoko kakovost krav v
čredah.
V ocenjevanje so bile vključene telice in krave rjave in
črnobele pasme. Ocenjevanje je potekalo po kategorijah, od
telic do krav s 4. laktacijo in več laktacij. Predstavljene so
bile tudi krave, ki so dale v življenjski dobi več kot 100.000
kg mleka. Sodelovalo je 29 rejcev s 73 živalmi.
Živali so bile za razstavo izjemno lepo pripravljene. Za to
so poskrbeli rejci in dve skupini strižcev. Poseben čar prireditvi je dal lepo urejen prireditveni prostor. Prireditelji so se
potrudili in so ga okrasili s cvetovi sončnic in balami slame.
Poleg omenjenih pasem je bilo predstavljeno tudi govedo
cikaste pasme, saj je tudi na območju Šaleške doline nekaj
rejcev te pasme. Sodelovala sta dva rejca, in sicer Jožica
Mešl iz Lokovice z dvema kravama in teličkom ter Bogomir
Kopitar iz Pake pri Velenju s telico. Tudi ta pasma je pritegnila obilo zanimanja, živali pa je v ocenjevalnem krogu predstavil Rafko Rokavec in obiskovalce seznanil z namenom
ohranjanja te slovenske avtohtone pasme.

Kotiček za slikanje razstavljenih živali

Razstava je potekala v sklopu prireditve »Podeželje in mesto
z roko v roki«. Ker je bila organizacija prireditve, poleg veliko
vloženega prostovoljnega dela, povezana tudi s precejšnjimi
stroški, so za finančno pomoč prosili LAS - Društvo za razvoj
podeželja Šaleške doline. Projekt »Podeželje in mesto z roko
v roki» je bil delno financiran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. os). Namen prireditve
je bil pritegniti čim več mestnih prebivalcev, mladih in otrok.
S ponudbo dobrot s kmetij ter ponudbo mlečnih in mesnih
izdelkov domačih proizvajalcev so jih želeli prepričati, da so
slovenski proizvodi vredni zaupanja.

Otroci na razstavi
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in mesto

z roko v roki

Fotografije: Tomaž Perpar in Zoran Kramer

Seznam živali cikaste pasme na razstavi:
BUČKA
SI 13184506

Rojena: 1. 4. 2006
Oče: Mandelj 851959
Mati: Belka SI 72833665

Njena telička:
BOROVNICA
SI 23731310
Rojena: 1. 7. 2009
Oče: Slavko 852552
Mati: Bučka SI 13184506
Rejka: Jožica Mešl, Lokovica, Šoštanj

Rjava pasma je bila predstavljena v štirih
kategorijah.
Na prva tri mesta so se uvrstile:
TELICE
SETRA
rejec Janko Arlič
STACY
rejec Ivan Anželak
BANIKA
rejec Zdravko Bačovnik

BISTRA
SI 63339512

Rojena: 22.2.2007
Oče: Mandelj 851959
Mati: Belka SI 72833665

Rejka: Jožica Mešl, Lokovica, Šoštanj

PRVESNICE
RIHANA
rejec Jože Ročnik
SIPA
rejec Anton Pečečnik
NADIA
rejec Peter Napotnik

BENA
SI 13656537

Rojena: 12.9.2008
Oče: Ciril 852278
Mati: Liska SI 53030630

Rejec: Bogomir Kopitar, Paka pri Velenju, Velenje

Čestitke za 1. rojstni dan
Telica Bena je ravno na dan razstave praznovala 1. rojstni dan ter požela čestitke in bučen
aplavz občinstva.
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Poleg goveda so si obiskovalci lahko ogledali tudi koze,
ovce in konje, rejci malih živali pa so predstavili kunce
in kokoši. Ker je bilo med gledalci tudi veliko šolarjev z
območja Velenja in Šoštanja, so imele tudi te živali mnogo občudovalcev.
Prireditev je obogatila še razstava 392 likovnih del
predšolskih in šolskih otrok na temo »Moja najljubša
žival« ter literarnih del na temo »Podeželje in mesto z
roko v roki«. Tudi ta razstava je pokazala veliko željo prirediteljev, da bi meščanom na prijazen način predstavili
življenje in delo na podeželju.

KRAVE Z ZNANO
ENO ALI DVEMA
LAKTACIJAMA
SLANA
rejec Ivan Anželak
RICA
rejec Peter Napotnik
ČILA
rejka Marija Špital

KRAVE Z ZNANIMI
TREMI ALI VEČ
LAKTACIJAMI
SIRKA
rejec Anton Pečečnik
SRAKA
rejec Roman Kolar
BRUNA
rejec Zdravko Bačovnik
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Pri črnobeli pasmi so se v posameznih kategorijah od prvega do tretjega mesta zvrstile:
TELICE

PRVESNICE

MERCI
rejec Jože Ročnik
BELLA
rejec Peter Napotnik
KEPA
rejka Ivana Lukanc

NOJA 28
rejec Anton Špital
NEJŠA
rejec Jože Ročnik
ITALIA
rejec Peter Napotnik

KRAVE Z ZNANO
PRAVO LAKTACIJO

KRAVE Z ZNANIMA
DVEMA ALI VEČ
LAKTACIJAMI

MAJA
rejec Jože Ročnik
LUCA 35
rejec Anton Špital
NOVA
rejec Ivan Ločan

DINA
rejec Jože Ročnik
LEILA 25
rejec Anton Špital
MICA
rejec Franc Glasenčnik

Za šampionko razstave je bila izbrana krava Slana, rejca Ivana Anželaka, obiskovalci
pa so za MISS RAZSTAVE izbrali Nojo 28, rejca Antona Špitala.
K dobremu razpoloženju na prireditvi je pripomogel
tudi lep sončen dan. Organizatorji pa so poželi vrsto
priznanj, kar jim je poplačalo vložen trud.

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v
Sloveniji se zahvaljuje organizatorjem za povabilo
k sodelovanju na razstavi ter jim čestita za odlično
organizacijo prireditve in prečudovito razstavo,
kjer so bile na ogled res kakovostne živali.
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RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA
“54. tradicionalni
Kravji bal v Bohinju”
20. september 2009

Mira Žvan, Blejska Dobrava

B

ohinj je že od nekdaj tesno povezan s planšarstvom
in rejo avtohtonega cikastega goveda. Ravno Bohinj je izvorno območje cike, in na to so bohinjski rejci nadvse ponosni. Prav zaradi tega smo se z veseljem odzvali povabilu Turističnega društva Bohinj, naj
pripravimo razstavo cikastega goveda.

Ob prihodu
Konec pašne in turistične sezone v Bohinju vsako leto pospremijo s prireditvijo »Kravji bal«. V okviru kravjega bala
smo pripravili razstavo cikastega goveda v sodelovanju s
Turističnim društvom Bohinj, Triglavskim narodnim parkom in
Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj. Na prireditvenem prostoru pod Pršivcem v Ukancu se je zbralo več kot osem tisoč
obiskovalcev. Njihova radovednost ob mimohodu je bila nadvse velika. Videli so namreč tradicionalno planšarsko opremo
in stare običaje bohinjskih planšarjev in majerjev ob zaključku
planinske paše, ko se tropi vrnejo v dolino. Namen kravjega
bala je približati planšarsko dejavnost mladim in jih mogoče
celo navdušiti za življenje v planinah.
Kravji bal se je začel s sprevodom tropov drugih pasem, ki že tradicionalno sodelujejo na prireditvi. Sledil je mimohod 17 živali cikaste
pasme. Predstavile so se druga za drugo, od najstarejše do najmlajše.
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Veliko število obiskovalcev

Vsaka žival je imela svojega vodnika s tipično planšarsko opremo (basengo), nekatere so bile okrašene s cvetjem. Nato so ob
urejenem privezu čakale na klic za ocenjevanje. Ocenjevanje je
potekalo v krogu, po katerem so vodniki vodili živali. Ocenjevalka je bila Metka Žan Lotrič iz Biotehniške fakultete, ki je izbrala
najlepše živali v avtohtonem tipu. Najlepše živali so ozaljšali s
častnimi zvonci.

Pred ocenjevanjem

RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA
“54. tradicionalni
Kravji bal v Bohinju”
REZULTATI OCENJEVANJA

STAREJŠE KRAVE (nad 7 telitev)
1. mesto

2. mesto
JELENA
SI 1614335
Datum rojstva:
10.9.1995
Telitev: 9. / 1.4.2009
Imetnik:
Jožef Smukavec,
Podjelje

Domače ime:
Pri SP. KRUCMAN
Vodnik: Jože Smukavec

MURKA
SI 1986059
Datum rojstva:
15.2.1999
Oče: Glog 150937
Mati: Jagoda SI 1614559
Telitev: 7. / 22.10.2007
Imetnik:
Lovro Odar, Studor

			
Vodnik: Lovro Odar

Domače ime:
Pri FERJANU

KRAVE SREDNJIH LET (po 4. in 5. telitvi)
1. mesto

Domače ime: Pri BLAŽKU
Vodnik: Matej Smukavec

3. mesto

Domače ime: Pri PUSTU
Vodnik: Ivan Brežan

NAGLA
SI 02618593
Datum rojstva:
21.6.2003
Oče: Boro SI E0316686
Mati: Ula SI E0378535
Telitev: 4. / 14.10.2008
Imetnik:
Matej Smukavec
Podjelje

PLANIKA
SI 02171423
Datum rojstva:
13.4.2001
Oče: Tobi 750406
Mati: Roža SI 1847308
Telitev: 4. / 19.1.2009
Imetnik:
Marija Kožar
Podjelje

2. mesto

Domače ime: Pri GREGORČKU
Vodnik: Alojz Noč

PISANA
SI 02830683
Datum rojstva:
15.12.2003
Oče: Tob 151176
Mati: Jagoda SI 1613510
Telitev: 4. / 12.2.2009
Imetnik:
Vida Smukavec
Podjelje

4. mesto
MURKA
SI 62487454

Datum rojstva: 30.3.2002
Oče: Mil 151146
Mati: Breza SI 1772757
Telitev: 5. / 16.5.2009
Imetnik:
Milan Škantar
Stara Fužina

Domače ime: Pri FATU
Vodnik: Milan Škantar
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RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA
“54. tradicionalni
Kravji bal v Bohinju”

MLAJŠE KRAVE (po 2. telitvi)

1. mesto

2. mesto

3. mesto

MAJHNA
SI 03075739
Datum rojstva: 16.2.2006
Oče: Brin 851656
Mati: Jagoda SI 1613510
Telitev: 2. / 14.1.2009

RDEŠKA
SI 63140491
Datum rojstva: 27.11.2006
Oče: Saturn 851820
Mati: Murka SI 62487454
Telitev: 2. / 27.3.2009

MURKA
SI 62849960
Datum rojstva: 4.6.2004
Oče: Slap 151255
Mati: Rdeška SI 1614382
Telitev: 2. / 11.10.2008

Imetnik:
Vida Smukavec
Podjelje

Imetnik:
Milan Škantar
Stara Fužina

Imetnik:
Janez Hribar
Jereka

Domače ime: Pri GREGORČKU
Vodnik: David Kutnjak

Domače ime: Pri FATU
Vodnik: Miha Škantar

Domače ime: Pri ZDARJU
Vodnik: Sara Žagar Hribar

KRAVE PRVESNICE (po 1. telitvi)

1. mesto
KATKA
SI 53160720
Datum rojstva: 15.6.2007
Oče: Tom 851817
Mati: Bavša SI 1595690
Telitev: 1. / 24.3.2009
Imetnik:
Vinko Korošec
Koprivnik

Domače ime: Pri UKCU
Vodnik: Urša Korošec
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2. mesto
PISANA
SI 63136797
Datum rojstva: 30.8.2006
Oče: Tom 851817
Mati: Pika SI 62645498
Telitev:1. / 8.11.2008
Imetnik:
Marija Godec
Bohinjska Bistrica

Domače ime: Pri ZABREGARJU
Vodnik: Janez Kocjanc

3. mesto

4. mesto

MURKA
SI 63146617
Datum rojstva: 26.2.2007
Oče: Švajc 851809
Mati: Malna SI 62487478
Telitev: 1. / 26.2.2009

MAVRA
SI 23277719
Datum rojstva: 17.9.2006
Oče:Tom 851817
Mati: Jagoda SI 42350369
Telitev: 1. / 1.12.2008

Imetnik:
Marta Jeklar
Gorjuše

Domače ime: Pri NOVAKU
Vodnik: Ivan Jeklar

Imetnik:
Vinko Korošec
Koprivnik

Domače ime: Pri UKCU
Vodnik: Vinko Korošec

RAZSTAVA CIKASTEGA GOVEDA
“54. tradicionalni
Kravji bal v Bohinju”

TELICE
1. mesto

Domače ime: Pri FERJANU
Vodnik: Minka Odar

JELENA
SI 03160660
Datum rojstva:
22.10.2007
Oče: Mandelj 851959
Mati: Murka SI 1986059
Os.: 28.6.09
Gams 852230
Imetnik: Lovro Odar
Studor

3. mesto

2. mesto

Domače ime: Pri LENARTU
Vodnik: Pavel Žvan

SRNA
SI 03140394
Datum rojstva:
1.4.2007
Oče: Švajc 851809
Mati: Murka SI 83025396
Os.: 23.1.09
Gams 852230
Imetnik: Pavel Žvan
Studor

4. mesto
SRNA
SI 03453438
Datum rojstva:
14.4.2008
Oče: Gams 852230
Mati: Borka SI 82645434

Imetnik: Janez Korošec
Podjelje
Domače ime: Pri ZELENARJU

Vodnik: Janez Korošec

CITA
SI 23162426
Datum rojstva: 24.10.2007
Oče: Saturn 851820
Mati: Cika SI 1668147
Imetnik:
Martina Mikelj
Podjelje

Domače ime: Pri UKCU
Vodnik: Tine Mikelj

Za pomoč pri organizaciji razstave se prisrčno zahvaljujemo
bohinjskim rejcem, Turističnemu društvu Bohinj, Triglavskemu narodnemu parku in Kmetijsko gozdarskemu zavodu
Kranj. Posebno pa se zahvaljujemo predsedniku Dominiku
Čevki, strokovnemu tajniku Rafku Rokavcu, rejcem Mateju
Smukavcu, Pavlu Žvanu in Alojzu Noču.

Ni kaj, tudi strokovni tajnik je moral poprijeti za delo ...

54. kravji bal v Bohinju je postregel z bogatim spremljevalnim
programom, ki ga je povezoval Kondi Pižorn, ki je vliv obilo
smeha in prijetnega razpoloženja. Predstavile so se številne
folklorne in igralske skupine, harmonikarji, citrarji in ljudski
pevci. Tudi ponudba je bila za vse okuse, na svoj račun so
prišli tudi najmlajši, ki so uživali ob delavnicah v otroškem
kotičku. Ne smemo prezreti tudi na planšarski dan, ki je prvič
potekal v sklopu Kravjega bala. Obiskovalcem je Bohinjska
sirarna predstavila postopke proizvodnje bohinjskega sira.
Prav bohinjski sir spet pridobiva na veljavi, saj je bil nagrajen tudi na 47. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v
Gornji Radgoni, kjer je prejel posebno priznanje za izjemno
kakovost.

Na koncu bala ... Zdarjevi s kravo Murko ...

... in Zabregarjevi s prvesnico Pisano
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Bohinjski Kravji bal
predstavlja Slovenijo
v svetu
Mira Žvan, Blejska Dobrava

N

ajvečji praznik Bohinja je dobil prav posebno priznanje v svetovnem merilu. Odmev
te tradicionalne prireditve seže zelo daleč.
Celo tako daleč, da jo najdemo v dveh največjih
svetovnih vodnikih prireditev.
Prvi tuji vodnik, ki kot edino slovensko prireditev predstavlja Kravji bal, je Frommersov »300 Unmissable
Events and Festivals Around the World«. Kravji bal
se je znašel med 300 prireditvami in festivali, ki jih ne
smemo zamuditi, kot pravi naslov tega popotniškega
vodnika. Vodnik predstavlja praznovanja, festivale
in druge dogodke po vsem svetu, ki izstopajo z
avtentičnostjo in drugačnostjo. Vodnik bralcu ponudi
informacije o cenah vstopnic, datumih in še posebej o
krajih dogajanj. Vse članke so pisali avtorji, ki so si te
prireditve ogledali, zato bralcu prenesejo neposredne
vtise. Kravji bal je opisan na strani 170, v družbi Mardi
Grasa v New Orleansu, Monaškega Grand Prixa in
novoletne zabave v Las Vegasu.
Drugi tuji vodnik, ki je uvrstil Kravji bal med pomembne
svetovne prireditve, je »A Year of Festivals«, katerega
izdajatelj je Lonely planet. Vodnik predstavlja festivale,
njihovo barvitost in različnost. Z vodnikom v roki odkrijemo glasbene in zabavne, drage in poceni, predvsem
pa najbolj zanimive dogodke z vsega sveta. Tu se je
Kravji bal na strani 145 znašel skupaj s karnevalom
v Benetkah, Oktoberfestom in finskim prvenstvom
v nošenju žena. Želja avtorjev je bralca navdušiti za
obiskovanje nepo-zabnih dogodkov.

V Turističnem društvu Bohinj so izredno ponosni na
objave v tujih publikacijah. To pomeni, da je Kravji
bal všeč tudi ljudem, ki so videli že marsikaj. »Prizadevali si bomo, da bosta Kravji bal in morda še
katera izmed prireditev tudi v prihodnje širila glas
Bohinja in Slovenije po vsem svetu«, ponosni pravijo v Turističnem društvu Bohinj.

