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Združenju rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji,
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UVODNIK

Mednarodno leto biotske raznovrstnosti
in C I K A
Rafko Rokavec, strokovni tajnik

O

rganizacija Združenih narodov je leto 2010
razglasila za mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost pomeni pestrost in raznolikost prav vsega v živem svetu, raznolikost populacij
posameznih vrst, raznolikost genskih zapisov med
osebki iste vrste, raznolikost sestave združb v prostoru
in nenazadnje tudi raznolikost na ravni ekosistemov.

Pomen biotske raznovrstnosti

Biotska raznovrstnost je pogoj za naravni izbor rastlinstva in živalstva na zemlji. Omogoča ohranjanje mehanizmov delovanja narave in s tem zagotovitev zadostnih
prehranskih in vodnih virov. Izumrtje vsake vrste rastlin
ali živali brez dvoma neposredno vpliva na zmanjšanje
oskrbe z osnovnimi dobrinami. Še kako pomembna je
npr. oprašitev poljščin, ki ni odvisna samo od ene vrste,
ampak od večjega števila vrst. Kaj bi se zgodilo, če bi se
zmanjšalo število vrst? Neka številčna vrsta bi se lahko
množično razširila ali pa bi izbruhnila bolezen. Vse to bi
lahko porušilo naravno ravnovesje. Prav zato se je treba
potruditi za ohranitev čebel in drugih žuželk. Seveda pa
je biotska raznovrstnost še veliko več kot le število vrst
v naravnem okolju. Je tudi raznolikost med osebki iste
vrste. Razlike med vrstami so seveda večje kot razlike
med osebki iste vrste. Z uniformiranjem osebkov iste
vrste lahko dolgoročno povzročimo veliko škodo oziroma
propad te vrste.

CIKA kot ogrožena avtohtona pasma govedi

preživetja. Prav je, da tudi tokrat omenim neizpodbitno
dejstvo, da se moramo prav izvornim rejcem cikastega
goveda zahvaliti za njeno ohranitev. Z naravnim pripustom so namreč ohranili peščico živali v izvornem tipu, ki
danes predstavlja osnovo za ohranitev pasme. Z nastankom države Slovenije so se rodile prve resne ideje
za ohranitev cike. Na osnovi popisa cikastega goveda
v letu 1992 in ocene stanja ogroženosti pasme, ki jo je
pripravila Govedorejska službe Slovenije, so se začele
aktivnosti za ozaveščanje strokovne javnosti in rejcev
o pomembnosti ohranjanja pasme. Leta 2000 je bilo cikasto govedo vključeno v program »Ohranjanje biotske
raznovrstnosti v slovenski živinoreji«, ki je potekal na
Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani. Strokovno delo se je nadaljevalo v okviru Javne
službe nalog genske banke v živinoreji. Pri rejcih je rasla
zavest o pomenu ohranjanja pasme. Logična posledica je
bila ustanovitev Društva za ohranjanje cikastega goveda
v Sloveniji. Z njegovo ustanovitvijo se je začelo načrtno
rejsko delo za oživljanje, ohranjanje in obnovitev avtohtone pasme. Rejci pa so svojo organiziranost, vključno
s preimenovanjem v Združenje rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji, nadgradili s pridobitvijo
statusa priznane rejske organizacije. Tako so bili postavljeni temelji biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji in
temelji resnih prizadevanj, da CIKA na Slovenskem ne bi
izumrla in da ostane naša naravna in kulturna dediščina.

CIKA kot temelj ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski
živinoreji

Ohranjanje biotske raznovrstnosti
Zagotavljanje biotske
v slovenski živinoreji in C I K A
V zadnjih desetletjih selekcija v govedoreji daje pred- raznovrstnosti in C I K A

nost produktivnosti v proizvodnji mleka in mesa. K temu
je veliko prispevala vpeljava umetnega osemenjevanja.
Toda na drugi strani je prinesla tudi zmanjševanje biotske
raznovrstnosti posameznih pasem. Mnoge lokalno prilagojene pasme so počasi izginjale iz domačega okolja.
Tudi cika je bila še v začetku devetdesetih let na robu

Za cikasto govedo je značilna velika fenotipska raznolikost med živalmi znotraj pasme. Prav gotovo je tudi
spekter genskih razlik znotraj pasme zelo velik. K temu je
prav gotovo pripomoglo pretapljanje v pincgavsko pasmo
in križanje z drugimi pasmami. Toda kljub temu je treba
storiti vse, da bo ohranjena genska zasnova čim bolj
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razpršena znotraj pasme. Razpršenost je mogoče doseči
z načrtnim preprečevanjem parjenja v sorodstvu. Zato
tudi novi rejski program vsebuje postopke za zagotavljanje nesorodstvenega parjenja in nadzorovanje stopnje
inbridinga. Osnova za učinkovito izogibanje sorodstvu pa
so zanesljivi podatki o poreklu živali tudi za več generacij nazaj in spremljanje stopnje sorodstva pri posamezni
živali in v populaciji. Že dosedanje delo je dokaj uspešno
preprečevalo parjenje v sorodstvu, in sicer z načrtnim
vključevanjem plemenskih bikov v pripust na kmetijah in
s programom parjenja bikovskih mater. Toda to ni dovolj!
Zato se je porodila zamisel o načrtnem osemenjevanju
krav, kjer bi bili za zagotovitev nesorodstvenega parjenja
izbrani plemenski biki, katerih koeficient sorodstva med
partnerjema ne presega 3,5 %. Kmetijski inštitut Slovenije je pripravil programsko podprt model »Kam cika?«, ki
omogoča rejcu pregled primernosti plemenskih bikov za
osemenjevanje plemenic v eni čredi. Izbor se je opravil
med biki, katerih seme se je uporabljalo za osemenjevanje v zadnjih letih. Za vsako plemenico se je pripravil
seznam bikov, katerih seme zaradi sorodstva odsvetujemo za osemenitev, in seznam bikov, katerih seme je za
plemenico primerno.