Bohinjski Kravji bal predstavlja Slovenijo v svetu

Mohant, kakor ga je delala moja teta Ivana Čuden
(Blažkova Johana) iz Podjelja

Mleko je ogrela po občutku – malo bolj kot pomolženo mleko. Mleko je prej ročno posnela –
nekaj ga je bilo lahko zraven neposnetega od zadnje molže. Usirila ga je s siriščem, ki je bil
od teleta posušen in namočen. S to tekočino je mleko usirila, razmešala in pustila od 15 do
20 minut. Ko je maso premaknila z zajemalko in se je pokazala sirotka, jo je razmešala in
zdrobila s trnačem ali zajemalko. Ko se je masa sesedla, si je zavihala rokave in spravila z
rokami vkup hlebec in ga potegnila iz sirotke. Potem ga je še posolila in ga v modelu obtežila.
Ko ga je bilo dovolj za eno vrsto v lesenem škafu, je enega zakajlala (razrezala) in z njim
zapolnila okrogline med ostalimi hlebi, dala nanj lesene plohe in ga obtežila, da se je izcedila
še preostala sirotka. Mohant se najbolje dela in zori spomladi in čez poletje.
Zapisala Cilka Smukavec iz Podjelja
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MOHANT
Sestavek o mohantu so povzeli in pripravili:
Cilka Smukavec iz Podjelja,
Olga Rozman iz Nemškega rovta in
Polona Šest iz Srednje vasi v Bohinju.

S

ir mohant ima označbo geografskega porekla
v Podjelju, vasi v strmem predelu nad Zgornjo
bohinjsko dolino. Nekoč so ga skupaj z skuto
in »putrom« hodili prodajat celo do Celovca. Z upadanjem odkupa mleka v bohinjski sirarni se je izdelava
sira mohanta razširila v ostale vasi Bohinja. Kmetje,
ki so ga izdelovali, so se povezali v sirarsko društvo
Bohinj. Društvo je mohant zaščitilo. Tako je natančno
določeno območje njegove pridelave. Oblikovali so
poseben znak, na katerem piše: SAMO EDEN JE
MOHANT. Ob registraciji in geografski zaščiti mohanta
so kmetje začeli sodelovati na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, in prav tam si je ta znameniti
bohinjski sir začel utirati pot po Sloveniji. Kupci, ki so
ga spoznali, se mu ne morejo več odreči. Nekateri mohantu pripisujejo zdravilne lastnosti.

Sirarna na Velem polju

Najboljši je iz cikinega mleka

Mohant je poseben mehki sir z značilnim vonjem in
okusom. V etimološkem slovarju dr. Marka Snoja piše,
da se je ime mohant pojavilo v 18. stoletju. Zaželeno
je, da se mohant prideluje iz mleka avtohtone pasme
krave – bohinjske cike. Dovoljena je tudi predelava
mleka drugih pasem krav. Mohant izdelujejo iz surovega mleka. Okus je značilen, tipičen – čist, pikanten,
oster, vendar ne pekoč, lahko malo greni. Sir, zorjen
več kot dva meseca, lahko greni, okus in vonj sta
agresivna, izredno močno izražena. Prvi vtis je lahko
celo odbijajoč, predvsem zaradi ostrega vonja. Polnijo ga v plastične ali steklene lončke. Odličen je za
jedi s krompirjem ali kot priloga k narezku iz domačih
mesnin.

Izdelava mohanta
Večerno mleko delno ohladijo in zorijo prek noči.
Z zajemalko zjutraj posnamejo smetano in dolijejo
polnomastno mleko jutranje molže. Mleko ogrejejo na 32 °C in dodajo sirišče. Siri se od 30 do 45
minut. Sirnino začnejo počasi rezati in izdelovati
sirno zrno v velikosti lešnika. Ob izločanju sirotke
se zrno zmanjšuje do velikosti graha. Vsebino
kotla lahko dogrevajo za dve do tri stopinje
Celzija, še zlasti, če se je medtem vsebina kotla
ohladila. Sirno zrno sušijo od 10 do 15 minut. Ob
prekinjenem mešanju se sirno zrno usede na dno
kotla. Po odlitju sirotke ga prenesejo v deže (od
10 do 15 litrske posode), posolijo in obtežijo z od
dvema do tremi kilogrami teže na kilogram sirnine. Tako pripravljeno sirnino 12 ur fermentirajo
pri temperaturi od 20 °C do 22 °C. Pod vplivom
fermentacije se izloča sirotka, ki prekrije površino
sirnine. Izločeno sirotko odvzamejo. Pomembno je, da sirotka s prekritjem površine ustvari
anaerobne pogoje. Po končani fermentaciji deže
prenesejo v zorilnico, na temperaturo od 12 °C
do 16 °C. Hladno zorenje mohanta traja od 15
do 20 dni. Sirotko sproti odstranjujejo, vendar
vzdržujejo anaerobne pogoje (brez prisotnosti
zraka).
Originalni mohant izdelujejo tudi tako, da sušeno
sirno zrno prenesejo s sirarskim prtom na sirarsko mizo, nato pa v oblikovala, kjer se rahlo
stiska 24 ur. V tem času poteka fermentacija pri
temperaturi od 20 °C do 22 °C. Hlebce sira suho
solijo od 2 do 3 dni pri enaki temperaturi, ali pa
jih 24 ur po stiskanju prenesejo v deže. Vanje
položene hlebce dobro potlačijo, prazne prostore
zatlačijo s sirnino (1 hlebec zdrobijo) in primerno posolijo. Enako naredijo tudi s hlebci sira, ki
ga od 2 do 3 dni suho solijo. Dobro potlačene
in zadelane hlebčke sira – tako ustvarijo anaerobne pogoje – pokrijejo z lesenimi deščicami in
obtežijo z dvema do tremi kilogrami teže na kilogram sira. Sirotko, ki se pojavi, odstranijo, dežo
pa pokrijejo s sirarskim prtom.
Vir: OBOŽUJEM SIR – vse o siru in sirih za vsakogar
Avtorji: Irena Orešnik, Mojca Polak, Matevž Visočnik
(Kmečki glas, str. 68, 2008)
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NAŠA LJUBA ZEMLJICA
Rafko Rokavec, strokovni tajnik

Na naši zemljici je veliko lepega ...

V

Sloveniji smo pred desetletji dosegali več kot
70 - odstotno samooskrbo s hrano, saj je veljalo načelo, da je velika samooskrba tudi eden od
temeljev neodvisnosti slovenske države. S spremembo
družbenega sistema, prostega pretoka blaga in neobrzdane globalizacije je samooskrba padla na zastrašujočo
nizko raven - 40 %. Toda police v naših trgovinah so še
vedno polne, veliki trgovski centri pa rastejo kot gobe po
dežju.

Ohranjanje kmetijske zemlje

Ohranjanje kmetijske zemlje je temelj za doseganje
večje samooskrbe s hrano. Nekatera kmetijska zemljišča
se raje kot za pridelavo hrane uporabljajo za pridelavo
energetskih rastlin, ki so vir za pridobivanje tako imenovane industrijske zelene energije. Zavedati se moramo,
da bo ob vse večji ceni energije dražja tudi hrana. Poleg
tega smo v preteklosti veliko kakovostne zemlje porabili
za gradnjo avtocest, izgradnjo velikih trgovskih centrov
in industrijsko-obrtnih con. Po podatkih Sveta za varstvo
okolja RS imamo v Sloveniji le še 880 kvadratnih metrov
prostora na prebivalca, kjer lahko pridelujemo hrano.
Občine želijo v svoje prostorske načrte vnesti čim več
zazidalnih površin, brez izračunov, ali jih sploh potrebujejo. V novem predlogu so njihovi apetiti po pozidavi
tolikšni, kot da bo prebivalcev Slovenije leta 2020 več kot
pet milijonov. Občinam nova zemljišča prinašajo svež denar, saj kupci oz. investitorji plačajo prispevek za nezazidana stavbna zemljišča. Poleg tega kmetijska zemljišča
v vse večjem obsegu prehajajo v last nekmetov, ki v svoji
zemlji praviloma vidijo predvsem nepremičninski kapital.
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Odnos do kmetijskih zemljišč bomo morali korenito spremeniti, saj se nam lahko zgodi, da bomo z naglo pozidavo izgubili veliko naravno bogastvo in še bolj osiromašili
domačo pridelavo hrane. Kmetijska zemljišča bo treba

zavarovati tudi s prepovedjo pozidave kmetijske zemlje
in postaviti merila za bolj natančno opredelitev kategorije
kmetijskih zemljišč. Predvsem pa bo treba začeti preudarno gospodariti z njimi.

Kmečko delo je razvrednoteno

Moč kapitala je močno zarezal tudi na področje kmetijskih
zemljišč. Zakaj se na toliko kmetijskih zemljiščih odvijajo
nekmetijske dejavnosti? Odgovor je preprost: Kmečko
delo je razvrednoteno. Samo primer: Kmet dobi za 1 liter
odkupljenega mleka povprečno 0,28 EUR, v trgovini pa
1 liter mleka v povprečju stane 0,70 EUR, pa še posneto
je. Primerov, ki kažejo na popolno izkoriščanje kmetov,
je ogromno. Komu se v takih razmerah sploh še splača
proizvajati? Tudi subvencije kmetijstva ne bodo rešile,
samo še bolj ga bodo potisnile v administrativni vrtiljak
birokracije. Preprosto gre za vsemogoč vpliv kapitala
trgovcev, ki rušijo pridelavo hrane na celi črti. Po mojem
skromnem mnenju tržni sistem v kmetijstvu, s prostim
pretokom prehranskih izdelkov, vodi k uničenju panoge.

Preprečevanje onesnaženosti in
zmanjšanje rodovitne sposobnosti
kmetijskih zemljišč
Preprečevanje onesnaženosti in ohranjanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč sta temelja ohranjanja zdravega
ekosistema, rodovitnosti tal in ohranjanje pitnih virov
vode. Pridelava hrane v Sloveniji je na razpotju. Velike
kmetije s tržno proizvodnjo so prepuščene trgu; pridelava mora biti intenzivna in gospodarna, da s čim manj
vložka zmanjšajo stroške na enoto proizvoda. Intenzivna
pridelava pa ni mogoča brez uporabe umetnih gnojil in
zaščitnih sredstev. Intenzivnost pa prinaša nove pasti, kot

so pregnojena zemlja, večanje vsebnosti kalija v zemlji,
ogroženost vodnih virov in širjenje nezaželenih plevelov.
Ta kmetijska zemljišča postajajo preobremenjena. Na
drugi strani imamo območja (npr. Kras), ki se praznijo,
zaraščajo in postajajo nekakšni rezervati za divje živali.
Tudi ekološko kmetovanje kot protiutež konvencionalnemu se s težavo uveljavlja, ker je neekonomično. V Sloveniji je na manjših kmetijah kar nekaj naravne pridelave,
čeravno te kmetije niso vključene v ekološko kmetovanje. Toda živimo v času, ko se pojavlja dvom potrošnikov v
verodostojnost živil, če le ta nimajo ustreznega certifikata. To pomeni, da mora biti vpeljan sistem kontrole pridelave takšne hrane. Sicer je v Sloveniji povpraševanje po
ekoloških pridelkih večje od ponudbe. Prav gotovo bo
treba najti rešitve za povečanje tovrstne pridelave. To bi
pozitivno vplivalo na ohranjanje rodovitnosti naše zemlje
in predvsem preprečevanje onesnaženosti vodnih virov.

ne bi namesto pločevink uporabljali steklenih kozarcev,
…? V smeteh je tudi veliko plastičnih vrečk. Zakaj ne bi
začeli uporabljati košar, papirnatih vrečk ali kakšno drugo,
že večkrat uporabljeno embalažo. Prav plastične vrečke
se zelo počasi razkrajajo v strupene petro-polimere, ki
zastrupljajo našo zemljo in vodo. Mnogi ne vedo, da so
plastične vrečke narejene iz termoplastike, ki se pridobiva iz nafte. Za nas in za zemljo bi bilo dobro, če bi uvedli
bolj trde papirnate vreče za smeti, ki so dobro razgradljive. Lahko bi se odločili za ločevanje in shranjevanje
plastične embalaže, trgovci pa bi to pridno zbirali in zvestim potrošnikom vrnili »kavcijo« za prinešeno embalažo.

Zakaj ne bi uvedli nagrade za
recikliranje plastične embalaže?
Morda bi lahko postopno uvedli zbiranje različnih
plastičnih izdelkov v prodajalnah, kjer smo jih kupili, ob
tem pa bi dobili nagrado ali popust. V kmetijstvu narašča
uporaba folije za bale, za katere v Sloveniji sploh nimamo urejenega sistema ločevanja, kaj šele ponovne predelave. Pravila na tem področju so prav smešna. Če jih
uporabljamo v velikih količinah, jih moramo vrniti prodajalcu, če pa jih imamo manj, jih lahko odložimo v kante za
smeti. Naša zemljica mora torej »pojesti« veliko te folije.
Podobno kot kosovne odpadke bi morali folijo za bale
zbirati na zbirnih mestih ter urediti sistem ponovne predelave, s čimer bi zmanjšali obremenjenost odlagališč
odpadkov.

Pira je res čudovita žitarica, ki dobro uspeva na naši
zemljici

Preprečevanje uporabe plastične
embalaže
V aprilu je v Sloveniji potekala akcija »Očistimo Slovenijo
v enem dnevu«. Ta dan smo za seboj in za drugimi čistili
našo naravo. Ob pogledu na smetišča, polna plastične
embalaže, se samo po sebi postavi vprašanje, koliko te
navlake spravimo v našo zemljo. Zakaj morajo biti sokovi
in druge tekočine v plastenkah in ne v steklenicah, zakaj

Morali bomo zmanjšati uporabo plastike in drugih smeti,
sicer se bomo v njih zadušili. Vse težje dobimo nova
odlagališča odpadkov, kajti nihče ne želi imeti smetišča
v svojem kraju ali njegovi okolici. Uporabo plastike lahko
zmanjšamo z ločenim zbiranjem, ponovno predelavo, z
obdavčenjem in nadomeščanjem z drugimi bolj razgradljivimi materiali.
Ohranjanje kmetijske zemlje mora postati družbena vrednota. Vsak posebej in vsi skupaj se moramo zamisliti nad
svojim ravnanjem in prispevati k ohranjanju naravnega
okolja. Le tako lahko pričakujemo kakovosten pridelek.
Skratka, ohranjanje naše ljube zemljice se vedno začne
v naših glavah.

Kozolci so naša dediščina, lep primer je kozolec pri
Prišljevih v vasi Ponikve, v bližini Jesenic na
Dolenjskem.

19

PESTICIDI

V razmislek vsem, ki radi »špricate« in vsem, ki kupujete hrano,
škropljeno s pesticidi.
Tamara Urbančič, univ.dipl.inž.kmet., Ilirska Bistrica

V

eliko strokovnjakov meni, in tudi raziskave
so pokazale, da so eden od vzrokov za vse
večjo obolevnost za rakom in drugimi hudimi
boleznimi tudi pesticidi in njihove razgradljive snovi,
ki jih najdemo v hrani in pitni vodi. Države, industrija
in javnost so imele pesticide za domala neškodljive,
dokler niso že prve epidemiološke raziskave dokazale prav nasprotno. V letu 2007 je bilo že 10.720
na novo odkritih primerov raka v Sloveniji.

Kaj so pesticidi?

Pesticidi so spojine, ki jih uporabljamo za zatiranje
plevelov (herbicidi), škodljivih žuželk (insekticidi),
gliv (fungicidi), za zatiranje bakterijskih okužb rastlin
(baktericidi), za zatiranje polžev (limacidi), za zatiranje glodalcev (rodenticidi),… Po kemični sestavi
so pesticidi anorganske spojine (žveplovi in bakrovi
pripravki) in organske spojine. Zaradi agresivnega
delovanja jih uporabljajo tudi kot bojne strupe.

Kako pesticidi delujejo v našem
organizmu?
Pesticidi v organizmu največkrat tekmujejo z encimi, ki so sestavni del celičnega mehanizma. Mehanizem delovanja pesticidov v organizmu je različen:
lahko spremenijo membransko propustnost celic,
uničijo strukturo celic, preprečujejo pravilno regulacijo, ki je odgovorna za encimske reakcije,…
Vse to vodi k različnim spremembam v organizmu.
Učinek je lahko kancerogen, mutagen in/ali teratogen (razvojne nepravilnosti pri zarodkih).
Zelo velika poraba zaščitnih sredstev v
Sloveniji
Že leta 1992 smo v slovenskem kmetijstvu porabili
zelo veliko zaščitnih sredstev.
Poraba pesticidov je znašala 947.787 kg (skoraj
1000 ton). Od tega je bilo:
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• herbicidov - 314.549 kg (33%),
• insekticidov - 257.477 kg (27%),
• fungicidov - 341.116 kg (36%),
• drugih sredstev - 34.645 kg (4%).
Toliko je bilo registrirane porabe, koliko je bilo še
neregistrirane, ni znano. (Vir: Ministrstvo za varstvo
okolja in urejanje prostora RS, 1992.)
Na vsakega prebivalca Zemlje porabimo 1 kg pesticidov letno, kar je za človeka več kot desetkratna
smrtna doza. Strokovnjaki na področju upravljanja
s škodljivci domnevajo, da bi lahko uporabo pesticidov v kmetijstvu zmanjšali za polovico, ne da bi
to kmetovalcem povzročilo gospodarsko izgubo.
Seveda to ni v interesu farmacevtskih družb, ki s
prodajo pesticidov dobro zaslužijo kar dvakrat:
prvič, ko pesticide prodajo, in drugič, ko prodajajo
zdravila bolnikom, ki zbolijo zaradi zauživanja pesticidov. Poseben primer je švicarska farmacevtska
družba Syngenta, ki proizvaja atrazin (herbicid za
koruzo). Njegova uporaba v Švici ni dovoljena (!),
ker je izredno strupen. Taista firma proizvaja tudi
gensko spremenjene organizme, vendar je bila
Švica ena prvih držav, ki je prepovedala njihovo
uporabo v kmetijstvu in celo v prehrani! Atrazin je
bil leta 2003 prepovedan tudi v Sloveniji. Veliko
prepozno, saj se v pitni vodi v vzhodni Sloveniji
pojavlja v prekomernih količinah, skupaj s svojim
presnovkom desetilatrazinom. Morda je tudi zaradi
pesticidov in nitratov v pitni vodi obolevnost za rakom (predvsem prebavil) največja prav v vzhodni
Sloveniji. To domnevajo tudi trije dijaki Prve gimnazije v Mariboru, ki so v svoji seminarski nalogi
zapisali: ‘’Prizadevati bi si morali za popolno odpravo uporabe nevarnih pesticidov in tako poskusiti
zmanjšati vpliv dejavnikov tveganja obolevnosti
prebivalcev Dravskega polja, zaradi zdravja in ne
samo zaradi evropskih normativov. ‘’
V kmetijstvu ločimo tri načine pridelave glede na uporabo pesticidov:

Kaj povzročajo ostanki pesticidov v hrani in pitni vodi?
Pesticid oziroma aktivna snov

Za kaj se uporablja in kaj povzroča:

Herbicid
Atrazin

Uporablja se za zatiranje plevelov na koruznih poljih. V Sloveniji je njegova uporaba prepovedana šele od leta 2003, v Avstriji že od leta 1996. Povzroča več
vrst raka, levkemijo, motnje delovanja hormonov, razvojne okvare zarodkov, motnje v reprodukciji, vedenju, zmanjšano delovanje ščitnice, spremembo spola pri
žabah,... Prisoten je v pitni vodi v vzhodni Sloveniji.

Herbicid
Alaklor

Je sistemični talni herbicid proti travnim in širokolistnim plevelom pri pridelavi koruze, soje, sončnic, oljne ogrščice. Prodaja se z imeni: Alaklor, Alapin, Bravo, Lasso, Ciatral-alfa, Altrin,… Povzroča nižjo raven hormonov ščitnice.

Herbicid
Linuron

Je sistemični talni herbicid proti semenskim širokolistnim plevelom pri pridelavi
koruze, korenja, soje in sončnic. Prodaja se z imeni: Ciatral-ala, Lasso-linuron,
Linuron, Afalon,… Povzroča poškodbe imunskega sistema in zmanjšuje njegovo
odpornost ter povzroča zmanjšanje teže spolnih organov.

Fungicid
Tiram
Fungicid
Vinklozolin*

Uporablja se za razkuževanje večine semen, tudi vrtnih in okrasnih rastlin. Prodaja
se z imeni: Radiotiram TS, Tiram Župa - TS, TMDT S-80,… Nahaja se v pripravkih
proti jablanovemu in hruškovemu škrlupu, breskovi kodravosti, sivi plesni jagod,
rjam na vrtninah in okrasnih rastlinah. Povzroča motnje sinteze hormonov ščitnice.

Uporablja se proti grozdni gnilobi, cvetni moniliji, sivi plesni na čebuli, solati, vrtninah, tudi jagodah. Prodaja se z imeni: Ronilan, Pinulin, Konker. Zmanjšuje težo
testisov in količino testosterona, povzroča motnje v razvoju spolnih organov, je
hormonski motilec.

Vsi zgoraj našteti pesticidi so v resoluciji EU (27.10.2000) napisani kot snovi, ki škodijo hormonskemu sistemu ljudi
in narave.

Tolilfluanid
Klorpirifos

Procimidion*
Mankozeb fungicid*

Foksim* je organofosforni
insekticid

V ZDA ni dovoljen, v EU je sestavina številnih fungicidov za zatiranje bolezni na
jablanah, grozdju, krompirju ter hmelju. Verjetno je rakotvoren, najbolj prizadene
kosti in zobe, jetra in ščitnico. Našli so ga v jabolkih! (Glej: pesticidi v hrani!)

Je insekticid za vrtnine, poljščine in sadovnjake. Prodaja se z imeni: Dursban,
Zlatica pirifos, Chromorel-D, Lorsban, Reldan. Uvrščajo ga med živčne toksine, ki
že v zelo majhnih količinah povzroča trajno izgubo možganske funkcije. Najbolj so
izpostavljeni otroci. Našli so ga v jabolkih in grozdju! (Glej: pesticidi v hrani!)
Fungicid, ki se uporablja proti sivi plesni vinske trte, jagod, sončnic, cvetni moniliji,… Prodaja se z imenom Sumilex. Je močan hormonski motilec, verjetno
kancerogen. Najden v jagodah!
Uporabljajo ga proti krompirjevi in paradižnikovi plesni, črni krompirjevi in
paradižnikovi listni pegavosti, proti peronospori,… Njegova imena v prodaji so:
DITHANE, RIDOMIL ® MZ 72-WP in 58-WP. Je na listi mogočih povzročiteljev
raka, razvojni in reproduktivni toksin in verjetno hormonski motilec.

Talni insekticid proti strunam, ogrcem, sovkam, bramorju, čebulni muhi, koloradskemu hrošču, pesnemu rilčkarju,… Prodajajo ga z imenom Volaton. Kronična
izpostavljenost nizkim dozam povzroča neozdravljive poškodbe višjih možganskih
funkcij (spomin, učenje, motorika), verjetno je kancerogen, bioakumulira se v ribah
in planktonu.

Dimetoat *

Organofosforni insekticid, ki ga uporabljamo predvsem v sadjarstvu za zatiranje
insektov, pa tudi za vrtnine in korenje. Prodajajo ga z imeni: Fosfamid, Rogor,
Sistemin. Povzroča akutno nevrotoksičnost, kronična izpostavljenost nizkim dozam povzroča neozdravljive poškodbe višjih možganskih funkcij (spomin, učenje,
motorika), verjetno kancerogen, bioakumulira se v ribah in planktonu.

Propikonazol*

Fungicid za zatiranje pepelasti plesni vinske trte in žit, žitnih rj,..Njegova imena v
prodaji so: Tilt ® 250-EC, Tilt ® 100-EC. Verjetno je kancerogen, genotoksičen in
citotoksin, razvojni in reproduktivni toksin.

Trifluralin*

Herbicid proti semenskim plevelom vrtnin in poljščin. Prodaja se z imeni: Chromolux, Herbitref, Treflan, Trikepin, Trinulan,… Je hormonski motilec, verjeten
kancerogen, visoko akutno toksičen, bioakumulira se v rastlinah in živalih,
povzroča veliko smrtnost dvoživk, rib, rakov in fitoplanktona.

*pesticid, ki je dovoljen tudi v integrirani pridelavi!
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1982, so imele 70 odstotkov večjo možnost, da dobijo Parkinsonovo bolezen 10 do 20 let kasneje,
kot osebe, ki pesticidom niso bile izpostavljene.
Raziskovalci so merili stranske proizvode pesticida
klorpirifos-a (pri nas so ga našli v jabolkih in grozdju) pri moških in ugotovili, da ima-jo najnižjo stopnjo testosterona (moški spolni hormon) tisti moški, ki
imajo največ pesticidov v telesu.

Pesticidi v hrani

Poročilo (PAN Evropa) o uradnem spremljanju živil
držav članic EU pravi, da je v letu 2005 kar 49 %
analiziranih vzorcev sadja, zelenjave in žit vsebovalo ostanke pesticidov. Za ostanke petih pesticidov,
Ohranimo zdravo okolje!
ki so najpogosteje najdeni v prehranjevalni verigi v
EU, so ugotovili, da so rakotvorni, mutageni ali pa
Kako nepredvidljivo je delovanje pesticidov, povzročajo motnje v delovanju hormonskega sisdokazuje pesticid Gaucho, ki so ga nekaj let nazaj tema.
množično uporabljali za razkuževanje semena koruze. Na koruzno seme so nanesli Gaucho, da ga
Kmetijski inštitut Slovenije je decembra 2006 izdal
ne bi pojedle žuželke v tleh (ponavadi so izgube 10
poročilo Določanje ostankov fitofarmacevtskih sred%). Ko so čebele nabirale cvetni prah, so množično
stev v kmetijskih pridelkih. Objavljamo le del zelo
umirale, saj zaradi izgube orientacije niso našle poti
obsežnega poročila:
Pridelek

Pesticide je vsebovalo

Grozdje

19 od 20 vzorcev

Jagode

16 od 19 vzorcev

Cvetača

10 od 11 vzorcev

Jabolka

Žita

30 od 36 vzorcev

0 od 21 vzorcev

Opis

Tolilfluanid je bil v 9 vzorcih, presežen pa kar v dveh vzorcih: 0,21 in
0,26 mg/kg jabolk! V enem od vzorcev jabolk je bilo kar 7 aktivnih snovi,
v petih vzorcih po 5, v osmih po 3. Ditiokarbamati so bili prisotni v 23
vzorcih, klorpirifos v 5 vzorcih, fosalon v 14 vzorcih, diazinon v 9 vzorcih,…

V 7 vzorcih je bila presežena najvišja dovoljena količina ostankov (MRL),
celo do 0,40 mg ciprodinila na kg grozdja! Folpet (proti peronospori) je
vsebovalo kar 19 vzorcev, v enem od vzorcev so ugotovili kar 9 aktivnih
snovi! 3 vzorci so vsebovali klorpirifos!

V dveh vzorcih so našli prosimidion, ki v RS ni dovoljen in še 5 pesticidov, ki v RS niso registrirani za pridelavo jagod. V enem od vzorcev so
našli kar 5 aktivnih snovi!
V vseh so našli ostanke ditiokarbamatov, ki niso dovoljeni v RS
V žitih niso našli ostankov pesticidov.

domov. Ugotovili so, da se Gaucho ni razgradil kot
so predvidevali, ampak je prešel v cvetni prah. V
Franciji je pomrlo dve tretjini čebel. Po dveh letih
so ga prepovedali v vsej Evropi. Koruzno zrnje še
vedno razkužujejo z drugimi pripravki in dejansko
je težko dobiti koruzo, ki ni tretirana. Enako velja
za seme žit.

Pesticidi in bolezni
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Le 10 % rakavih obolenj je genetskega izvora. 90
% jih povzročijo genotoksične snovi iz okolice.
Študije so pokazale, da lahko pesticidi poleg raka
povzročajo tudi druge zdravstvene težave, med
drugim tudi pohabljenost ob rojstvu, poškodbe
živčnega sistema in druge zdravstvene težave,
ki se lahko pojavijo kasneje. Seveda so posledice
odvisne od strupenosti pesticida, zaužite količine
in izpostavljenosti strupu. Mešanica različnih pesticidov z neposrednim učinkom na žlezo slinavko
deluje kot sprožilec za nastanek diabetesa! Osebe, ki so bile izpostavljene pesticidom pred letom

Vsakršno opiranje na mejne vrednosti je nesmiselno, ker že zelo majhne količine pesticidov, ki jih
zaužijemo z živili in pitno vodo, lahko škodujejo
našemu zdravju na srednji in dolgi rok, še posebej otrokom. Prav tako obstaja verjetnost, da lahko
dva pesticida, ki sta sama zase v dopustnih dozah,
kemično reagirata in ustvarita novo snov, ki je lahko
mnogo bolj strupena od posameznih pesticidov.
Priporočamo dvanajst živil, ki vsebujejo največ
pesticidov in bi jih bilo bolje kupovati pri ekoloških
pridelovalcih: breskve, jabolka, paprika, zelena, nektarine, jagode, grozdje (predvsem uvoženo), hruške,
špinača, zelena solata, češnje, krompir. Ti podatki
sicer veljajo za ZDA, vendar se od analiz, narejenih
v Sloveniji, bistveno ne razlikujejo.

Pesticidi v čajih

Slovenija večino zdravilnih rastlin za pripravo čaja uvozi. Pridelujejo jih predvsem na konvencionalni način
na velikih površinah, seveda z uporabo pesticidov.
Tako je Zveza potrošnikov Slovenije 1. 7. 2008 umak-

V letu 2007 so presegali mejno vrednost 0,10µg/l
naslednji pesticidi:
Pesticid

Območja s preseženo mejno vrednostjo:

Desetilatrazin

od 0,11 do 0,30µg/l na območjih ZZV Celje, V 52 vzorcih povsod po Sloveniji, razen na območjih
Ljubljana, Maribor, Novo Mesto in Murska ZZV Koper in ZZV Nova Gorica
Sobota, skupaj 9 vzorcev

Atrazin

Bentazon
Permetrin
SKUPAJ

Zaznan, a ne presežen na območjih:

od 0,17 do 0,30µg/l na območjih ZZV Maribor V 29 vzorcih povsod po Sloveniji, razen na območjih
(2 vzorca), Murska Sobota (1 vzorec), Novo ZZV Koper in ZZV Nova Gorica
mesto (1 vzorec)

od 0,13 do 0,48µg/l na območju ZZV Murska V sledovih zaznan še na oskrbovalnem območju
Domžale
Sobota (3 vzorci)
0, 21µg/l na območju ZZV Ljubljana (1 vzorec) /

47.034 ljudi je bilo oskrbovanih s tako Ni podatka
onesnaženo vodo

nila s trga otroške čaje BE BE, Lumpy in Sparky,
proizvajalca Droga Kolinska, ker so vsebovali pesticid halopsifop in onesnaževalce (ohratoksin A
in kovine)! Halopsifop je listni herbicid proti travnim
plevelom za sladkorno peso, sojo, sončnice in oljno
ogrščico, ne pa za zdravilna zelišča! Takšne čaje
mamice kuhajo dojenčkom proti krčem v prvih
mesecih življenja!

Pesticidi v pitni vodi

Kakovost vode, ki jo pijemo v Sloveniji, je zelo
ogrožena. Rezultati kažejo, da so danes številni viri
pitne vode onesnaženi s pesticidi in nitrati. V Sloveniji vsako leto na hektar njive porabimo 2,35 kg
pesticidov in 278 kg umetnih gnojil. Za pesticide in
njihove metabolne, razgradne in reakcijske proizvode velja pri nas in v državah Evropske Unije
(EU) predpisana mejna vrednost, to je 0,10 mg/l.
Določena je s predpostavko, da 70 kg težek človek
na dan zaužije 2 litra vode. Pri tem pa so pozabili
upoštevati otroke! Čeprav so koncentracije majhne,
zdravstvenih posledic pri dolgotrajni izpostavljenosti pesticidom ne moremo izključiti. Tudi pri odraslih
ne!
Poleg omenjenih pesticidov so bili v letu 2007 v
pitni vodi prisotni še naslednji pesticidi: diklorfos,
metolaklor, primisulfuron-metil, amidosulfuron
in nikosulfuron. Našli so jih povsod po Sloveniji,
razen na Primorskem in Gorenjskem. V letu 2007
je mejne vrednosti presegalo manj pesticidov kot v
letih 2004 in 2005. Število prebivalcev, ki so bili ob
uživanju pitne vode izpostavljeni pesticidom, se je
v obdobju 2004 – 2007 zmanjšalo - s 177.559 na
47.034.
Problem pa so tudi nitrati v pitni vodi. V letu 2006 je
uporabljalo vodo s preseženo mejno vrednostjo nitratov (50mg/l) kar 34.321 prebivalcev Slovenije na
območjih Maribora, Murske Sobote in Novega mesta. Skupina strokovnjakov iz ZDA je ugotovila, da
mešanica nitratov in pesticidov (čeprav so prisotni v
dovoljenih mejnih vrednostih) v pitni vodi povzroča
kemični udar v telesu, ki prizadene vse najvitalnejše
funkcije. Otroci na območjih s takšnopitno vodo
so imeli težave z motnjami spomina, razvojem
živčevja, motorike, hiperaktivnostjo,…

Pesticidi in kmetovalci

Za traktoriste, ki več let delajo pri varstvu rastlin, je izredno pomembna kumulativna (zbirna)
strupenost. Ugotovili so, da šestkrat pogosteje
zbolevajo za rakom kot drugi ljudje, tveganje za tumor na možganih je pri njih trikrat večje, pogosteje
obolevajo za Parkinsonovo boleznijo. Da ne bi traktoristi prišli v stik s pesticidi, bi morali imeti zaprte
kabine in vgrajene ventilatorje s posebnimi filtri, ki
očistijo zunanji zrak in ustvarijo nadtlak. Plinske in
druge maske so povsem neučinkovite!

Pesticidi ter nosečnice in otroci

Če je pesticidom izpostavljena nosečnica, je
neposredno izpostavljen tudi še nerojen otrok, zato
je zaščita nosečih in doječih mater pred strupenimi kemikalijami odločilna. Ženske, ki so bile v
nosečnosti pogosto izpostavljene pesticidom, ki so

23

vsebovali klorpirifos (ugotovljen v jabolkih in grozdju l. 2006) in diazinon, so rodile manjše otroke
kot ženske, ki so bile izpostavljene pesticidom zelo
redko. Če je pesticidom izpostavljen otrok v maternici, lahko to vpliva celo na rast otroka celo po rojstvu. Raziskave so pokazale, da so triletni otroci, ki
so bili v maternici bolj izpostavljeni klorpirifosu, zaostajali v učenju, fizičnem razvoju in so imeli težave
pri koncentraciji. Prav tako so imeli večje težave pri
gibanju. Majhni otroci lahko pridejo v stik z obstojnimi pesticidi (ti potrebujejo veliko časa za razgradnjo in izločanje iz telesa) in bioakulativnimi pesticidi
(ti se kopičijo v telesu) že ob uživanju materinega
mleka.
V obdobju rasti zaužijejo otroci več hrane in pijače
na kilogram telesne teže kot odrasli. Zato sta lahko
hrana in pijača, onesnažena z ostanki pesticidov,
razlog za kronično izpostavljanje pesticidom, bodisi v majhnih ali večjih koncentracijah. Pesticidi
lahko pri otrocih blokirajo vsrkavanje pomembnih
hranil, ki so pomembna za normalno in zdravo rast
in razvoj. Lahko se zgodi tudi, da se izločevalni
sistem ne razvije v celoti in tako otrokovo telo ne
more odstraniti pesticidov. Dolgotrajno izpostavljanje pesticidom, četudi pri nizkih koncentracijah, je
že povzročilo rakasta obolenja, okvare ob rojstvu
ter okvare živčevja in endokrinega sistema. Tudi
pri otrocih, ki so izpostavljeni pesticidom, obstaja
povečano tveganje, da zbolijo za levkemijo.
Da otroci niso več naše največje bogastvo, kaže
dejstvo, da prašiči, rejeni na ekološki način, ne
smejo uživati hrane, ki jo vsakodnevno jedo naši
otroci, bolniki v bolnicah in oskrbovanci domov
za starejše občane! Živali, ki se redijo na ekološki
način, ne smejo uživati hrane, ki je bila pridelana s
pomočjo pesticidov, lahkotopnih mineralnih gnojil in
gensko spremenjenih organizmov. Tem živalim npr.
ne smemo dati starega kruha iz pekarn, ker lahko
žito, iz katerega je narejen kruh, vsebuje ostanke
pesticidov, poleg tega pa kruhu dodajajo tudi aditive. Mi in naši otroci pa ga lahko jemo!
Šokantni so podatki iz znanstvene literature o vplivih različno pridelane hrane na vsebnost pesticidov v urinu otrok. V urinu otrok, ki so se prehranjevali s konvencionalno hrano, so našli v povprečju
devetkrat večje koncentracije organofosfornih
pripravkov kot v urinu otrok, ki so se prehranjevali
ekološko. (revija Biodar 1/08).