Cikasto govedo v mednarodnem letu biotske raznovrstnosti

Stopnja ogroženosti in C I K A
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V Evropski uniji je osnova za izračun stopnje ogroženosti
posamezne pasme število plemenic. Določene so tudi
mejne vrednosti za število plemenic, pri katerih se neka
pasma smatra za ogroženo. Vrednosti so osnova za
plačevanje podpor rejcem avtohtonih pasem domačih
živali. Zgornja meja, do katere je dovoljena podpora, pri
govedu znaša 7.500 živali. Toda države imajo različna
merila za določitev stopnje ogroženosti avtohtonih pasem
domačih živali. Prav gotovo so trenutne mejne vrednosti
nerealne in med seboj težko primerljive, zato se porajajo predlogi za njihovo dopolnitev. Slovenija je leta 2004
na osnovi Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti
v živinoreji predpisala postopek za določitev stopnje
ogroženosti posameznih pasem. Stopnje ogroženosti so
po tem pravilniku naslednje: kritična (od 100 do 300 aktivnih plemenic), ogrožena (od 165 do 500), ranljiva (od
300 do 900), tvegana (od 50 do 1.500) in neogrožena

(od 1.000 do 3.000). Po tej razvrstitvi sodi cikasto govedo
med tvegano ogroženo pasmo. Pri oblikovanju novega
modela stopnje ogroženosti cikastega goveda bo treba
upoštevati dejstva, ki so zaznamovala zgodovinski razvoj
pasme. Po zgodovinskih virih je bilo rejsko in selekcijsko
delo prekinjeno od leta 1964 do leta 2001. To dolgo obdobje nenačrtnega rejskega dela je pustilo neizbrisen pečat
in za las smo ujeli zadnji vlak obstoja cikastega goveda.
Tudi prvi in drugi pregled populacije plemenic je pokazal
na veliko variabilnost pasme, ki je posledica pretapljanja v pincgavsko pasmo in neorganiziranega rejskega
dela. Predvsem pa je treba omeniti ogroženost skupine
živali v avtohtonem tipu. Takšnih živali je le 18 % in samo
te so v glavni del izvorne rodovniške knjige za cikasto
govedo vpisane kot čistopasemske plemenske živali.
Pri določanju stopnje ogroženosti cikastega goveda bo
treba upoštevati zgodovinski razvoj pasme, dolgoletno prekinitev rejskega dela, različnost pasme in predvsem številčno stanje plemenic v glavnem delu izvorne
rodovniške knjige za cikasto govedo.

Neposredna plačila in C I K A

V Sloveniji je bila z uveljavitvijo skupne kmetijske politike leta 2007 sprejeta nepravična shema neposrednih
plačil za ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali
(podukrep PAS). S pogodbo o vključitvi v KOP program
leta 2007 so se rejci cikastega goveda prostovoljno zavezali, da bodo obveznosti programa spoštovali pet let.
Tisti upravičenci, ki leta 2007 niso vstopili v KOP program, zdaj tega ne morejo storiti več in tudi ne morejo
uveljavljati podpore za avtohtone pasme domačih živali.
Kasnejše vstopanje velja le za podukrep EKO (Ekološko
kmetovanje), kar pomeni, da je spodbujanje ekološkega
kmetovanja bolj pomembno kot ohranjanje avtohtonih
pasem domačih živali. Podpore za cikasto govedo so
se zmanjšale. Za govedo, starejše od dveh let, znašajo
89,38 EUR, za govedo, staro od 6 mesecev do 2 let
53,63 EUR in za govedo, mlajše od 6 mesecev pa 35,75
EUR. Po podatkih Javne službe nalog genske banke
v živinoreji, predstavljenih 15. 11. 2010 na strokovnem
posvetu, je število podpor za cikasto govedo upadlo.
Leta 2008 so bile dodeljene podpore za 829 živali, leta
2009 pa za 769 živali. Podatki o manj ogroženi pasmi in
o manjšem številu izplačanih podpor marsikaj povedo in
terjajo presojo. Združenje je že večkrat pozvalo pristojno
ministrstvo, naj pravično uredi sistem podpor za avtohtone pasme domačih živali.
Ob vsem tem se samo po sebi postavlja vprašanje:
Kako v takšni situaciji spodbuditi rejce k izboljšanju
pasme in k ohranjanju njene genetske raznovrstnosti???

Srna in Jagoda v pričakovanju boljših časov ...