Pesticidi in golf igrišča

Rezultati študij, ki jih navaja dr. Anton Komat, pravijo, da vzdrževalci golf igrišč na hektar zemljišča porabijo do 20 kilogramov pesticidov letno, medtem
ko pri povprečni njivi v intenzivnem kmetijstvu ta
številka znaša 3 kilograme. Med najbolj uporabljenimi pesticidi pri vzdrževanju golf igrišč je 14
kancerogenih, 21 je reproduktivnih toksinov, 14 pa
tudi živčnih strupov. Študije so pokazale, da se pri
vzdrževalcih golf igrišč rak tankega črevesja pojavlja 1,7-krat pogosteje, levkemija in rak možganov
dvakrat, rak prostate pa kar trikrat pogosteje kot pri
povprečni populaciji.
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Pesticidi v izdelkih široke potrošnje
Triklosan je eden od antimikrobnih pesticidov, ki
nas spremljajo na vsakem koraku. Uporabljajo se
za uničevanje bakterij, virusov in gliv na neživih
predmetih in površinah. Najdemo jih v antibakterijskih milih, deodorantih, zobnih pastah (24 urno
delovanje proti kariesu), losjonih, … Triklosan je tudi
v kozmetiki, detergentih za pranje posode, deskah
za rezanje hrane, ročajih zobnih ščetk, atletskih
oblačilih (nogavice s triklosanom preprečujejo glivice na stopalih)… Posledice so: razdražena koža,
alergije, dermatitis, astme, uničevanje ekosistemov. Lahko se celo akumulira v maščobnih tkivih.
Triklosan se na soncu (npr. v oblačilih) spremeni v
izredno strupen dioksin. Nekateri ljudje so alergični
na bombažna oblačila, narejena iz bombaža, ki je
bil škropljen s pesticidi. Zato se po svetu že pojavljajo oblačila iz bombaža, pridelanega na ekološki
način.

Marjetica kot okras naših travnikov

Kdo je kriv za tolikšno
zastrupljanje s pesticidi?

Prav gotovo so na prvem mestu proizvajalci pesticidov, ki želijo prodati čim več strupov. Dr. Anton
Komat že več kot 13 let naše politike, ministre in
ustanove, odgovorne za zdravje, opozarja na
škodljivost pesticidov. Učinka skoraj ni. Seveda,
krivi smo mi, potrošniki. Mi, ki hočemo imeti grozdje
sredi zime! Mi, ki hočemo imeti krompir po samo
0,30 EUR/kg. Mi, ki hočemo solato brez črne pikice,
brez polža. Mi, ki pravimo, da se solate na lastnem
vrtu ne splača pridelovati, ker je v trgovini cenejša.
Kdaj nas bo srečala pamet?
V osnovnih šolah v Veliki Britaniji že spodbujajo
učence, naj pridelujejo hrano doma, naj jo kupujejo
na bližnjih kmetijah in lokalnih tržnicah in naj uživajo
sezonsko sadje in zelenjavo, ker je najboljšega
okusa. Šole imajo celo zelenjavne vrtove. Pri nas
pa eden od trgovcev oglašuje pripravek z imenom
Natural House Salad Spa – organski pripravek za
pranje sadja in zelenjave. Prepričujejo nas, da z
njegovo pomočjo s sadja in zelenjave odstranimo
ne le običajno umazanijo temveč tudi ostanke pesticidov, herbicidov, umetnih gnojil,… Človeška neumnost ne pozna meja! Namesto da bi pridelovali
neonesnaženo hrano, izumljamo »žajfe« za
pranje solate!

Ekološko kmetijstvo

V ekološkem kmetijstvu je uporaba pesticidov, lahko
topnih mineralnih gnojil in gensko spremenjenih
organizmov prepovedana. Zato je ekološko kmetijstvo pomemben dejavnik za ohranjanje čiste pitne
vode na vodovarstvenih območjih. Da so ekološka
živila pomemben preventivni način preprečevanja
vnosa škodljivih snovi v telo s hrano, je že nekaj
časa znano. V več evropskih državah ekološka
živila vključujejo v prehranske obroke vseh ustanov,
ki se financirajo iz državnega proračuna. V Avstriji
so tako sprejeli zakon, po katerem morajo šole za
učence nabaviti najmanj 20 % ekološke hrane. Pri
nas je zaenkrat to le priporočilo.
Na ekološki način pridelana hrana je veliko bolj
zdrava, hranljiva in okusna. Poleg tega ekološki
kmet skrbi za rodovitnost tal, za ustrezno rejo
živali, pestrost življenja, čisto pitno vodo,
skratka za trajnostni razvoj. Ekološki kmet je
vir življenja! Tega bi se morali zavedati vsi, ki
pravijo, da je ekološka hrana draga. Seveda je
nekoliko dražja, ker je potrebno veliko ročnega
dela, je pa zato tudi bolj kakovostna. In kjer je
ekološko kmetijstvo, je tudi življenje bolj kvalitetno in zdravo! Pravimo, da je zdravje neprecenljivo, hkrati pa tako radi kupujemo poceni
izdelke, ne glede na kakovost in ne glede na to,
kolikšno škodo s takim ravnanjem povzročimo
okolju in sebi! Poceni izdelki ponavadi vsebujejo vsemogoče kemikalije in so pripeljani iz
tujine. Pravijo, da k pojavu tople grede največ
pripomorejo izpušni plini, in to prav zaradi
transportov hrane sem in tja po planetu.
Trajnostno in ekološko obnašanje potrošnikov je:
• kupovanje sezonskega sadja in zelenjave,
• kupovanje na bližnjih kmetijah ali lokalnih kmetijskih tržnicah,
• pridelovanje ekološke hrane doma, če le imamo možnost.
Tako v svetu kot pri nas narašča število bio kmetij.
Toda v Sloveniji jih je še vedno mnogo premalo,
saj je ekološko obdelanih le dobrih 5,5 % kmetijske zemlje, od tega je največ pašnikov in travnikov.
V kmetijskih revijah so kupi oglasov za pesticide,
za ekološko kmetijstvo pa jih skorajda ni! Država
sicer spodbuja ekološko kmetijstvo s subvencijami
po hektarju, na področju izobraževanja kmetov in
spodbujanja k odločitvi za ekološko kmetovanje pa
naredi bore malo. Za marsikoga je preskok iz konvencionalnega kmetijstva v ekološko zelo težak, saj
je potrebnega cel kup dodatnega znanja in mehanizacije (npr. posebna česala proti plevelu).

Pesticidi in Ilirska Bistrica

Tako kakovostne pitne vode kot jo imajo občina Ilirska Bistrica in sosednje občine, je Belgija in Nizozemska skupaj nimata niti za vzorec! Belgijci uvažajo
ustekleničeno pitno vodo iz francoskih Alp! Ravno
ta neonesnaženost je naše največje bogastvo!
Sama vidim razvoj kmetijstva in podeželja v pridelavi vedno bolj iskane ekološke hrane (ki ima tudi
višjo dodano vrednost), ne pa v intenzivnem kmetijstvu. Občine bi morale pri vsakem večjem posegu
v prostor temeljito razmisliti, ali s tem ne ogrožajo
našega največjega bogastva: čiste pitne vode in
zemlje! Tega bogastva se niti ne zavedamo, dokler
ne potujemo po svetu in vidimo že kritično stanje v
drugih državah. Poskrbimo za svoje zdravje in za
zdravje svojih otrok in obdelajmo vsaj svoj vrt, če že
ne kakšne zapuščene njive!

Zaključek

Pesticide smo ustvarili za temeljito zatiranje
škodljivcev. In ker je najhujši škodljivec na tem
planetu ravno človek, smo očitno na dobri poti k
uresničitvi tega cilja. Ampak proces očitno poteka
prepočasi, zato smo izumili še gensko spremenjene organizme. O tem pa naslednjič.

Cike želijo živeti v zdravem okolju!

Glavni viri:
www.pesticidi.net
Inštitut za varovanje zdravja
Inštitut za trajnostni razvoj
Zveza potrošnikov Slovenije
Zveza ekoloških kmetij Slovenije
Jože Maček: Kemična sredstva za varstvo rastlin
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ZAJEDAVSKE BOLEZNI PRI PAŠNEM GOVEDU (2)
ZUNANJI PARAZITI
Prof. dr. Martina Klinkon, dr.vet.med.
Mag. Zoran Klinkon, dr.vet.med.

OGRČAVOST – HIPODERMOZA
Povzročitelja:
Hypoderma bovis
Hypoderma lineatum

Ogrčavost ali hipodermozo povzročajo ličinke velikega zolja, Hypoderma bovis in Hypoderma lineatum, ki govedu, staremu do 3 let, trajno poškodujejo
kožo. Spolno zreli zolji so krilate žuželke, podobne
obadom ali črmljem. Velike so od 1 cm do 1,5 cm
in od junija do septembra napadajo mlado govedo
na planinski paši, preletijo pa lahko razdaljo več kot
5 km. Imajo široko glavo, povrhnjica je posuta z
gostimi dlačicami rumene barve. Samica velikega
zolja prilepi na dlako po eno (H.bovis) ali do 15
(H.lineatum) jajčec, in sicer po zadnjih okončinah
ter dlaki spodnjega dela prsi, trebuha in hrbta. Iz
jajčec H. bovis se razvijejo ličinke, ki prevrtajo kožo
in ob živcih pridejo v kanal ledvenega in križnega
dela hrbtenice. Ličinke H. lineatum pa žival poliže,
nato pridejo skozi steno požiralnika na isto mesto
kot ličinke H.bovis. Novembra ličinke zapustijo kanal
hrbtenjače in vzdolž živcev prodrejo v podkožje hrbta, kjer se razvijajo naprej. Februarja ali marca se v
podkožju hrbta pojavijo otekline v velikosti lešnika
ali oreha. V njih se razvijejo ličinke velikega zolja, ki
so podobne ogrcem. V koži naredijo od 4 do 7 mm
veliko odprtino, iz katere se poceja gnoj. Skozi to
odprtino ličinke dihajo in zapustijo podkožje v juniju
ali juliju; v hlevu padejo v gnoj, kjer se zabubijo. Po
enem mesecu v njih dozorijo krilati rumeni zolji. Ko
govedo zazna let zoljev, se vznemiri ter brezglavo
teka po pašniku. Prizadete krave zaradi bolečin
dajejo od 10 do 25 % manj mleka in tudi hujšajo.
Če ličinke v podkožju ali v kanalu hrbtenjače
poginejo, lahko v gostiteljevem organizmu nastane
preobčutljivostna reakcija, potrebni so celo zakoli v
sili. Za usnjarsko industrijo je preluknjana koža neuporabna.
Slike ličinke, bube in odraslega govejega zolja

26

Prizadete živali zdravimo z organofosforjevimi
pripravki (abamectin, ivermectin, doramectin,
eprinomectin, moxidectin) jeseni in spomladi. V
obliki emulzije umivamo hrbet živali, Abamectin
(makrociklični lakton) pa lahko injiciramo pod kožo.
Breje živali lahko tako zdravimo najdlje do 4. meseca brejosti, pitancev ne smemo zdraviti 60 dni pred
zakolom. Jesensko zdravljenje je treba opraviti takoj, ko se govedo vrne s planinske paše v hleve,
najpozneje pa do začetka decembra. Tako uničimo
ličinke velikega zolja, še preden preluknjajo kožo. Po
1. marcu zdravljenje ponovimo. Navadno zadostujeta enkratno jesensko in spomladansko zdravljenje. Od začetka decembra do začetka marca goveda
ne smemo zdraviti proti ogrčavosti, da ne uničimo
ličink, ki so v tem času v kanalu hrbtenjače, saj bi
lahko povzročili ohromelost zadnjega dela živali. S
polivanjem emulzije organofosforjevega pripravka
po koži na obeh straneh hrbtenice in sočasnim drgnjenjem s krpo ali krtačo uničimo skoraj vse ličinke
velikega zolja. S sistematičnim večletnim zdravljenjem lahko popolnoma zatremo hipodermozo na
določenem območju.
Razvoj govejega zolja

a - goveji zolj, b - jajčeca na dlaki, c - potovanje
ličink, d - ličinke v podkožju, e - bube v naravi

GARJAVOST

Povzročitelji:
SARCOPTES SCABEI VAR. BOVIS
PSOROPTES BOVIS
CHORIOPTES BOVIS

Garje so nalezljiva kožna bolezen, ki jo
povzročajo srbci ali grinje. Povzročitelji živijo na
površini kože (rod Psoroptes in rod Chorioptes)
ali pa v zgornjih plasteh kože (rod Sarcoptes).
Povzročajo izpadanje dlake in močno srbenje. Garje se prenašajo z neposrednim stikom
okuženih in zdravih živali, lahko tudi z okuženim
nastiljem, priborom za čiščenje in hlevsko opremo. Srbenje in nemir zmanjšata mlečnost in prirast. Grinje Sarcoptes so velike od 0,2 do 0,5 mm
in niso vidne s prostim očesom. Imajo sploščeno,
ovalno ali skoraj okroglo telo. Rod Sarcoptes ima
kratke, zbite noge, pri drugih dveh vrstah so noge
daljše, telo in noge pa obrasle z dlakami. Samice
teh zajedavcev so praviloma večje od samcev.
V kožo vrtajo rove, v katere samice odlagajo
od dve do tri jajčeca na dan. Iz njih se razvijejo
ličinke, ki imajo tri pare nog. Večkrat se prelevijo,
imenujemo jih nimfe. Končno se po približno 30
dneh razvijejo spolno zreli samci in samice. Garje Psoroptes so velike od 0,5 do 0,8 mm, Chorioptes pa od 0,3 do 0,5 mm. Ti dve vrsti živita na
površini kože, kjer se hranita s kožnimi celicami
in tkivno tekočino. Najznačilnejši bolezenski znamenji sta močno srbenje in izpadanje dlake. Na
prizadetih mestih se na koži pojavljajo mehurčki
in kraste. Koža odebeli, zgornja plast kože je
pokrita z več sloji poroženelih celic, ki izpadajo
v obliki luskin; koža se guba. Zaradi srbenja si
živali pogosto tudi poškodujejo kožo, pojavijo se
krvavitve, koža je lahko ognojena in vlažna. Pri
govejih garjah vrste Chorioptes so spremembe
predvsem na koži med bedri ter vimenu oziroma
modniku. Pojavljajo se lahko tudi ob korenu repa
in na križu. Vrsti Sarcoptes in Psoroptes sta pogosti na glavi, vratu in trupu.

Obolele in ogrožene živali zdravimo s posebnimi pripravki – akaricidi. Z njimi umivamo ali
nabrizgamo kožo po vsej površini od dvakrat do
štirikrat, v presledkih od 7 do 14 dni.
Razkužiti je treba tudi stojišča, vse lesene dele v
hlevu, pribor za čiščenje in opremo. Po razkužitvi
pustimo hlev prazen tri tedne, šele nato vhlevimo
nove živali. Akaricidni preparati so zelo strupeni,
zato je treba dosledno upoštevati navodila proizvajalcev.

Garje Psoroptes zdravimo z nesistemski akaricidi - organofosfati: Diazinon, Coumaphos, amitraz
(Tactic), Lime-sulphur kopel. Uspešna je tudi injekcijska aplikacija Avermectina (ivermectin, doramectin), milbemycina (Moxidectin, Dectomax);
zdravljenje je treba po 2 do 3 tednih ponoviti.
Molznice zdravimo zunanje z eprinomectinom
(Eprinex, Cydectin). Za zunanje umivanje živali,
ki so okužene z garjami Sarcoptes, se uporabljajo
organokloridni insekticidi (HCH – heksaklorcikloheksan, vendar preparati s to učinkovino pri nas
niso dovoljeni. Dobre rezultate lahko pričakujemo
tudi pri uporabi sistemskih makrocikličnih laktonov. Noben makrociklični lakton in organofosfat
se ne smeta uporabljati za zdravljenje molznic,
katerih mleko se uporablja za humano prehrano.
Aktivni substanci amidin in amitraz (Tactic) sta
učinkoviti proti garjam Sarkoptes, pri čemer moramo upoštevati karenco oz. navodila proizvajalcev.
Zdravljenje garij vrste Chorioptes je podobno
zdravljenju garij vrste Psoroptes. Zdravljenje
lahko ponavljamo v 14 - dnevnih intervalih (Ivermectin, Doramectin, Eprinomectin, Moxidectin).
Značilna poškodba - garje iz rodu Sarcoptes

Samice različnih rodov garij

UŠIVOST
Zajedavci ne živijo dolgo brez gostitelja. Če pa
se zadržujejo na odpadlih luskinah kože, ostanejo sarkoptesove vrste žive 16 dni, psoroptesove
do 56 dni, horioptesove pa do 65 dni.

Povzročitelja:
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus

Uši sodijo med žuželke. So sploščeni, od 2 do 4 mm
veliki trajni zunanji zajedavci, sive do temno sive ali
rjave barve. Imajo podolgovato in ozko glavo, ki je
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ožja kot prsni del zajedavca. Uši imajo ustne organe
prilagojene za vbadanje, vse so krvosese. S čvrstimi
okončinami, ki so na koncu oborožene s kavlji, se
zajedavci držijo za dlako. Naselijo se na glavi, vratu
in na korenu govejega repa. Pri množični invaziji
povzročijo izpadanje dlake, srbenje kože in bolj ali
manj razvito slabokrvnost. Širjenje ušivosti v čredi
pospešujejo velika koncentracija živali, prosta reja
in pomanjkljiva nega kože. Hujša ušivost se pojavlja
zlasti pri mladem govedu in govedu za pitanje. Stopnjuje se od jeseni čez zimo, vrhunec pa doseže spomladi. Gospodarsko škodo povzročata zmanjšana
mlečnost in slabši prirast. Uši lahko prenašajo tudi
nekatere kužne bolezni.

tin, moxidectin, ivermectin. Uporabljamo lahko tudi
Tactic (amitraz) in Neopitroid (permetrin).Pogine le
del gnid, zato moramo zdravljenje ponoviti čez 2
do 3 tedne. Ušivost v čredi popolnoma zatremo, če
živali zdravimo od dvakrat do trikrat v 14-dnevnih
presledkih, sočasno pa očistimo in razkužimo hlev in
vso hlevsko opremo.

Pri govedu v Evropi se pojavljata kratkoglava goveja uš (Linognathus vituli) in dolgoglava goveja uš
(Haematopinus eurysternus). Samica odloži od 1 do
4 jajčeca na dan, na posamezno dlako prilepi po 1
jajčece. To traja od 3 do 4 tedne. Ko odloži od 50
do 80 jajčec, samica pogine. Samci živijo krajši čas.
Ličinke se izležejo v 1 do 2 tednih; hranijo se s krvjo
in večkrat levijo. Odrastejo po treh tednih. Pri večini
uši traja razvoj 4 tedne in je odvisen od temperature
okolja. Zunaj gostitelja poginejo v tednu dni.

Malofagi ali tekuti so zelo podobni ušem. Od njih
se razlikujejo po široki glavi, ki je širša od prsnega
dela; merijo od 1,4 do 1,6 mm. Ustni organi so prilagojeni za kosanje, drobljenje in žvečenje hrane.
Tekuti se prehranjujejo s poroženelimi celicami
kože, z dlako in drugim organskim drobirjem, zato
je draženje kože milejše kot pri ušivosti. Povzročajo
srbenje kože prežvekovalcev in izpadanje dlake.
Pri govedu v Evropi so tekuti pogostejši od uši,
razširjeni so tudi pri nas, zlasti pozimi in v hlevski
reji. Zadržujejo se na slabo zavarovanih delih kože
(ob osnovah rogov, uhljev, na vratu, lopaticah, hrbtu
in na korenu repa). Pri govedu parazitira Bovicula
bovis. Samica živi 6 tednov in odloži le približno 30
jajčec, ki jih po eno ali več prilepi na posamezno
dlako gostitelja. Gnide tekutov so belkaste in sorazmerno velike. Po tednu dni se izležejo ličinke, ki
so podobne odrasli živali in se trikrat levijo. Tekuti
nimajo bube, ki jih poznamo pri številnih drugih vrstah žuželk. Celoten razvoj tekutov traja od 3 do 5
tednov, spolno zreli zajedavci pa živijo po več tednov. Z živali na žival se prenašajo z neposrednim
stikom, so zelo prilagojeni določeni vrsti gostitelja,
zato ne prehajajo na druge vrste. Zunaj gostitelja
poginejo v nekaj dneh. Tekuti se živahno premikajo.
Zlahka jih prepoznamo po široki in okroglasti glavi,
ki je daljša in širša od oprsja.

Pri močneje okuženih živalih je dlaka resasta, zlepljena, koža pa pokrita z luskami. Zaradi izrazitega srbenja se živali drgnejo z rogovi in zadnjimi
okončinami, ližejo ter čohajo ob različne predmete.
Dlake se lomijo in izpadajo.
Ušivost se prenaša z živali na žival z dotiki pri paritvah, prevozih, na razstavah in v hlevih, le redko s
hlevsko opremo.

MALOFAGOZA
(TRICHODECTOSIS)
Povzročitelj:
Bovicula bovis

Za zatiranje tekutov uporabljamo iste insekticide
kot pri ušivosti, tudi postopek zdravljenja je enak.
Ušivost pri teletu

Pri sumu na ušivost natančno pregledamo dlako
na sumljivih mestih. Jajčeca so podobna svetlim
pikam na dlakah. Od manjših rumeno rjavkastih
tekutov razločimo uši po posebno oblikovani glavi
ter daljšem in širšem oprsju. Če uš stisnemo, ostane
krvav madež.
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Uši in njihove ličinke uničujemo s inskticidi, ki se uporabljajo tudi za zatiranje garij in klopov. Odločimo se
za kopanje, polivanje, škropljenje ali zapraševanje
obolelih in sumljivih živali. Zelo učinkovita spojina je
heksaklocikloheksan (HCH), vendar pripravki s to
učinkovino pri nas niso dovoljeni. Prav tako učinkovita
preparata sta bila Alugan in Neguvon, ki pa ju ni več
na tržišču. Sedaj zdravimo z novejšimi pripravki (Eprimex, Cydectin), ki vsebujejo učinkovine eprinomec-

Goveji tekut (puščica) ob kratkoglavi goveji uši

INSEKTI – DVOKRILCI
Muhe:

Musca domestica – domača muha
Musca stabulans – hlevska muha
Musca autumnalis –
očesna ali obrazna muha
Fannia canucularis –
mala domača muha
Fannia scalaris – pasjica
Muhe bodulje:
Stomoxys calcitrans
Haematobia stimulans
Komarji:
Anopheles maculipennis
Culex pipiens
Theobaldia annulata
Culicoides spp
Obadi ali brenclji:
Tabanus bovinus – goveji obad
Haematopota pluvialis – deževni obad
Chrysops caecutiens – zlatooki obad

Poleg uši in tekutov napadajo govedo tudi številni
drugi insekti, ki živali obletavajo ali pa lezejo po njihovi koži, zlasti okoli naravnih telesnih odprtin. Komarji, m uhe bodulje, obadi in malofagi pikajo in sesajo
kri v hlevih ali na paši, živali nadlegujejo in jih lahko
poškodujejo. Prenašajo lahko tudi bolezenske klice
in jih zastrupljajo (krvosese mušice). Ličinke nekaterih družin insektov, kot so mesarske muhe in zolji,
parazitirajo na živalih ali v njih in povzročajo posebne
bolezni (ogrčavost, miaze).

Poškodbe, ki jih je povzročila muha bodulja

Množične invazije insektov so pogoste zlasti poleti in
v bližini mlak, vod, gnojišč in smetišč. Insekti so aktivni
podnevi in ponoči. V hlevih živali nadlegujejo predvsem
muhe (domača muha, hlevska muha, mala domača
muha, muha bodulja) in nekatere vrste komarjev. Ti
insekti sedejo na žival le med sesanjem krvi, sicer pa
posedajo po hlevskih zidovih. Ko gredo živali iz hleva,
jim ne sledijo. Na paši vznemirjajo živali posebne vrste
muh (očesna ali obrazna muha, pikajoča muha) in
obadi (goveji obad, deževni obad, zlatooki obad).
Zaradi stalnega vznemirjanja živali in neprestanih
obrambnih reakcij se lahko občutno zmanjšata mlečna
in mesna proizvodnja. Zaradi sesanja krvi nastajajo
tudi vdorna mesta za različne infekcije ali celo intoksikacije in alergijske reakcije. Za zaščito živali pred
insekti lahko uporabljamo repelent Baygon. Pripravek
Bayoflay (cifutrin) odvrača in zatira insekte in klope,
uporablja pa se v obliki poliva.

KLOPI

Klopi so krvosesi zajedavci, ki povzročajo lokalno
draženje in poškodbe na koži ter omogočajo bakterijske infekcije in miaze. Miaza je pojav, ko rane in telesne odprtine okužijo ličinke dvokrilcev, ki se hranijo
s telesnimi izločki ter z odmrlim ali živim tkivom. Pri
hudi invaziji klopov upadeta mlečna in mesna proizvodnja. Številne vrste klopov prenašajo nevarne
bolezni, ki jih povzročajo protozoji, bakterije, rikecije
in virusi. Med njimi so najpogostejše babezioze, anaplazmoze, theilerioze, osrčnikova vodenica, Q mrzlica. Slina nekaterih vrst klopov vsebuje toksine, ki
povzročajo t.i. klopno paralizo. Živali se nalezejo klopov skoraj izključno na pašniku, zlasti nekultiviranem,
poraščenem z grmovjem in drevjem. Klopi so občasni
zajedavci. Pri nas so najpogostejši klopi iz družine Ixodidae, ki šteje okrog 250 različnih vrst. Klopi sesajo
kri v vseh razvojnih stopnjah (ličinka, nimfa, imago) in
sicer od 3 do 8 dni. Pri tem lahko samica zaužije celo
od 0,5 do 2 ml krvi. Ko sita pade z gostitelja na tla,
izleže več tisoč jajčec in nato pogine. Po nekaj tednih
se izležejo šesteronoge ličinke in na rastlinju pričakajo
mimoidočega gostitelja. Ličinke klopov, ki imajo enega
gostitelja, predvsem govedo, začnejo in končajo na
njem celotni razvojni ciklus. Ličinke klopov, ki imajo 2
ali 3 gostitelje, pa pogosto zajedajo najprej na majhnih
vretenčarjih (reptili, ptiči, miši) in napadejo govedo šele
kot nimfe ali imagines. Pri klopih z enim gostiteljem je

Klop Ixodes ricinus
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celoten razvoj veliko krajši (10 tednov) kot pri klopih
z več gostitelji. Do večtedenskih ali večmesečnih prekinitev v razvoju lahko pride med bivanjem na tleh in
ob neugodnih vremenskih razmerah. Razvoj našega
običajnega klopa, Ixodes ricinusa, traja pri nas navadno okoli 3 leta.
Pri hudi invaziji škodljivih učinkov, ki nastanejo zaradi
sesanja krvi, ni mogoče zanesljivo ločiti od posledic,
ki jih povzročajo toksini. Izguba krvi je pri množični invaziji lahko velika (do 100 ml na dan) in lahko povzroči
anemijo različne stopnje, zaostajanje v razvoju mladih
živali, izgubo teže, pa tudi upadanje mlečnosti. Klopi
napadejo predvsem dele telesa, kjer je koža nežna
(grlina, vime, perineum).
Klope najzanesljiveje zatremo tako, da okužene živali
skopamo v insekticidni emulziji (podobno kot pri garjah), lahko pa jih seveda tudi poškropimo ali naprašimo.
Klopi zapustijo žival, če jo premažemo z jedilnim oljem.
Invazijo skušamo omiliti tudi z načrtnim kultiviranjem
pašnikov, če je seveda to izvedljivo.

Vse razvojne oblike Ixodes ricinus

Delovanje zdravilnih pripravkov pri različnih ektoparazitih pri govedu
Preparat (aktivna substanca)
CYDECTIN
(moxsidectin 0,5 %)
- poliv

EPRINEX (eprinomectin 0,5 %)
– poliv
BAYOFLY
(cifutrin 1 %) – poliv
IVERCTIN
(ivermectin 1%)

DECTOMAX
(doramectin 1%)
TACTIC
(amitraz)

NEOPITROID
(permitrin)

Hipodermoza Garjavost Ušivost Malofagoza

+
+
+
+
+
+
+

+/- deluje trenutno, ne za daljše obdobje

+
+
+
+
+
-

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
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Insekti

Klopi

+

-

+
+
+
+
+
+

+/+/+/+
+

BIKI CIKASTE PASME ZA OSEMENJEVANJE
Rafko Rokavec, strokovni tajnik

GALLILEO SI 23058079 852221
Rojen: 14.8.2005

Poreklo:
Oče: GALEB 851786 		
Mati: CIKA SI 92175772
Izvor: Andrej Kuhar, Klemenčevo, Stahovica pri Kamniku
Opis:
+ (korektne telesne oblike, kratki in naprej usmerjeni rogovi, primerno izražena hrbtna
lisa s pasami na stegnih),
- (nekoliko daljša glava).
Bik Gallileo izhaja iz parjenja v sorodstvu, zato ga ne priporočamo za osemenjevanje
plemenic, ki imajo v poreklu linijo Galeb.

SURK SI 73209995 852277
Rojen: 1.6.2006

Poreklo:
Oče: SATURN 851820
Mati: PISANA SI 1921933
Izvor: Cilka Povodnik, Podgorje ob Sevnični, Zabukovje pri Sevnici
Opis:
+ (naprej usmerjeni rogovi, plemenit vrat z neizraženo podgrlino, zelo lepe telesne oblike,
tanek skočni sklep, miren temperament),
- (nekoliko ozek smrček, prekinjena hrbtna lisa).
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov SATURN 851820 in SLAP 151255.
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NANO SI 93599531 852557
Rojen: 10.1.2008

Poreklo:
Oče: NAGELJ 151418		
Mati: DIMKA SI 92837083
Izvor: Anton Gartner, Pozirno, Selca v Selški dolini
Opis:
+ (kratki rogovi, svetel pigment, ravna hrbtna linija, korektne noge, tanek skočni sklep,
dobra omišičenost, miren temperament),
- (nekoliko debeli koreni rogov, srednje izražena podgrlina).
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov NAGELJ 151418 in SLAP 151255.

NOVI BIKI CIKASTE PASME,
VKLJUČENI V OSEMENJEVANJE
NIK SI 93405498 852559
Rojen: 25.1.2008

Poreklo:
Oče: NAGELJ 151418		
Mati: MAJHNA SI 03075739
Izvor: Vida Smukavec, Podjelje, Srednja vas v Bohinju
Opis:
+ (kratka glava, plemenit vrat, neizražena podgrlina, svetel pigment, ravna hrbtna linija,
korektne noge, tanek skočni sklep, miren temperament),
- (nekoliko daljši rogovi, prekinjena hrbtna lisa).
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov NAGELJ 151418 in BRIN 851656.
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NAPOLEON SI 33389455 852738
Rojen: 18.8.2008

Poreklo:
Oče: NAGELJ 151418		
Mati: RIKA SI 13220646
Izvor: Matjaž Kajzar, Dvor, Šentvid nad Ljubljano
Opis:
+ (kratka glava, vdolben čelni del, svetel pigment, raven hrbet, širok križ, pravilen skočni
sklep, miren temperament),
- (srednje močni rogovi, nekoliko izražena bela hrbtna lisa in pase na stegnih)
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov NAGELJ 151418, TOM 851817 in COL 151263.

DARVIN SI 53467388 852744
Rojen: 12.12.2008

Legenda: + pozitivne lastnosti, - negativne lastnosti

Poreklo:
Oče: DOVZAN 852238
Mati: SRNA SI 73192026
Izvor: Jože Hribar, Bohinjska Češnjica, Srednja vas v Bohinju
Opis:
+ (kratka glava, vdolben čelni del, poudarjene oči, kratki rogovi, raven hrbet in križ, pravilen
skočni sklep, zelo čist in tanek skočni sklep, dobri biclji, miren temperament)
- (hrbtna lisa na križu).
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic,
potomk bikov DOVZAN 852238, NAGELJ 151418 in TOM 851817.
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PREDSTAVLJAMO VAM

KMETIJA KUHAR

(p. d. ZGORNJI SVATNŠEK)
Anton Burja, častni član

Čreda na biseru Kamniških planin - Veliki planini

K

metija Kuhar, po domače Zgornji Svatnšek,
leži v vasi Klemenčevo, ob zgornjem toku
potoka Bistričica, na nadmorski višini 730
metrov. Na eni strani jo obkrožajo obsežne senožeti,
v smeri proti Osredku, Kržišam ali Pokovšam in
Kriški planini pa bogati gozdovi v osojah. V ozadju
se visoko vzpenjajo mogočni Grintavci.
o pripovedovanju prednikov naj bi bil v preteklosti v bližini kmetije rudnik zlata. Od tod
tudi izvira domače ime, saj se je »zlata jama«
počasi preimenovala v Svatno oziroma Svatnšek.
V Svatni so nekdaj kopali tudi žvepleni kršec, ob
potočku, ki teče mimo nje, pa je že leta 1323 stal
prvi kamniški mlin. Zaradi odmaknjenosti je bil bolj
varen pred napadi.

P

Čreda pri stanu na Veliki planini

Težki pogoji za kmetovanje

Zgornje Svatnškova domačija obsega 54 hektarjev površin, od tega je 28 hektarjev gozdov, ostalo pa so travniki in pašniki. Najeli so tudi nekaj
zemlje bližnjega soseda. Vsa zemljišča obkrožajo
domačijo in se razprostirajo od 500 pa vse do 1200
metrov nadmorske višine, na pobočja Krvavca in
Kamniškega vrha. Spravilo sena je zelo težko, saj
so travniki zelo strmi in marsikje tudi neprimerni za
strojno obdelavo. Zaradi pogostih padavin seno najraje silirajo v bale in sušijo v kozolcu.
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Čreda pod domačijo v Svatni

Paša na biseru Kamniških planin

V poletnih mesecih, od sredine junija do oktobra,
pasejo živino na Veliki planini. Kot pravijo, je paša
na biseru Kamniških planin pravi raj za živali. Kot
člani Agrarne skupnosti Velika planina imajo Zgornje Svatnškovi na planini svoje pašne pravice in svoj
pastirski stan. So med redkimi, ki še ženejo živino
na planino peš. Na 20 kilometrov dolgo pot se
odpravijo sredi noči, da na planino pridejo še pred
vročino, saj hodijo dobrih šest ur. Gospodar Andrej
z ženo Zinko ostaneta na planini in oskrbujeta svojo
živino do odgona domov. Do leta 2008 je za živino
na planini skrbel zdaj že pokojni brat Tone, legendarni pastir, za košnjo in spravilo krme doma pa je
bil zadolžen Andrej. Po Tonetovi smrti pa vsi skupaj
poskrbijo, da pravočasno spravijo seno.