RAZSTAVA PLEMENSKIH TELIC CIKASTE PASME
NA KMETIJSKO ŽIVILSKEM SEJMU »AGRA 2010«
v GORNJI RADGONI
(od 21. do 26. 8. 2010)
Dominik Čevka, predsednik

N

a mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu »AGRA
2010« v Gornji Radgoni je potekala tudi govedorejska razstava plemenskih telic lisaste, črnobele,
rjave in cikaste pasme. Že nekaj zadnjih let jo popestri
tudi predstavitev plemenskih telic lisaste pasme z avstrijske Štajerske. Razstava je bila na dan govedorejcev,
pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki
je izdala tudi katalog razstavljenih živali.

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji je
na govedorejski razstavi sodelovalo drugič, in sicer s petimi
plemenskimi telicami s širšega dolenjskega območja. Pred
razstavo je na kmetiji Prišelj v Ponikvah potekal prikaz priprave
živali na razstavo. Rejci odbranih živali so se zelo lepo pripravili na ta dogodek in s ponosom predstavili ciko širni Sloveniji.
Posebno pozornost občinstva so pritegnila tipična dolenjska
kmečka oblačila rejcev in dolenjske domače dobrote. Za veselo razpoloženje je poskrbel trinajstletni ljudski godec Andrej
Franko iz Ribnice pri Mokricah. Z ubranimi zvoki harmonike je
naznanil prihod plemenskih telic naše avtohtone pasme v ocenjevalni krog. Ocenjevanje razstavljenih telic je opravil častni
član združenja Anton Burja, strokovni tajnik Rafko Rokavec  pa
je med ocenjevanjem predstavil živali in rejce.

Dolenjski pastirček

Rezultati ocenjevanja plemenskih telic cikaste pasme:

1. MESTO

CVETKA SI 33711548
Rojena: 19.3.2009

Oče: Grintovc 852220
Mati: Tajči SI 13369253

Podatki o reji:
Rejka: Cilka Povodnik, Podgorje ob Sevnični, Sevnica
Domače ime: ZLATA
Lega kmetije: hribovita lega
Kmetijske površine: gozd (50 ha), travniki (10 ha), pašniki (2 ha),
njive (0,25 ha)
Stalež živali: 9 živali (od tega 5 krav in 1 plemenski bik)
Način reje govedi: vezana reja pozimi, pašna reja poleti
Pomembnejši dosežki reje:
1. mesto za kravo Pisano na prvi državni razstavi cikastega goveda v
Cerknem.
Zakaj reja avtohtone pasme?
Cike so zelo čustvene živali in pokažejo hvaležnost za naš lep odnos
do njih. Nadvse je pomembna njihova odpornost.

2. MESTO

LILI SI 53474920
Rojena: 23. 3. 2009

Oče: Švajc 851809
Mati: Pisa SI 1895733

Podatki o reji:
Rejec: Jože Božičnik, Budna vas, Šentjanž na Dolenjskem
Domače ime: BREGAR
Lega kmetije: hribovita lega v vinorodni deželi cvička
Kmetijske površine: gozd (5 ha), travniki (7 ha)
Stalež živali: 36 živali (12 krav, od tega 3 cike in 3 plemenski biki)
Način reje govedi: vezana reja z manjšim izpustom
Pomembnejši dosežki reje:
V letu 2009 so vzgojili enega lepših plemenskih bikov cikaste pasme
(Darvin).
Zakaj reja avtohtone pasme?
Cika je lepa pasma. Odlikuje jo skromnost, trpežnost in sposobnost za
pašo na hribovitih območjih.

5

3. MESTO

CILKA SI 73453572
Rojena: 9. 10. 2008
Oče: Gams 852230
Mati: Cika SI 1614325
Podatki o reji:
Rejec: Klemen Marolt, Kuželj v dolini reke Kolpe
Lega kmetije: v idilični dolini ob reki Kolpi.
Kmetijske površine so v veliki meri so v najemu in
obsegajo: travniki (7 ha), pašniki (4 ha)
Stalež živali: 10 živali (3 krave in plemenski bik)
Način reje govedi: ekološka reja, vezana reja
pozimi, pašna reja poleti
Pomembnejši dosežki reje:
S kmetijstvom se je začel ukvarjati pred
šestimi leti. Takrat je kupil prvo kravo. Čreda
se je širila in danes šteje 10 govedi, 3 konje in
čredo drobnice (10 ovac in 5 koz).  
Zakaj reja avtohtone pasme?
Cika je prijazna in lepa žival. Manjši okvir živali
je primeren za bolj mokra tla. Cika pomeni tudi
ohranjanje naravne dediščine.

4.  MESTO

           5.  MESTO

BARBIKA SI 83718526
Rojena: 18.2.2009
Oče: Faraon 852401
Mati: Brina SI 33330602

BOROVNICA SI 73718527
Rojena: 25.2.2009
Oče: Faraon 852401
Mati: Bora SI 43330601

Podatki o reji:
Rejec: Andrej Prišelj, Ponikve, Jesenice na Dolenjskem
Domače ime: PRIŠALOV
Lega kmetije: hribovita lega v bližini meje s Hrvaško
Kmetijske površine: gozd (4,5 ha), travniki (4 ha), pašniki (4 ha), njive (2 ha)
Stalež živali: 6 živali ( 2 kravi, 2 telici, 1 plemenski bik)
Način reje govedi: vezana reja pozimi, pašna reja poleti
Pomembnejši dosežki reje:
Sodelovanje na razstavi konj na radgonskem sejmu (žrebec in žrebica)
Zakaj reja avtohtone pasme?
Cika je NAŠA slovenska pasma  goveda.