Prosta reja krav dojilj po sistemu
kompostnega gnoja
Leta 2007 so Svatnškovi zgradili nov hlev za prosto
rejo krav dojilj, ki deluje po principu globokega nastilja. Ker pa se jim to ni najbolje obneslo, so hlev
nadgradili s sistemom kompostnega gnoja. Hlev
je lesene konstrukcije, v sklopu obstoječega, in
lepo sovpada z okolico. Z izvirno preprostim lesenim drogom nad jaslimi, ki se po potrebi spušča in

dviga, so rešili problem prerivanja krav in razmetavanja krme. Z drogom krave preprosto ukleščijo ob
krmilni mizi, po krmljenju pa pregrado dvignejo, tako
da se spet prosto gibajo.

Največja izvorna reja cikastega
goveda v Sloveniji
Na Zgornje Svatnškovi kmetiji so vedno redili cikasto govedo. Največ zaslug za njegovo ohranitev
ima Andrejev pokojni brat Tone. Po številu živali je
to največja izvorna reja v Sloveniji. Tudi danes je
čreda med največjimi, saj trenutno šteje 44 glav.
O kakovosti črede veliko pove že podatek, da se
kmetija ponaša s tremi bikovskimi materami, dobra
polovica krav pa je uvrščenih v cikasti tip. Ker je bila
reja uvrščena med izvorne reje cikastega goveda,
ji je ministrstvo za kmetijstvo na 4. občnem zboru
v Gornjem gradu podelilo priznanje za ohranjanje
slovenske naravne in kulturne dediščine, in sicer
za dosežke pri reji avtohtone pasme cikasto govedo. Na prvi državni razstavi v Cerknem leta 2005
je krava Cika dosegla drugo mesto v skupini krav
v cikastem tipu. Na kmetiji so vedno imeli plemenskega bika in prav zaradi tega se je tudi avtohtona
cika ohranila do danes. Kar trije biki so bili vključeni
v umetno osemenjevanje, in sicer Švajc, Mandelj
in Gallileo. Več bikov je bilo odbranih za naravni
pripust. Poleg cik redijo še trop ovac avtohtone
jezersko-solčavske pasme in dva konja halfingerja.

Na Veliki planini (z leve gospodar Andrej, pokojni brat
Tone in vnuk Gregor)

Cike so primerne za hribovske
kmetije
Po pripovedovanju gospodarja Andreja so cike zelo
trpežne in skromne živali. Porabijo manj krme in
glede na velikost dosegajo dobro mlečnost. Veliko
krav dosega dolgo življenjsko dobo, ponašajo se z
dobro plodnostjo. Odlikujejo jih čvrste noge in zdravi
parklji, kar jim omogoča pašo po najzahtevnejših
terenih. Že to, da zmorejo prehoditi 20 km dolgo
pot na planino, jih postavlja med najbolj vzdržljive
živali. »Poglavitna prednost goveda cikaste pasme
pred drugimi pasmami je predvsem prilagodljivost
skromnim razmeram na hribovitih območjih«, še dodaja gospodar Andrej.

Bik ŠVAJC 851809

Za ohranitev cike niso dovolj le
podpore
Za ohranitev cike na Zgornje Svatnškovi kmetiji skrbijo tri generacije. Gospodar Andrej in gospodinja Zinka sta vesela pomoči hčerke Anice in njenega moža
Cirila. Da pa bo kmetija uspešna tudi v prihodnosti,
navdušeno skrbi Andrejev vnuk Gregor, ki je tik pred
diplomo iz zootehnike. Z dekletom Sandro sta velika
ljubitelja živali in pridno pomagata pri delu. V slogi si
delijo delovne obveznosti, kar je svetla popotnica za
obstoj kmetije.

Rejsko delo je osnovno vodilo za
ohranitev naše cike
Gospodar Andrej je ponosen na svoje hribovske korenine, na svoje domače in na kmečki stan. Kar 40 let je
služil kruh na Zavodu za invalidno mladino v Kamniku,
toda vseskozi je bil tesno povezan s svojim domom.
Po smrti brata Toneta se je vrnil na domačo kmetijo
in nadaljuje njegovo delo. Skupaj z domačimi se je se
odločil zgraditi hišo, posodobiti hlev ter obnoviti pastirsko bajto na Veliki planini.
Gospodar Andrej je dejaven tudi pri rejskem delu. Bil je
predsednik Društva za ohranjanje cikastega goveda,
še danes pa je član delovne skupine za odbiro plemenskih bikov. Veliko časa je posvetil društvu in ga
s svojo preudarnostjo postavil ob bok drugim rejskim
organizacijam. Kot pravi, mora biti kmet vztrajen in
pokončne drže, da lahko premaga ovire pri opravljanju
svojega poslanstva. Podobno je tudi pri ohranjanju cikastega goveda. Le organizirani in enotni rejci so jamstvo, da cika ne bo izginila. Cika ima svojo prihodnost
v Sloveniji. Povrniti si mora mesto, kakršno ji je nekoč
že pripadalo.

Gregor s kravo Ciko na prvi državni razstavi v Cerknem leta 2005
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NAJLEPŠA SO JUTRA
Rafko Rokavec

Milka Močnik

»Najlepša so jutra«,
to je naslov knjižne
izpovedi
52-letne
kmetice in cikorejke
Milke Močnik s Svetega Petra nad Begunjami. »Gorjakova
Milka«, kot ji pravijo
po domače, je svoja
razmišljanja,
opazovanja,
doživetja
in spomine prelila
na papir. Nastala je
izpoved o kmečkem
življenju na samotnem hribu z nadmorsko višino 839
metrov, na katerem
stoji znamenita gotska podružnična cerkev sv. Petra.
Pred dvema letoma se je Milka Močnik odločila, da bo
zbrala svoje pesmi in prozna besedila ter jih objavila v
svojem knjižnem prvencu. Iz njega se razlega velika volja
do življenja in spoznanje, da za pravo srečo ni treba imeti obilo premoženja in da je imajo najmanj tisti, ki imajo
največ bogastva. Razbrati je tudi njen spoštljiv odnos do
sorodnikov in domačih živali. Zelo pri srcu sta ji cikasti
kravici Mavla in Murka in njun naraščaj. »Cika je slovenski biser, zato je treba narediti vse za njeno ohranitev in
pomnožitev«, pravi Milka.
Prisrčna predstavitev knjige, z zanimivim kulturnim programom, je bila sredi marca 2010 v restavraciji Center
v Lescah. V združenju smo ponosni, da so med našimi
člani tako pogumni in nadarjeni ljudje, ki spoštujejo
življenje in naravo. Milki Močnik ob izidu knjige iskreno
čestitamo.
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Fotografije: Ivanka Korošec

Cerkev sv. Petra nad Begunjami

Na koncu nekaj stavkov iz knjige:

LETO
Januarja naletava sneg, zasipa gozd, dolino, breg.
Februarja prvi zvonček že prikuka.
Marca pa je dan žena in Milka že prve narcise na bregu ima.
Aprila nagajiva narava mi ne da, da ne bi napravila vsaj drva.
Maja prijatelja sem spoznala, zato srečna in vesela sem postala.
Junija že kosa poje, to je del mladosti moje; tudi mašo takrat
imamo in mal’ na zob ga damo.
Julija pravo je poletje, seno sušimo in se turistov veselimo.
Avgusta rojstni dan je moj, pr’jatl’i moji, še dolgo bodite z menoj!
Septembra jurčke jaz nabiram, pa kakšne štor’je zbiram.
Oktobra je najlepši mesec v letu, tako je mama d’jala, se v zakon in na oni svet v oktobru je podala.
Novembra listje grabit hitim, ker pozimi telička vedno kakšnega
dobim.
Decembra je čas za poljube, za polne in prazne obljube, za
darila vseh vrst, za voščilnice z vsega sveta, ampak najlepše
so tiste, ki so narejene doma.

Milka Močnik ob predstavitvi knjige

KRALJICA POKLJUŠKE PLANOTE
Rafko Rokavec

Mavra SI 1292105

Potomec Mavre: MAJ 852539

D

o kraljice pokljuške planote nas je pot pripeljala leta 2002, ko smo po bohinjskih vaseh iskali
zadnje cikaste kravice. Pod vznožjem Pokljuke,
ki velja za eno najbolj pravljičnih gozdnatih planot na
Slovenskem, leži kraj Koprivnik. V bližini farne cerkve se
nahaja Bajdrova domačija, na kateri smo našli kravo Mavro, eno lepših še ohranjenih bohinjskih cikastih kravic v
Bohinju. Ker je bila v zelo avtohtonem tipu, je dobila status elitne bikovske matere in vzdevek »kraljica pokljuške
planote«. Mavra je bila kravica z lepo svetlo rjavo barvo
in značilno cikasto obarvanostjo. Glava je izžarevala
živahnost, imela je poudarjene oči, širok smrček in dolge
rogove, ki so spominjali na violino. Mavra je bila zelo
pametna in pohlevna, tako da jo je lahko vodil vsakdo,
kot bi ga poznala že dolgo.
Za kraljico pokljuške planote sta nesebično skrbela
pokojna Anica in Jaka Korošec. Že pogled na njune
raskave dlani je vsakogar prepričal o naporu, ki sta ga
vlagala v delo na kmetiji. S kravico Mavro sta doživela
tudi radostne trenutke. Leta 2003 jo je Anica s traktorjem
MAVRA
SI 1292105
Rojena: 15.06.1990
Izločitev: 29.12.2009
IZVOR:
JAKOB KOROŠEC
KOPRIVNIK
V BOHINJU

POTOMCI
PLEMENSKI BIKI:
MAJ 852539
SI 93158608
O: MANDELJ 851959

pripeljala na drugo strokovno delavnico v Srednjo vas.
Na prvi državni razstavi v Cerknem je z njo osvojila tretje
mesto v skupini starejših krav cikastega tipa. Takrat se je
krava Mavra okitila z zvoncem. Ker je bila Bajdrova reja
uvrščena med izvorne reje cikastega goveda, ji je ministrstvo za kmetijstvo na 4. občnem zboru v Gornjem gradu
podelilo priznanje za ohranjanje slovenske naravne in
kulturne dediščine, in sicer za dosežke pri reji avtohtone
pasme cikasto govedo.
V letu 2008 je kraljica pokljuške planote, na paši na
Goreljeku, dobila pljučnico in zvrgla svojega petnajstega
telička. Svoje domovanje na obronkih Pokljuke je morala
zapustiti. Toda želeli smo od te kraljice dobiti še kakšnega
dobrega potomca, zato smo se po dogovoru z gospodarjem Jakom odločili za njen odhod na kmetijo Mrak nad
Medvodami. Kljub strokovnemu delu in velikim naporom
novega gospodarja, da bi Mavra spet bila breja, se to ni
zgodilo. Tako se je ob samem koncu leta 2009 končala
življenjska pot kraljice pokljuške planote.

TELITVE BIKOVSKE MATERE:
7. – 17.10.1998 (Ž) SI 1843323 SRNA
8. – 29.09.2000 (M)
9. – 15.11.2001 (Ž) SI 62318235 MALA
10.- 28.01.2003 (Ž) SI 92517235 MIŠKA
11.- 26.03.2004 (Ž) SI 72834367 MAJHNA
12.- 07.09.2005 (Ž) SI 43072440 JELENA
13.- 25.08.2006 (Ž) SI 33136594 MAVRCA
14.- 15.09.2007 (M) SI 93158608 MAJ
15.- 21.08.2008 (M) ABORTUS
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KRALJICA MALE PLANINE
Rafko Rokavec

Breza SI 1450863

Potomka Breze: RDEŠKA SI 2095379

K

raljica Male planine je bila doma na kmetiji
Balantič (p.d. Bavanč) v Županjih njivah. Ta kraljica je bila krava Breza, ki se je vsa leta pasla na
Mali planini, kjer imajo Balantičevi tudi svoj stan. Kravo
Brezo in njeno potomko Rdeško, obe sta kravi s statusom bikovske matere, smo spoznali že pred ustanovitvijo društva. Breza je bila srednjega okvirja, nekoliko
svetlejše temeljne barve in z značilnim belim pasom
po hrbtu in nogah. Živahen temperament je kazala z
močnimi očmi in nekoliko dolgimi rogovi. Bila je tudi samosvoja, s kančkom nezaupljivosti do drugih ljudi. Če se
je približal neznan človek, je skomignila z glavo in v hipu
nastavila rogove.

Za kraljico Male planine so požrtvovalno skrbeli dolgoletna lastnica Jožefa Balantič, skrbna pastirja Janez
in Mari Kemperl in Janez Kemperl, novi gospodar
Bavančeve kmetije. Po zaslugi naravnega pripusta, ki
je trajal vse do leta 1985, se je pri Bavančevih ohranila
cika v avtohtonem tipu. Z začetkom osemenjevanja na
planini pa se je začela čreda spreminjati v večji tip živali.
BREZA
SI 1450863
Rojena: 30.06.1991
Izločitev: 22.1.2010
IZVOR:
JOŽEFA BALANTIČ
ŽUPANJE NJIVE
STAHOVICA
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POTOMCI
PLEMENSKI BIKI:
TRN 851788
SI 62775502
O: TOB 151176

Kljub temu se je ohranilo nekaj primernih živali, zato je
Bavančeva čreda uvrščena med izvorne reje cikastega
goveda. Ministrstvo za kmetijstvo ji je na 4. občnem zboru
v Gornjem gradu podelilo priznanje za ohranjanje slovenske naravne in kulturne dediščine, in sicer za dosežke pri
reji avtohtone pasme cikasto govedo.
V letu 2006, ob svoji petnajstletnici, je krava Breza povrgla dvojčici. To se je zgodilo prav na Mali planini. Dogodek je odmeval po vsej planini, v vseh podrobnostih,
od začetnih skrbi do srečnega konca. Takrat je Breza
postala res prava mati, dobila je vzdevek »kraljica Male
planine«. Tega dogodka se še posebej spominjata zvesta
pastirja Janez in Mari, ki bosta letos praznovala dvajset
let pastirskega dela na Mali planini.
Tudi kraljica Male planine je odšla od doma. V zadnjem
času je za Brezo čisto na drugem koncu Slovenije, ob
Kolpi, skrbel Blaž Štefančič. Tudi tam doli je lani povrgla,
in to že enajstega telička.

TELITVE BIKOVSKE MATERE:
5. – 01.03.1999 (M) SI 1970851 PRIŽK
6. – 10.10.2000 (Ž) SI 2095379 RDEŠKA
7. – 01.04.2002 (M) POGIN
8. – 01.04.2003 (M) SI 62775502 TRN
9. – 01.08.2004 (Ž) SI 72932063 FJOLA
10.- 22.06.2006 (Ž) SI 93272322 KOŠUTA
(Ž) SI 83272323 FRIDA
11.- 16.08.2009 (Ž) SI 03725630 BREZA

Kravica FLOJAN
iz Moravške doline
Rafko Rokavec

N

a kmetiji
Povirk
v Vinjah
pri
Moravčah
(p.d. pri Lisjaku)
redijo eno izmed
najstarejših krav
v Moravški dolini. Ime Flojan
je
neobičajno,
Krava FLOJAN SI 02885858
prinesla pa ga
je s seboj iz Tuhinjske doline, od koder tudi izvira. Po
pripovedovanju je ime povzeto po sv. Florjanu.
Vas Vinje leži pod Mohorjem, v strnjeni dolinici na
severnem delu Moravške doline. Iz vasi se slikovito
dviga lepa cerkvica sv. Mohorja in Fortunata. Če se
odpravimo čez hrib, na drugo stran, pa nas pot kaj
hitro pripelje v Krašnjo oziroma na avtocesto Ljubljana – Maribor.
Kravica Flojan se je rodila kmalu po slovenski osamosvojitvi in je aprila letos povrgla že petnajstega
telička. Kot dobra mati vneto skrbi zanj, kot mirna
kravica izžareva prijaznost do ljudi in kot dobra mlekarica poskrbi tudi za sveže mleko za domačijo. Je
majhna kot srnica, z lahko glavico in tankimi nogami.
Le močni rogovi jo nekoliko motijo v njeni plemenitosti. Kravica Flojan je uvrščena med bikovske matere,
kar pomeni, da je ena izmed bolj “ta pravih” cikastih
kravic v Sloveniji. Njen je plemenski bikec Molj, letos
je povrgla bikca z imenom Jonatan.
Pri Povirkovih je reja goveda cikaste pasme tradicija.
Trenutno je v hlevu pet živali. Zanje skrbi vsa družina:
mama Ivanka, sin Rajko z Ireno, in tudi mala Anita, ki
jo življenje pelje proti petemu rojstnemu dnevu. Prav
Aniti so živali zelo pri srcu, zato z veseljem pomaga
očiju in mamici pri delu z njimi. Najbolj pa se radosti, ko pride naraščaj, ko pride novi teliček. Takrat
se v njej porodi neka nova življenjska energija. Ob
takšni ljubezni do živali bo gotovo tudi kravica Flojan
dočakala svojo dvajsetletnico. Kapo dol!

Povirkovi s kravo FLOJAN pred božjim znamenjem

Kako je DARVIN prišel
med dolenjske gričke
Družina Božičnik iz Budne vasi pri Šentjanžu na Dolenjskem

J

a, tudi na
Dolenjskem
boste našli
avtohtone cikaste kravice. Ob
pogledu na te
živalce se je porodila želja, da
jih nabavimo tudi
mi. Kupili smo
Bik DARVIN je nekaj časa preživel v lepem kraju
kravico, ki jo je
Blejska Dobrava, nedaleč stran od Jesenic.
v mesecu marcu
2009 prišel ocenit strokovni tajnik Rafko Rokavec. Povedal nam je, da v Bohinju prodajajo teličko. In res. Na
cvetno nedeljo smo se odpravili na pot. Pripeljali smo
se na Koprivnik, na Bajdrovo kmetijo. V hlevu je bilo
veliko živali, med njimi tudi naša telička Cvetka, ki je
dobila ime po cvetni nedelji.
Že prej nas je Rafko Rokavec prosil, da bi istočasno
pripeljali plemenskega bikca k rejcu v Moravče.
Tako nas je pot s Koprivnika peljala skozi pokljuške
gozdove na Blejsko Dobravo. Na Jurčevi kmetiji
smo naložili bikca Darvina. Pot nazaj nas je vodila
v Moravče. Rejec, ki naj bi kupil Darvina, z njim ni
bil zadovoljen, všeč pa mu je bila naša Cvetka. Po
prigovarjanju smo se odločili, da bo šel bikec Darvin
kar z nami. Odpeljali smo ga na njegov novi dom,
med dolenjske gričke. Bil je srečen in razigran, postajal je vse lepši. Prišel je november in pri nas se je
oglasila komisija za odbiro bikov. Ko so ga zagledali,
so bili navdušeni, saj sodi med bikce v izrazitem avtohtonem tipu. Sklenili so, da ga vključijo v osemenjevanje. Letos spomladi so ga odpeljali v karanteno
za odvzem semena.
Bik Darvin prihaja iz črede Hribarjevih v Bohinjski
Češnjici. Pot ga je vodila iz rodnega Bohinja na Blejsko Dobravo, od tam pa skozi Moravče do naših dolenjskih gričkov. Tako smo dobili plemenjaka vrhunske
kakovosti. Ime Darvin je dobil po deželi cvička. Zelo
smo ponosni nanj, saj prinaša veselje vsej družini.

Bik DARVIN na travniku pred karantenskim hlevom
v Guncljah nad Ljubljano. RES TEŽKO GA JE BILO
PRIPRAVITI ZA FOTOGRAFIRANJE!
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Mag. JOŽE BERGANT
(27.09.1943 – 26.11.2009)

V SPOMIN

Pozno jeseni leta 2009 je prenehalo biti srce
mag. Jožetu Bergantu, ki smo ga poznali kot rejca cikastega goveda, člana
delovne skupine za odbiro plemenskih
bikov in dolgoletnega vodjo Osemenjevalnega centra Preska.
Mag. Jože Bergant se je rodil sredi
vojne vihre, leta 1943, v vasi Žlebe pri
Medvodah. Osnovno šolo je obiskoval v
Preski. Leta 1958 je nadaljeval šolanje na
gimnaziji Šentvid nad Ljubljano, leta 1962
se je vpisal na veterinarski oddelek Biotehniške
fakultete, kjer je leta 1967 tudi diplomiral. Svojo delovno pot je
začel kot tehnolog v mlekarni Kmetijske zadruge v Škofji Loki.
Nato je dvanajst let opravljal strokovna dela v osemenjevalnem
centru Veterinarske postaje Novo mesto. Leta 1977 je postal
strokovni sodelavec za reprodukcijo domačih živali na Kmetijskem zavodu Ljubljana, kjer je spremljal uspešnost osemenjevanja. V tem času je opravil magisterij kmetijskih znanosti
s področja genetike in selekcije. Od leta 1997 pa do upokojitve leta 2009 je bil vodja Osemenjevalnega centra Preska.
Mag. Jože Bergant je bil odličen strokovnjak za reprodukcijo in
selekcijo domačih živali. Svoje znanje je znal preliti v prakso.
To je bila njegova odlika. Mnogi rejci cikastega goveda smo ga
spoznali na 2. strokovni delavnici v Srednji vasi v Bohinju, ko
je ocenjeval razstavljene živali in predstavil obrezovanje parkljev.
Mag. Jože Bergant je bil snovalec modela selekcije pri avtohtoni pasmi cikasto govedo in član delovne skupine za odbiro
plemenskih bikov. Opazili smo, da mu usiha življenjska moč.
Bolezen je premagoval z optimizmom in veliko zavzetostjo pri
delu v Osemenjevalnem centru Preska, ki je nekako postal
njegov drugi dom.
Na občnem zboru v Sevnici, februarja 2009, smo mag. Jožetu
Bergantu podelili priznanje za njegov prispevek pri vključevanju
bikov cikaste pasme v osemenjevanje. Plodovi njegovega dela
nam bodo vedno znova obudili spomin nanj, na plemenitega in
prijaznega človeka.
Janez Mrak
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JAKOB KOROŠE

(10.11.1929 – 26.2.201

Jakob Koro
se je rodil
hinju. Po
v uk, tem
vse do s
nesla tr
je to bo
delovno
gospod
se je po
oče. Z že
na kmetiji
ka življenjsk
žena in tako je
smrti sta pravzaprav šla Jako
navzdol, proti neznani usodi.

S pokojnim Jakom in njegovo
2002, ko smo v njunem hlevu
izmed njih je bila kravica Mav
smo jo uvrstili med elitne bik
kasneje pot pogosto pripeljala
povezala v prizadevanjih za po
in širše. Ko smo se srečevali
domačiji vladata skromnost in
kot eden zadnjih krajanov Kop
kmetije in ji posvečal vse svo
takega ga bomo ohranili v spo

Bridko smo opazovali življenje p
žene Anice. Kljub veliki osamlj
je nekako le uspel poskrbeti
je še ostalo. Najbolj pa je bil p
odvzete živine. Veliko mu je p
katere je bil nadvse vesel. Pre
vanje njegovega položaja sta

Malo pred Jakovo smrtjo je sv
vra. Kot bi si oba želela skupn
sta prebila skupaj, v dobrem
mimo domačije, se nam utrne
kravico Mavro, ki je nekoč do
planote«. Sedaj Jakovo utruje
pod vznožjem Pokljuke, v nep
ga doma.

V imenu združenja se Jaki
ohranjanju cikastega goveda v
Rafko Rokavec

EC

10)

V SPOMIN

ošec, po domače Bajdrov Jaka,
pred 81 leti na Koprivniku v Boo osnovni šoli ga starši niso dali
mveč je ostal na domači kmetiji
svoje smrti. Mlada leta so mu prirpko kmečko delo. Prav gotovo
otrovalo njegovi prizadevnosti in
osti. Po očetovi smrti je postal
dar Bajdrove kmetije. Leta 1962
oročil ter postal skrben mož in
eno Anico sta se posvetila delu
i. Leta 2007 ga je doletela velika preizkušnja, saj mu je umrla
e ostal sam na kmetiji. Od njene
ova pot in pot njegove kmetije

ženo Anico smo se spoznali leta
u našli tudi bohinjske cike. Ena
vra v zelo avtohtonem tipu, zato
kovske matere. Zato nas je tudi
na Koprivnik. Prav Mavra nas je
onovno oživljanje cike v Bohinju
i, smo dobili občutek, da na tej
n pridnost. Jaka je vse do konca,
privnika, živel izključno od svoje
oje moči in ves svoj čas. In prav
ominu.

ANTON LANGUS

(14. 4. 1940 – 23. 5. 2010)

V SPOMIN

Konec maja smo se poslovili od
Krištanovega Toneja. Že v rani mladosti
je moral poprijeti za delo na kmetiji
staršev. Zaposlil se je v Gozdnem
gospodarstvu Bled in se ob delu
izšolal za mesarja. V klavnici pri GKZ
Srednja vas je delal do upokojitve, v
Bohinju pa je bil znan kot vaški klavec
domačih živali.
Anton Langus je po stricu podedoval
gorsko kmetijo in na njej redil cikasto
govedo. Ročno delo na strmini je terjalo
veliko naporov. Čeprav je bil dohodek skromen, je pri obdelovanju kmetije vztrajal do smrti. Delo na kmetiji bosta
nadaljevala vdova Silva in sin Martin. Antona Langusa se
bomo spominjali kot skromnega in dobrega človeka.
Matej Smukavec

pokojnega Jake po smrti njegove
jenosti in zdravstvenim težavam
zase in za živali; kolikor mu jih
prizadet zaradi proti njegovi volji
pomenila naša skromna pomoč,
edvsem topla beseda in razumemu dala novo energijo.

vojo pot končala tudi kravica Manega konca. Skoraj dve desetletji
m in v slabem. A ko se peljemo
e misel na Jako in Anico ter na
obila vzdevek »kraljica pokljuške
eno telo mirno počiva v zemljici
posredni bližini njegovega drage-

zahvaljujemo za prispevek pri
v Sloveniji.
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MARIJADVORSKO GOVEDO – IZUMRLA
SLOVENSKA TRADICIONALNA PASMA
Metka Žan Lotrič, univ.dipl.inž.zoot.
viš. pred. mag. Marko Čepon
prof.dr.Andrej Šalehar, zaslužni profesor
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Uvod
Na območju današnje Slovenije so še pred dobrimi 60.-imi leti
redili pasmo govedi, ki je slovela po odličnih rezultatih mlečnosti,
dobri kakovosti mesa in bila primerna za delo. Imenovala se je
marijadvorsko govedo. Kraj njenega izvora in razvoja je bil St.
Labrecht, ki se nahaja v sosednji Avstriji. Marijadvorsko govedo
je bilo razširjeno predvsem na vzhodnem Koroškem, v Mežiški
in Dravski dolini, Slovenskih goricah, na območju Slovenske
Bistrice in v Mislinjski ter Savinjski dolini. Poimenovali so jo tudi
»belo slovensko govedo« ali »plavka«.
V zadnji 9. številki revije Cikasti zvonček je bil objavljen faksimile članka o »Marijadvorsko pleme« iz Kmetovalca v letu 1896
in v glavnem naslovu zapisano: »Poglejmo v zgodovino pisane
besede o avtohtonih pasmah govedi na Slovenskem«. Z zapisanim je pasma marijadvorsko govedo nekritično uvrščena
med naše slovenske avtohtone pasme. Za presojo uvrščanja
posameznih pasem v posamezne kategorije pasem (avtohtone,
tradicionalne in tujerodne) imamo sprejete definicije, ki jih predstavljamo pod črto*. V skladu s temi zootehniškimi definicijami,
uvrščamo marijadvorsko govedo med izumrle slovenske tradicionalne pasme domačih živali in ne med avtohtone. Za boljše
razumevanje nam bodo v pomoč pisni viri iz 19. in 20. stoletja,
ki pojasnjujejo izvor in oblikovanje marijadvorskega goveda ter
jih navajamo v nadaljevanju.
________________________________________________
* POJMA: AVTOHTONA IN TRADICIONALNA PASMA

Avtohtone pasme: so tiste pasme domačih živali, za katere je na osnovi zgodovinskih virov o pasmah dokazano, da so pasme po izvoru iz Republike Slovenije, da je bila Republika Slovenija prvotno okolje za razvoj pasem in da zanje
obstaja slovenska rejska dokumentacija, iz katere je razvidno, da se za pasme
vodi poreklo že najmanj pet generacij. Za pasme se izvajajo rejska in selekcijska
opravila.
Tradicionalne pasme: so tiste pasme domačih živali, ki po izvoru ne izhajajo iz
Republike Slovenije oz. za katere to ni dokazano. Pasme so v Republiki Sloveniji
v neprekinjeni reji več kot petdeset let (kopitarji, govedo) oz. trideset let (ostale
vrste domačih živali). Za pasme obstaja slovenska rejska dokumentacija, iz katere je razvidno, da se za pasme vodi poreklo že najmanj pet generacij. Za pasme
se izvajajo rejska in selekcijska opravila. Njihovo poimenovanje vključuje besedo
»slovenska (i, o)« ali drugo slovensko krajevno ime.

IZVOR IN RAZVOJ
MARIJADVORSKEGA GOVEDA

Po pregledu zgodovinskih virov, ki omenjajo marijadvorsko
govedo, velja med prvimi omeniti knjigo Hlubeka(1846) z
naslovom »Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark«, iz leta 1846, kjer so v poglavju »Rindviehzucht«, poleg
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Slika 1: bik marijadvorske pasme

splošnega opisa, vključene tudi telesne mere marijadvorskega
goveda. Zapisano je, da je bilo marijadvorsko govedo kot dolinska pasma razširjeno v okolici Teufenbach-a, ki je kraj na Gornjem Štajerskem in leži v bližini meje med avstrijsko Koroško in
Štajersko. V knjigi je priloženo slikovno gradivo, ki prikazuje
bika (slika 1) in kravo (slika 2) marijadvorske pasme.
O izvoru marijadvorskega goveda je Bleiweis (1871) v knjigi z
naslovom »Nauki o umni živinoreji«, v poglavju »Mnogovrstni
rodovi goved« zapisal: »Marijini dvor (:Mariahof) je farna vas
z veliko pristavo samostana Benediktinskega St. Lambreht, v
okraji Neumarkt na gornjem Štajarskem. Tukaj se izreja goveji
rod, ki se marijinodvorski imenuje…« (Bleiweis, 1871).
Marijadvorsko govedo izvira torej iz St. Lambrechta, v Avstriji.
Podobno kot Bleiweis (1871) so pri navajanju izvornega kraja
marijadvorskega goveda pisali tudi trije drugi strokovnjaki s
področja govedoreje, in sicer Dular (1895), Legvart (1910) in
Černe (1928). V vseh treh člankih je poleg navajanja izvora
pasme navedena tudi razširjenost marijadvorskega goveda
konec 19. oz. v začetku 20. stoletja. Razširjenost marijadvorskega goveda v bivši Dravski banovini prikazuje slika 3.
Dular (1895) je zapisal: »Umni in marljivi redovniki (benediktinci) iz Sv. Lamberta in Marijinega dvora na jugozapadu gornje
Štajerske so si vzredili posebno govejo pasmino, ktero imenujemo marijinodvorsko.
Omenjeno govedo je razširjeno po vsem zapadnem delu gornještajerske dežele, nadalje po Koroškem, deloma po Kranjskem
ter po Gornjem in Spodnjem Avstrijskem« (Dular, 1895).
»Marijadvorsko pleme izvira iz Marijinega dvora, ki je posestvo benediktincev v Sv. Lambertu na Gorenjem Štajerskem.
Tamkajšnje deželno pleme se je že leta 1828 križalo s
freiburškim in bernškim planinskim lisatim plemenom, iz česar
je sčasoma nastala samostojna pasma. Razširjena je danes po
zahodnem Štajerskem, srednjem in spodnjem Koroškem in po
Gornjem in Spodnjem Avstrijskem« (Legvart, 1910).
»Marijadvorci izvirajo iz posestev na Marijinem dvoru in v Št.
Lambertu na Zgornjem Štajerskem, katera so last redovnikov (benediktincev); ti redovniki so znani po svojem umnem,
naprednem gospodarstvu in so vzgojili to govejo pasmo, ki je
dobila ime po posestvu teh redovnikov v marijinem dvoru. Pri
nas v Sloveniji imamo marijadvorce zlasti v okolici Maribora in
Slovenj Gradca; v teh okoliših so marijadvorci glavno goveje
pleme.
Razen teh krajev imamo pa marijadvorce tudi še v precejšnjem
številu v okolici Celja in Ptuja, poleg tega je to pleme razširjeno
v slovenskem delu Koroške, potem pa po vsej spodnji in srednji

Slika 2: krava marijadvorske pasme

Slika 3: Razširjenost marijadvorskega goveda v bivši Dravski banovini
Koroški proti severu do svoje domovine v Marijinem dvoru na
Zgornjem Štajerskem« (Černe, 1928).
Za lažjo predstavo o tem, kje leži omenjeni kraj – St. Lambrecht, ki ga v svojih strokovnih člankih o izvoru marijadvorskega
goveda omenjajo vsi štirje avtorji (Bleiweis, 1871; Dular, 1895
in Legvart, 1910; Černe, 1928), si pomagajmo s zemljevidom,
ki je predstavljen na sliki 4. Z zemljevida je razvidno, da je Sv.
Lambrecht kraj na Gornjem Štajerskem, ki leži na meji med
Koroško in Štajersko: Celovec, sv. Vid, Frisah, Altmarkt proti
Dunaju - smer St. Lambrecht. Na zemljevidu je označen tudi
Teufenbach, ki ga v svojem delu omenja Hlubek (1846).