ZAHVALA
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji se prisrčno
zahvaljuje Andreju Prišlju
za nesebično skrb za
razstavljene živali v času
sejma, Andreju Franku
za veselo razpoloženje
na prireditvi in Nadi Rozman za pomoč pri pripravi
razstave in za pokušino
dolenjskih dobrot.

Razvrstitev telic po ocenjevanju

Prišljevi po razstavi
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Božičnikovi po razstavi

RAZSTAVA SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM
DOMAČIH ŽIVALI
Metka Žan Lotrič
mag. Danijela Bojkovski
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

L

eto 2010 so Združeni narodi razglasili za Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Pomemben del biotske raznovrstnosti je kmetijska biotska raznovrstnost in s tem ohranjanje kmetijskih živalskih genskih
virov. V Sloveniji od sredine osemdesetih let prejšnjega
stoletja vodi delo na tem področju raziskovalna skupina
na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze
v Ljubljani. Na javnem razpisu v letu 2010 je bila izbrana
za vodenje Javne službe nalog genske banke v živinoreji
(v nadaljevanju: Javna služba).

njo obstaja slovenska rejska
dokumentacija, iz katere je razvidno,
da se za pasmo vodi
poreklo že najmanj
pet generacij. Za pasmo se
izvajajo rejska in selekcijska opravila« (Šalehar in sod., Presoja in dopolnitev definicij osnovnih zootehniških pojmov, 2006).

Slovenske avtohtone pasme so pasme, ki so nastale v slovenskem prostoru in tam  še danes živijo - skozi stoletja jih je oblikovalo naše okolje in vzgajal jih je slovenski človek.

V skladu z Zakonom o živinoreji redimo v Sloveniji 16 avtohtonih
pasem domačih živali, od tega jih 12 uporabljamo v kmetijske
namene: ena pasma govedi (cikasto govedo), tri pasme konj
(lipicanski konj, slovenski hladnokrvni konj, posavski konj), ena
pasma prašičev (krškopoljski prašič), štiri pasme ovc (jezersko
solčavska ovca, bovška ovca, belokranjska pramenka in istrska
pramenka), ena pasma koz (drežniška koza), ena pasma kokoši
(štajerska kokoš) in kranjska čebela.

Stanje ogroženosti slovenskih
avtohtonih pasem

Za vse pasme domačih živali, ki jih redimo v Sloveniji, vodimo
Register pasem z zootehniško oceno, ki ga izpolnjujemo vsako
leto v mesecu decembru in je dostopen na spletnem naslovu  
http://www.genska-banka.si/pasme. Pomembna zootehniška
ocena pri spremljanju posamezne pasme je določanje njene
stopnje ogroženosti. Stopnjo ogroženosti pasme določamo
v skladu s Pravilnikom o ohranjanju biotske raznovrstnosti v
živinoreji.
Cikasto govedo (foto: Rafko Rokavec)
Skrb za ohranjanje slovenskih kmetijskih živalskih genskih virov in še posebej slovenskih avtohtonih pasem je glavna naloga
Javne službe. Delo Javne službe ima zakonsko podlago v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS 54/00), Zakonu o živinoreji
(Uradni list RS 18/02), Pravilniku o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Uradni list RS 90/04) in Interlakenski deklaraciji, ki je bila leta 2007 sprejeta v okviru FAO. Ohranjanje biotske
raznovrstnosti in s tem tudi avtohtonih pasem sodi med temeljna
načela svetovne in tudi evropske kmetijske politike. Avtohtone
pasme imajo poglavitno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju prehranske varnosti sedanjim in bodočim
generacijam. Izgubljanje biotske raznovrstnosti pri posameznih
vrstah domačih živali in erozija genskih virov ogrožata tudi trajnostni razvoj ter ohranjanje kmetijskih zemljišč (zaraščanje) in
aktivnega podeželja. Uvajanje gospodarsko donosnejših pasem
domačih živali v zadnjih desetletjih je povzročilo, da manj proizvodne pasme izginjajo ali pa so pretopljene z drugimi pasmami.

Slovenske avtohtone pasme
domačih živali

Za določitev, kdaj je neka pasma domačih živali opredeljena
kot avtohtona pasma, je v rabi naslednja definicija: »Avtohtona
pasma je tista pasma domačih živali, za katero je na osnovi
zgodovinskih virov o pasmi dokazano, da je pasma po izvoru
iz RS, da je bila RS prvotno okolje za razvoj pasme in da za

Preglednica:
Stopnja ogroženosti avtohtonih pasem po posameznih
vrstah domačih živali v letu 2010 (brez čebel in psov)

Razstava slovenskih avtohtonih
pasem domačih živali

Slovenija sodi med države z najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti, katere del predstavljajo kmetijski živalski genski viri. Med  
kmetijske živalske genske vire spadajo tudi slovenske avtohtone
pasme domačih živali, ki so naša kulturna in naravna dediščina
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in posebna vrednota. Naša dolžnost je, da jih ohranjamo v
skladu z zootehniškimi merili in standardi. Prizadevati si moramo
za njihovo večjo prepoznavnost tudi v nekmetijskih sferah.

V letu 2010 je Javna služba predstavila slovenske avtohtone
pasme domačih živali na mednarodnem kmetijsko - živilskem
sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Predstavljeno je bilo 12 avtohtonih pasem domačih živali in njihovi proizvodi. Prav tako je bila
obiskovalcem sejma predstavljena glavna vsebina dela Javne
službe.

Razstava slovenskih avtohtonih pasem je imela veliko ciljev, izpostavljamo le najpomembnejše:
•

•
•
•
•
•
•

širši javnosti strokovno predstaviti slovenske avtohtone
pasme domačih živali in jo seznaniti o njihovem naravnem
okolju in proizvodih;

izboljšati ozaveščenost javnosti o pomenu ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine, ki jo predstavljajo te
pasme;

ozaveščati potrošnike oziroma obiskovalce sejma, da je
ohranitev teh pasem za prihodnje rodove naša skupna
odgovornost;
poudariti pomen reje slovenskih avtohtonih pasem za
preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin;

spodbuditi javnost, da pripomore k ohranjanju avtohtonih
pasem z uporabo njihovih proizvodov;

okrepiti prepričanje, da bomo le s trajnostno rabo teh pasem
in trajnostnim kmetovanjem lahko ohranili naše podeželje in
kulturno krajino;

širiti zavest, da so slovenske avtohtone pasme tiste pasme,
ki so nastale v slovenskem prostoru in še danes živijo v
njem.

Belokranjska pramenka (foto: dr. Miran Kastelic)
Poleg same razstave živali je Javna služba za obiskovalce sejma pripravila številna gradiva in publikacije, s podrobno predstavitvijo posameznih pasem. Za vsako avtohtono pasmo je bila
pripravljena in izdana zloženka. Poleg splošnega opisa pasme
in možnosti za nadaljnji razvoj, so v zloženki podatki o zgodovinskem razvoju pasme in njenih zootehniških značilnostih. Tako
v zloženkah najdemo podatke o staležu živali in razširjenosti
populacije, predstavitev proizvodov posameznih pasem in
možnosti za njihovo prodajo. Posebnega pomena za vsako
pasmo je iskanje in sistematična ureditev zgodovinskih virov o
njenem nastanku in razvoju,  kar je bilo predstavljeno v posebni
zloženki, z naslovom »Zgodovinski viri - slovenske avtohtone in
tradicionalne pasme«.

Krškopoljski prašič (foto: Metka Žan Lotrič)
Razstava slovenskih avtohtonih pasem, prva v tako velikem obsegu, je odlično uspela, kar so dokazovali tudi številni dnevni
obiskovalci in njihovo zanimanje za posamezne pasme. Mnogi
so se prvič srečali z nekaterimi avtohtonimi pasmami, nekateri
so jih poznali že od prej. Večina obiskovalcev sejma ni še nikoli
prej poizkusila mlečnih in mesnih proizvodov avtohtonih pasem
domačih živali.

Za pripravo takšne razstave so v prvi vrsti odgovorni rejci, zato
se vsem, ki so sodelovali z nami, še enkrat zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki redijo slovenske avtohtone pasme
domačih živali in tako ohranjajo slovensko tradicijo.

Drežniška koza (foto: dr. Miran Kastelic)
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Sestavni del razstave so bili tudi proizvodi in izdelki, ki jih rejci
predelajo iz mleka in mesa slovenskih avtohtonih pasem. Vsak
dan je potekala degustacija proizvodov posameznih avtohtonih
pasem. Predstavljeni so bili načini, kako lahko rejci le te pripravijo in ponudijo potrošniku. Z degustacijo smo želeli prikazati
posebnosti in odlične lastnosti proizvodov slovenskih avtohtonih
pasem. Obiskovalci sejma so ob pokušanju dobili še informacije o predelavi ter pripravi mesa in mleka. Vsak dan so bili na
voljo bogati in pestri okusi različnih proizvodov naših avtohtonih
pasem.

Štajerska kokoš (foto: dr. Miran Kastelic)

Strokovna ekskurzija
po dolini reke Kolpe
Barbara Štimec, Krkovo nad Faro

E

nega zadnjih poletnih dni smo si izbrali za raziskovanje skritih kotičkov naše prelepe domovine. Odločili smo se obiskati predane cikorejce v
pozabljeni deželi kostelski. Malokdo pozna Kočevsko, še
manj nas pozna Kostelsko, pa vendar je to pokrajina, ki
nam lahko ponudi veličasten pogled v preteklost.

Bogata zgodovinska zapuščina

Ljudi ob Kolpi so v preteklih stoletjih odločilno zaznamovale
vsaj tri stvari:

zavzeti, saj je bil s svojim močnim obzidjem in mogočnim sistemom obrambnih stolpov neosvojljiv. V trg (Trg) pod gradom in v
sam grad jim je uspelo vdreti leta 1578 z zvijačo. Preoblekli so
se v hrvaške begunce. Izročilo pripoveduje, da so s seboj nosili
celo dojenčke in tako preslepili stražarje, da so jim odprli vrata.
Utrdbo in trg so leta 1809 razdejali še Francozi in od takrat si
nikoli več v celoti ni opomogla. V obrambnem zidu ob glavnem
vhodu je bil še zadnji ohranjen palacij, ki je imel najrazličnejše
vsebine: sprva je bil bivališče stražarjev, pa tudi prvi inkubator v
naši deželi in tudi kurja farma.