Slika 4: izvor marijadvorske pasme

OPIS ZUNANJOSTI IN
PROIZVODNIH LASTNOSTI
MARIJADVORSKEGA GOVEDA
Pri opisu zunanjosti marijadvorskega goveda si preberimo,
kaj so zapisali Bleiweis (1871), Dular (1895), Legvart (1910),
Černe (1928) in še nekateri drugi strokovnjaki, ki so se v 19. oz.
20. stoletju ukvarjali z govedorejo.
»Lepe vnanje podobe ima Marijinodvorski rod sledeče lastnosti: koža pod dlako zelo voljna (elastična) četudi precej debela,
ni črna kakor muricodolska goved, ampak taka kakor telesna
dlaka je ali rumenkasta kakor so žemlje, ali bela, se sveti; glava
mu je majhena, z. nekoliko obokanim nosom, zdolej oža; rogovi
so na zunaj in gori zakrivljeni, s koncem pa nekoliko nazaj obrnjeni, so gladki in okroglasti; ušesa so precej velika, oči velike;
smrček, jezik, nebo in ustnice so naravne barve (ne črne); vrat
je raven, kratek, šlrok in mesnat; kreželj precej močan in tanek;
hrbet in križ večidel raven; život dolg, prsi precej široke in globoke, rep ni tako visoko vsajen kot pri muricodolskih govedih,
tanki rep ima bel šopek. Sploh so ta goveda velika, mesnata,
močna na dobro postavljenih nogah; parklji so rumeni, njih rog
je meči kakor drugih rodov; vime veliko in mlečno, ogledalo
veliko… Marijinodvorska goveda dajo najbolj okusno meso, in
sicer tako okusno, da v tem še prekose muricodolska, čeravno
so tudi s slabejšo klajo zadovoljna. Ona tudi hitrejše rastejo,
tako, da skoro eno leto hitreje dorastejo. Mlekarice so marijinodvorske krave izvrstne…« (Bleiweis, 1871).
»Marijinodvorsko govedo je fine, tanke in svetlorumene, pečeni
žemlji jednake dlake (muricodolska goveda so siva). Po telesu
nima navadno belih marog; bele pege se nahajajo sem ter tja le
na glavi, ali pa je izjemno vsa glava bela. Ušesa, pleča in vrat
so za spoznanje temnejše barve, kakor ostalo telo; smrček,
jezik in sluzna kožica v gobcu so rudečkasti, a pri muricodolcih
temnosivi. Koža je sicer debela, ali vendar voljna (elasticna) in,
kar se tiče barve, tako lepo svetlorudeča (rožasta), da se blišci
rudečkast odsev skoz dlako. Marijinodvorska živina je dolgega,
močnega in dobro mesnatega telesa. Glava ji je majhna, osobito proti smrčku ozka. Sem ter tja se opaža nekoliko izbočen
nos, kar pa ni pravilo ampak le redka izjema. Rogovi so svet-
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lorumenkasti in na konicah rjavkasti. Repni čop in parkli so rumenkasto rjavi, vrat je srednje dolg in precej mesnat, podvratnik pa tanek in prilično visok. Hrbet je nekoliko uleknjen, proti
ledju polagoma se vzdigujoč, križ pa je srednje širok, precej
mesnat, ali zadaj malo preveč navpičen. Rep je nizek, dolg in
tanek. Prsi niso široke in so tudi premalo globoke.
Noge ima slednjič visoke in dovolj trdne, samo zadnji nogi od
skočnih členov navzgor sta premalo mesnati« (Dular, 1895). V
nadaljevanju članka je Dular (1895) izpostavil proizvodne lastnosti marijadvorske pasme: »Ali je marijinodvorska pasmina
dobra za užitke? Prav dobra in vse hvale vredna. Jedna krava
donaša na leto 1800~2000 in izjemno tudi več litrov mleka, ktero pa je - da povem golo resnico ~ nekoliko prevodeno.
Marijinodvorsko govedo se hitro razvija, kmalu doraste in se
tudi prilično brzo spita; razun tega mu je meso prav dobro, jako
okusno in zelo sočnato. Skratka, marijinodvorsko govejo živino
prištevamo v vrsto najboljših pitanih goved v Avstriji. Kako je z
vprego? - Marijinodvorski voli so sicer za vožnjo nekoliko manj
vredni od muricodolskih, ali vendar se mora resnici na ljubo
priznati, da so prav dobri delavci«.
Legvrat (1910) je pri opisu zunanjosti marijadvorskega goveda
vključil še telesne mere. Višina vihra pri kravah je bila okoli 133
cm, biki so bili nekoliko višji. Telesna masa pri kravah je bila
450-500 kg, pri pitanih volih je dosegala tudi 1000 kg. Barva
smrčka je bila bledo rdeča, glava ozka in dolga. Značilna je
bila slabša razvitost zadnjega dela telesa v primerjavi s sprednjim delom in rahla nadgrajenost križa. Poleg po relativno dobri
mlečnosti je pasma slovela tudi kot izvrstna za pitanje in za
delo (Legvart, 1910).
O rezultatih mlečnosti pri marijadvorskem govedu je pisal
Lambert (1928), ki v svojem delu navaja podatke za19 krav,
ki so jih redili v benediktanskem samostanu v St. Lambrechtu:
»Marijadvorci so naša stara domača pasma in danes v veliki
meri razširjeni tudi na Koroškem in Gornještajerskem. Zanimivo
je, da so na Koroškem dosegli prav pri marijadvorcih največjo
letno povprečno mlečnost. Na Koroškem so razširjene štiri pasme: marijadvorska in pincgavska sta glavni pasmi, razen teh pa
sta v manjši meri razširjeni še simodolska pasma v velikovškem
in pomurska v volšperškem okraju (Reichenfels). Od leta 1912
do 1915 so imeli točne podatke za pincgavsko in marijadvorsko
govedo. Dosegli so največjo povprečno mlečnost pri pincgavski
pasmi z 2375 litri in 3,75 % masti, pri marijadvorski pasmi (podatki so od 19 krav v samostanu St. Lambrecht) pa z 2431 litri
in 3,75 % masti…« (Lambert, 1928).
Rejci marijadvorskega goveda niso želeli imeti preveč svetlo ali
belo obarvanih živali, saj so takšno obarvanost smatrali kot degeneracijo pasme. Zato so za izboljšanje barve uvažali temneje
(temno rumeno) obarvane bike sorodnih ali podobnih pasem. O
tem je pisal Černe (1928): »Marijadvorci so svetlorumene barva, ki je včasih bolj temna, včasih tudi skoraj bela; preveč svetle
ali bele barve pa ne čislajo posebno živinorejci in jo smatrajo za

Slika 5: Bik marijadvorske pasme
(Vir:Teržan Josip. Kmetovalčev svetovalec.
Kmetijska matica, Ljubljana 1929, 126 strani)
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znamenje poslabšanja pasme, kot degeneracijo ter se branijo
živine s tako barvo. Zato ne odbirajo radi za pleme belih živali,
ampak iščejo razločno svetlorumeno barvo. Prav zaradi tega
so uvažali za zboljšanje barve bike sorodnih in podobnih vrst,
npr. južnonemško-frankovsko živino, ki je zelo podobna marijadvorcem, vendar pa precej temnejše rumene barve, včasih
skoraj rdečkastorumene…«.
Marijadvorsko govedo je bilo prilagojeno na zelo skromne pogoje reje, v boljših razmerah pa je lahko postalo tudi zelo mlečna
pasma, ki se je uspešno kosala z lisasto pasmo govedi. Marijadvorsko govedo je spadalo med primitivna goveda, kar se je
odražalo zlasti v počasnejši rasti in pozni zrelosti. Po oblikah je
bila pasma podobna gorenjskim pincgavcem, le nekoliko večja
je bila, drugače pa je bilo marijadvorsko govedu precej podobno pomurskemu govedu, le po barvi parkljev, konic rogov in
sluznici gobca se je razlikovalo od njega. Zato so se oblikovali
predlogi, da bi obe pasmi (marijadvorsko in pomursko govedo)
med seboj križali, s čimer naj bi se popravile oblike in rastnost
marijadvorskega goveda, istočasno pa bi to pozitivno vplivalo
tudi na zmanjšanje takratnega skupnega števila pasem govedi
(Oblak, 1938).
V obdobju med obema vojnama se je populacija marijadvorskega goveda pričela zmanjševati, kar je bila posledica
pospeševanja reje simentalskega goveda. Konec tridesetih
let 20. stoletja je bil stalež marijadvorskega goveda v primerjavi z drugimi takrat razširjenimi pasmami najnižji. O ukinjanju
marijadvorskega goveda v 50-ih letih prejšnjega stoletja je v
publikaciji »Stanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu« (2003) zapisano: »Kmalu po letu 1950 se je – tudi s
pomočjo politike – razmahnilo osemenjevanje krav. Takratni
živinorejski strokovnjaki so se po evropskem vzoru odločili za
ukinitev marijadvorskega, pomurskega in cikastega goveda. Te
pasme so zamenjali ali pretopili predvsem z lisasto in delno z
rjavo pasmo…« Šalehar in sod. (2003).

ZAKLJUČEK
Marijadvorsko govedo je bilo eno izmed najstarejših pasem
govedi, ki so jih redili na območju današnje Slovenije. Pasma
je bila razširjena v predelih Štajerske in Koroške. Marijadvorsko
govedo je imelo skromne rejske zahteve, slovelo kot odlična
pasma za mleko, pa tudi po dobri kakovosti mesa in za delo. V
obdobju med obema vojnama je marijadvorsko govedo pričela
izpodrivati simentalska pasma govedi. Za marijadvorsko govedo je bilo v rabi tudi poimenovanje koroška plava (Kärntner
Blondvieh) ali plavka. Glede na to, da marijadvorsko govedo
izhaja iz St. Lambrechta, ki leži v sosednji Avstriji, da je bilo v
neprekinjeni reji v Republiki Sloveniji več kot petdeset let, da
je za pasmo obstajala slovenska rejska dokumentacija in da
je bila pod rejskim in selekcijskim nadzorom, jo uvrščamo med
(izumrle) slovenske tradicionalne pasme.
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PLANINA POREZEN

Fotografije zbrala: Vlasta Hvala in Franc Rutar

Vlasta Hvala, Cerkno

Z

ačetki planinskega gospodarstva segajo
v daljno preteklost, v čase pred tistimi, ko
so naši pradedje, Slovenci, naselili porečje
zgornje Soče. O začetkih planšarstva, o ljudstvih,
ki so najprej začela planinariti, zato lahko postavljamo le manj ali bolj natančne domneve, ki pa se že
prepletajo z bajkami in legendami, utapljajočimi se v
neprodirni temi daljne preteklosti. Tako je celo strokovnjakom težko postaviti kolikor toliko natančne
letnice o začetkih planšarstva. Med ljudstvom pa
še tu in tam domujejo legende in pravljice, ki dajejo
slutnjo o pravi resnici preteklosti. (Janko Perat)

Strme površine Porezna so nekdaj kosili

Pogled od daleč (1990)

Pašniška tradicija sega stoletja
nazaj
Tudi zgodovina pašništva na planini Porezen sega
daleč nazaj. To nam pove izvirno pismo oglejskega
patriarha Sv. Bertranda, ki je vodil oglejsko cerkev v
Vidmu v obdobju 1334 – 1350. Nasprotno od pravic,
ki so jih uživali nemški rovtarji, so njihovi slovenski
sosedje plačevali davke (porez) – od tod tudi imena

prebivalcev (Davča-Davčarji, Porezen-Porezjani).
To so dokazi, da je Porezen obdelovalo ljudstvo, ki
je plačevalo davek loški freisinški gosposki. Kako
je planina Porezen kasneje prešla v last nemških
rovtarjev (današnji Sorčani), ki so bili v tistem času
oproščeni plačevanja davkov, v virih po letu 1654 ni
zaslediti.
Leta 1946 je država Jugoslavija nacionalizirala vsa
zemljišča veleposestnikov in agrarnih skupnosti,
tudi planino Porezen, last agrarne skupnosti Sorica. Kljub temu pa pašništvo ni zamrlo, celo napredovalo je. Navade ljudi in potrebe po preživetju
so kljub političnim spremembam ohranile pašo na
planini Porezen. Ljudje iz vasi okrog Porezna so se
združili ter z lastnim prostovoljnim delom in državno
pomočjo zgradili hlev na Medrcah (del pašnika). To
se je dogajalo v letih od 1949 do 1954. Vse delo je
potekalo v okviru obnovitvene zadruge. Cerkljanska
zadruga je leta 1952, s »snežnim denarjem« za poravnavo škode po izjemno visokem snegu, zgradila
dva hleva in pastirsko kočo.
Na Ogradih (del pašnika) so še vidni ostanki modernega hleva, ki so ga tam zgradili v času Avstroogrske in je bil porušen v 1. svetovni vojni. Po 2. svetovni vojni so iz teh kamnitih ruševin drobili pesek in
ga skupaj z boljšim kamenjem vozili na Medrce,
kjer je potekala gradnja novega hleva. Danes tudi
tega ni več, ostale so le še sledi temeljev.

Del pašnika VELBNIK

Poročilo z ogleda, ki je potekal 31. julija 1956, pravi,
da je pašnik POREZEN (Sorica) meril 213,72 ha
in da se je na njem paslo 139 glav govedi in 36
konj, last kmetov iz vasi Poče, Gorje, Trebenče, Novaki, Davča, Sorica,...). Po starih pravicah je bilo na
planini 27 deležev, vsak delež pa je imel po 8 glav.
Po letu 1967 je pašništvo zamrlo, planina je samevala, pašnik je preraščalo grmovje, malinovje,…
Vse to tudi zaradi hitrega razvoja industrije v Cerknem in Železnikih.
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Na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja se
je v Sloveniji začelo oživljanje dotlej neobdelanih,
zaraščenih ali slabo obdelanih travnatih površin na
hribovitih območjih. Cilj je bil prireja mesa, mleka
in plemenske živine. Tako je tudi Kmetijska zadruga
Idrija sprejela načrt urejanja planinskih pašnikov,
tudi planine Porezen. Za pašo primernih površin je
bilo takrat 87 ha in so bila v lasti SGG Tolmin. Ta je
pravico uporabe odstopil Kmetijsko zemljiški skupnosti občine Idrija.
Za ureditev pašnika je leta 1985 pospeševalna
služba KZ Idrija pripravila investicijski program. Za
njegovo uresničitev so pridobili 80 % nepovratnih
sredstev, 20 % pa so prispevali člani pašne skupnosti s svojim delom in materialom.
Poleti 1987 so članom pašne skupnosti na pomoč
prišli brigadirji, ki so odstranjevali grmovje ter pomagali pri napeljavi vodovoda in pri gradnji pastirske
koče. Ker so bili kmetje s pašo dokaj zadovoljni, so
se odločili, da bodo poleg mlade plemenske živine
in konj pasli tudi pitance. Zato so leta 1989 povečali
pašne površine z dodatnimi 7 ha v Dolgi dolini.

fosfornimi gnojili. Velik del površin je bil preraščen s
planinskim ščavjem. Uničevanje s herbicidi je le delno uspelo. Precej ga je s pašo uničila živina sama,
posebej konji.
Z vodnimi viri na pašnih površinah na planini Porezen ni problemov. Vodni izviri so dovolj močni, da
le ti ne presahnejo tudi v sušnih obdobjih.

Še vedno je na paši 90 glav živine

Pašna skupnost je bila ustanovljena leta 1985,
ob začetku urejanja pašnika. Štela je 18 članov iz
Davče, Potoka, Labinj, Gorij, Poč, Trebenč, Jesenice in Planine. Poleg lastne živine so sklenili sprejemati na pašo tudi živali nečlanov. Nečlani morajo
pašo plačati, obveznosti pri delu na pašniku pa
nimajo. Člani so dolžni vsako leto očistiti pašne
površine. Na položnejših površinah to opravijo z
mulčerjem, saj ostajajo šopi ostre trave, ki jih živina
ne popase. Zadnja leta se pase vse manj konj in
vse več krav dojilj in telic. Povprečno je na paši
nekaj čez 90 glav.

Obseg planine
Planina Porezen se razprostira na nadmorski višini
od 1370 m do 1630 m na samem Poreznu ter na
planinah Velbnik in Mederce pod njim. Masiv Porezen se na vzhod podaljšuje proti vrhu Hoč (1512
m), na severovzhod pa proti Durniku (1151 m). Na
južni strani sta Otavnik (1310 m) in Ritovšca (1157
m). Proti severu se širi večje hribovje, ki ga tvorijo
vrhovi Hum (1423 m), Počanska gora (1259 m), Velika Kopa (1363 m) in Cimprovka (1212 m). S svojim strmim južnim pobočjem se odpira v Cerkljansko
kotlino, na severozahodu v Baško grapo, na vzhod
pa v Selško dolino. Iz Cerknega je planina dostopna
po 19 km dolgi cesti skozi Novake, z več strani pa
tudi po planinskih poteh.

Pašne površine na Velbniku, ki so jih očistili brigadirji
leta 1987
Pašnik Medrce, pod vrhom Porezna (1990)
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V geološkem in pedografskem pogledu je masiv
Porezna zelo pester. Za to območje so značilni pogosti prehodi od bazičnih karbonatnih podlag h kislim silikatnim. Analiza vzorcev tal je pokazala nizek
PH in dokaj revno založenost tal s hranili. Zakisane
površine so potresli z apnom, ki je ostalo še od
povojne gradnje hleva in jih pognojili s kalijevimi in

Kmetje so bili nekdaj zadovoljni, če je njihova
žival na planini postala breja. Volarju so zato dali
»tringelt«. Za konje so včasih imeli najetega posebnega pastirja - konjarja. Na planini, ki ni bila povsod dobro ograjena (ponekod so bile le nalomljene
veje), je prišlo leta 1961 do hude nesreče – terjala
je življenja 16 konj. Zato so jo naslednje leto ogradili z žičnato ograjo. Ostanke bodeče žice so po 2.
svetovni vojni mnogi s Porezna prepeljali v Cerkno
in jih porabili pri obnovi porušenih hiš. Tudi zadnja

leta prihaja do nesreč, predvsem zaradi zdrsov na
strmem delu na novo urejenih pašnih površin.
Sedaj pase »električni pastir«, seveda pod nadzorom pravega pastirja, ki so mu člani pašne skupnosti zgradili udobno pastirsko kočo. V njej so
tekoča voda, kopalnica, krušna peč, kuhinja, spalnica in seveda elektrika, ki jo pridobivajo s pomočjo
sončnega kolektorja. Na začetku je elektriko proizvajala vetrnica, ki pa se zaradi strel ni obnesla.
Že več let sta na planini pastir in njegova žena in
mimoidoči so deležni njunega gostoljubja. Ker na
planini ni krav molznic, pastirju iz doline pripeljejo
mleko, da iz njega naredi slastno kislo mleko za pohodnike. Živino ženejo na pašo konec maja (odvisno od vremena in rasti travne ruše) ter jo pasejo do
sredine septembra – povprečno 120 dni. Včasih pa
so gnali v planino 8. junija, nazaj pa na mali šmaren,
8. septembra.

Biki cikaste pasme na razstavi v Cerknem 20. 9. 1954

V Idrijskem in Cerkljanskem okraju je bilo po
poročanju Gospodarskega vestnika od leta 1924
naprej 35 bikov belanske pasme, ki naj bi pripomogli k večji kakovosti goveda. Kmetje so si
močno prizadevali, da bi tudi na Cerkljanskem v
vsakem večjem kraju imeli po enega plemenjaka.
Tedaj so imeli po enega le v Cerknem, Plužnjah,
Gorjah in na Bukovskem vrhu. Tako so postopoma tudi na tem območju prevladale krave cikaste
pasme, ki so bile primerne za skromnejše rejske
razmere in pašo na strmih pobočjih. Seveda pa
se je po letu 1960 tudi v teh krajih začelo križanje
z bolj produktivnimi pasmami in sedaj prevladujejo rjava in lisasta pasma ter številne mesne
pasme.

Ocenjevanje cikastega goveda ...

Cikasto govedo na razstavi v Cerknem 20. 9. 1954
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Nekdanji utrinek na planini Porezen....