Prva je, da občina Kostel leži na jugu Kočevske, ujeta v zgornjo
dolino mejne reke Kolpe. Nekdaj je bila slovenski jezikovni in
kulturni žep, saj so jo obdajali tujejezični narodi - na severu
Kočevarji s svojim posebnim jezikom in kulturo in na jugu Hrvati. Tako so bili »odrezani« od svoje matične dežele. Tudi zato
so do današnjih dni ohranili mnoge stare običaje, zlasti pa zelo
poseben jezik, ki ga prišlek le s težavo razume.  

Drugi odločujoči dejavnik so bili pogosti turški vpadi in z njimi
povezane (trajne in začasne) naselitve Uskokov. Nekateri so
se ustavili in ustalili, večina pa jih je zaradi dežele, ki ji ne bi
mogli reči obljubljena, odšla, pustila pa navade, priimke (ki se
končujejo na –ič) in kulinariko.

Tretji dejavnik, ki je zaznamoval to deželo, je bil podelitev
krošnjarskega patenta. Leta 1471 so Kostelci zaradi nekaj
zaporednih slabih letin in vse pogostejših turških vpadov dobili t.i. »krošnjarski patent«. To pomeni, da so lahko prodajali
domače izdelke. Nosili so jih v krošnjarskem košu. Krošnjarili
(po domače obzerali) so moški. Blago, za katerega so imeli dovoljenje, pa tudi tisto, za katerega ga niso imeli, so prodajali
tudi po večjih mestih (Dunaj, Praga, Pešta…). Nemalo jih je v
svetu tudi ostalo. Kmetije so propadale in danes je mnogo hiš
praznih. Podatek, da na tem velikem ozemlju živi le še okoli
600 ljudi, od tega le tretjina aktivnih, pove veliko. Samo s kmetijstvom se preživlja le ena družina!

Mogočni grad Kostel čaka na
prebujenje

Cesta nas je vodila skozi Kočevje in naprej proti jugu. Pri vasi
Nova sela smo se s planote hitro spustili več kot 200 m nižje, v
dolino reke Kolpe. Zapustili smo glavno cesto in po ozki vijugasti cesti prišli pod vznožje grajskega hriba. Tam so nekdaj stale
»gauge« oz. vislice, kjer so svojo zadnjo pot »strili« na smrt
obsojeni zločinci. V gradu Kostel so imeli sodišče, kazni pa so
izvrševali zunaj obzidja. Obsojence so, v svarilo podložnikom,
pustili viseti dlje časa. Po strmi poti smo se povzpeli do grajskega obzidja. V zlatih časih je bil to drugi največji grajski kompleks
v Sloveniji. Na grajski obrambni stolp in grajsko dvorišče, imenovano Trg, danes spominjajo z bršljanom obrasle ruševine.
Grad Kostel (lat. Castellum – utrdba) je imel pomembno
strateško vlogo, saj je stal ob najlažjem prehodu med Gorskim Kotarjem in Kočevsko. Utrdba je bila prvič omenjena leta
1336. Pisni viri kot prve fevdalce omenjajo oglejske vazale,
grofe Ortenburške, sledili so jim Celjani in Habsburžani. Po letu
1620 so si lastništvo podajale različne rodbine. V času turških
vpadov je bil grad osrednja obrambna točka in pomembna obmejna postojanka. Turki so ga večkrat neuspešno poskušali

Grad Kostel
S trga smo se po ozki stezi vzpeli pod sam grad, kjer stoji cerkvica sv. Treh kraljev. Cerkev z značilno zvončnico je bila za časa
turških vpadov večkrat sedež župnije. Slogovno vsebuje gotske
gradbene poteze, sezidana je bila domnevno v 16. stoletju. V
zvonici so kar trije zvonovi, med njimi najstarejši zvon v Kostelu, z letnico 1653. Pred cerkvijo stoji kamnit razglasni kamen,
s katerega so grajski glasniki razglašali pomembna obvestila,
vaški fantje pa so se nanj postavljali, ko so presojali dekleta,
ki so šla k maši. Grad še vedno obnavljajo, zato je že nekaj let
zaprt za obiskovalce. Kot kaže, bo na žalost tako še nekaj let.

Dolina etnoloških in kulturnih
znamenitosti je raj za turiste

Grad, ki ponuja osupljiv razgled na sotesko reke Kolpe, smo
pustili za sabo in se odpeljali na Lukčevo domačijo. Tam sta
nas prijazno sprejela Andreja in Bine Likar. Predstavila sta
nam domačijo in njeno zgodovino (kako jo je en od prednikov
kos po kos zakartal, drugi pa kos za kos s krošnjarjenjem odkupil nazaj). S čudovito nošo sta kar pred nami čas zavrtela
nazaj; ona oblečena po »novejši bečki noši«, on kot uspešen
krošnjar s krošnjarskim košem, polnim mikavnih »cukerij«. Zaigrali smo tudi igro »fiks niks« in poskusili svojo srečo. Vsi, ki je
nismo imeli, smo dobili tolažilno nagrado. Gospa nam je predstavila kostelsko kuhinjo in njene posebnosti, ki so v največji
meri zapuščina Uskokov. Poskusili smo domač kruh, kostelski
želodec, kostelsko rakijo, jabolčni sok in jabolčno pito.
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Kostelski želodec:

Sestavine: 30 jajc, 1 kg belega kruha brez skorje, 0,5 kg suhega dimljenega mesa, ščepec soli, svinjski prekajen mehur ali
danka.

Priprava: Kruh in suho meso narežemo na kocke in prelijemo s
stepenimi jajci. Narahlo premešamo, po okusu dodamo še sol
in poper. Nadevamo v mehur in previdno pečemo od 1 do 2 uri
na zmerni toploti, po možnosti v »šporhetu«. Hladno narežemo
in ponudimo s hrenom.
Po tradiciji je to velikonočna jed. Danes jo postrežejo tudi radovednim obiskovalcem in ob večjih družinskih praznikih.

Ekološko učna kmetija MLIN GRBAC
Pot nas je peljala mimo vasi Fara, ki je bila dolgo najmočnejše
naselje v pokrajini, danes pa se neusmiljeno prazni. Na hribčku
nad vasjo kraljuje cerkev Marije Vnebovzete. Postavili so jo
leta 1864, točno tam, kjer je bil prej protiturški tabor. Cerkev
je za kolpske kraje prav razkošna in je bila do nedavna celo
sedež dekanije. Na glavnem oltarju je Kunlova slika Marijino
vnebovzetje. Na žalost pa je zaradi vse manjšega števila prebivalcev cerkev polna le ob največjih praznikih.

Malo niže ob Kolpi je naselje Žaga, kjer je bilo včasih šest
mlinov in dve žagi. Mlinarstvo je zamrlo z odhodom kočevskih
Nemcev. Nad dolino reke Kolpe so imeli velike kmetije, ukvarjali
so se z živinorejo in poljedelstvom. Ko so zapustili te kraje, za
mlinarje ni bilo več dela in mlini so začeli propadati.

Mlin Grbac
Mimo slapa Nežica smo nadaljevali pot do polnilnice vode
Costella in ekološko učne kmetije Mlin Grbac. Mlin Grbac je
razložena kmetija s šeststoletno tradicijo. Prvič je bil omenjen
leta 1492. Pravijo, da ga Turki nikoli niso oplenili, saj je do njega
nekdaj vodila le pešpot. Zanimivo je, da se je eden prvih lastnikov mlina pisal Wetz, prav tako kot je moj dekliški priimek. In
moj mož me je na prvi zmenek pripeljal prav sem. Nekaj nas je
vleklo sem, morda usoda… Tu smo si družina Štimec ustvarili
dom pred trinajstimi leti in pognali korenine v negostoljubno kostelsko zemljo. Oba tipična »asfaltarja« se na svojih napakah
in s pomočjo tujih izkušenj z vso ljubeznijo in naivnostjo učiva
kmetovanja. Na kmetiji imamo kokoši, race (tudi divje), zajce,
koze (ki nam pomagajo pri vzdrževanju obdelovalnih površin)
in dve neplemeniti ciki, ki pa sta prav plemenito postreženi. Prizadevava si za čim večjo samooskrbo, saj želiva dati otrokom
dobro popotnico za življenje. Kmetija ima mlin, stope, hišo in
več gospodarskih stavb. Hiše so na otoku, saj jih obliva potok
Nežica. Grajene so iz lehnjaka, imajo lesene zatrepe in tudi
po obnovi ohranjajo tipično zunanjo podobo. Mlin je bil eden
izmed več kot šestdesetih mlinov, ki so mleli na Kolpi in njenih
pritokih, in zadnji, ki se je pred leti ustavil. Želimo si, da bi ga
obnovili in mu vrnili nekdanjo podobo ter da bi spet mlel koruzo
oz. »hrmentun«, vendar…

Nato smo se peljali skozi Dolenjo Žago (po domače Dolna
Žaga), kjer so se, ko je bila Kolpa še polna rakov, preživljali s
prodajo rakov. Ozka soteska nas je pripeljala do Ravberjeve
(Rauberloh) in Kobilne jame. Ravberjeva jama leži nekoliko
višje, kjer so se nekoč skrivali razbojniki.
Kobilna jama

Pri Kobilni jami je bila do nedavnega soteska tako ozka,
da je bilo prostora le za ozko stezico, vklesano v steno,
in za globoko Kolpo. Po tej stezici je nekoč na kobili prijezdil neznanec. Želel si je ogledati jamo ob poti, kobilo pa
je pustil zunaj. Vzele so ga varljive lepote krasa, izginil je
v črnem podzemlju. Kobila je čakala in čakala. Ko so prišli
ljudje, se je umaknila. A se je spet vrnila in čakala, čakala.
Pravijo, da je tam na skalah padla in se ubila…
Malo naprej je vas Bilpa, z mogočno, 80 m visoko steno. Pod njo
je kraški izvir, iz katerega kot potok Bilpa pride na dan kočevska
reka Rinža. Nad izvirom so v stenah tri težko dostopne jame.
Pri njihovem odkrivanju je prišlo do hude nesreče jamarjev. Potok Bilpa še danes vrti kolo, ki poganja pravo kovaško kladivo
in meh, kovač Rudi Verderber pa pove, kako je v jami dolga
leta živel hudič.

Legenda o Nežici

Pred davnimi leti je v revni družini v vasi Drežnik živela
deklica Nežica. Mačeha ji je naročila, naj vole napoji v
požiralniku. Ta je bil še zamrznjen, saj se zima na planoti
nad Kolpo kar noče posloviti. Deklica je nerada odgnala
vole do zamrznjenega napajališča. Kar naenkrat sta se pod
njimi udrla led in zemlja ter jih z deklico vred potegnila v
globino. Legenda pravi, da je mlinar iz Grbca, ko je ob veliki
spomladanski vodi  čistil rake, našel volovski jarem, ovit z
dekličinimi lasmi. Pravijo, da so domači v prazen grob pokopali lase nesrečne Nežice. Od takrat se slap nad mlinom
Grbac imenuje slap Nežica.
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Zunanjost kovačije BILPA

Kako so hudiča pregnali

Mimo jame je prišel popotni menih in videl hudiča trdno
spati. Na steno je narisal velik križ in začel moliti. To je
hudiča zelo razjezilo. Zatulil je, da so ga slišali v grad Kostel. Skočil je pokonci tako močno, da so v skali ostali odtisi
vražjih stopinj. Preskočil je Kolpo in na Hrvaškem polomil
vse drevje v okolici vasi Draga, ki se od tedaj imenuje Lamana draga ali Lamanka. Pri jami je pustil dlake. Kovač
jih je spravil, saj mora vsaka dobra čarovniška metla imeti
eno vražjo kocino. Torej, če potrebujete tako metlo, vam jo
kovač zveže.

Potok Bilpa še danes vrti kolo, ki poganja kovaško
kladivo in meh.
Pri kovačiji Bilpa se nam je pridružil vodič s čolni, ki je pogumne
udeležence ekskurzije pospremil na odkrivanje skritih kotičkov
Kolpe. V čolnu reko in skrite vasice spoznaš iz drugega zornega
kota. Na dlani se ponuja dih pojemajoča pokrajina: čista voda,
ribe, zelenje in mogočni janci, ki se spogledljivo ogledujejo v
vodi. Vasice tik ob vodi so brez cestne povezave s svetom. Do
ceste je mogoče priti le s čolnom. Današnji način življenja zahteva mnogo, mnogo več… Pa vendar tudi tu vidiš z občutkom
obnovljene hiše, v katerih iščejo svoj mir ljudje, ki si želijo proč
od ponorelega sveta.

Udeleženci ekskurzije pred kovačijo BILPA
V vasi Dol smo kopenski raziskovalci pričakali pogumne
udeležence spusta z raftom po reki Kolpi in jim navdušeno
vzklikali. Skupaj smo odšli na turistično kmetijo Konda, kjer
sta nas prisrčno sprejela Helena in Ivan Konda. Gospodar Ivan
je priznan sirar, ki je za svoje mlečne izdelke na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni prejel več zlatih priznanj. Pokazal nam je
postopek izdelovanja mocarele. Nekatere nas je tako navdušil,
da smo recept preizkusili kasneje tudi doma. Tudi dež, ki je
prišumel s Kočevske, ni pokvaril dobrega razpoloženja in vroče
strokovne debate, seveda o nam ljubih cikah. Pri večerji so
nam postregli z domačim kruhom, pečenim janjcem in pujsom
ter drugimi   domačimi dobrotami. Z lepimi vtisi smo zaključili
prvi dan strokovne ekskurzije.

Kmetija Konda

Kmetija Konda se nahaja v vasi Dol, v Poljanski dolini v Beli
Krajini. Leži na nadmorski višini 190 m. Do leta 1976 se je
kmetija ukvarjala tudi z mlinarstvom. Kondov mlin danes na
žalost več ne obratuje, nameravajo pa ga obnoviti. Včasih je
kmetija obsegala le 14 ha zemljišč. Obdelovalne zemlje je bilo
tako malo, da so se Kondovi s težavo preživljali. Po letu 1990
so počasi zamenjali trop mesnih ovac za mlečne. Cena jagnjet
je namreč začela strmo padati, tako da kmetija ni bila več rentabilna. Gospodar Ivan se je začel ukvarjati s sirarstvom. Osnovni
dejavnosti na kmetiji sta reja ovc mlečne VFB pasme (oplemenjena bovška pasma z vzhodno frizijsko pasmo) in predelava
mleka v vrhunske mlečne proizvode (sire, skute, jogurte, …).
Za svoje proizvode imajo zagotovljen trg, saj jih najdemo tudi
drugod po Sloveniji.

Družina Konda
Kondovi svoje proizvode ponudijo tudi turistom. Gostje lahko
poskusijo pristne domače dobrote in si ogledajo prikaz izdelave mlečnih izdelkov. Na ta način utirajo pot v sirarstvo tudi
drugim. Ob dobri oskrbi in užitkih, ki jih ponuja Kolpa, najdejo
gostje svoj mir in sprostitev. Ker pa je turistična sezona ob Kolpi
razmeroma kratka, je sirarstvo ostalo glavna dejavnost kmetije.

Kondovi pa ne redijo le drobnice, ampak so tudi veliki ljubitelji
cikaste pasme govedi. V čredi je devet cikastih krav, nekaj
plemenskih telic in plemenski bik. Za popestritev turistične
dejavnosti redijo še tri plemenske svinje krškopoljske pasme,
nekaj pitancev in osem konj. Trenutno obdelujejo slabih 70 ha
kmetijskih površin. Od tega je 12 ha njiv, na katerim pridelujejo
koruzo, piro, tritikalo in lucerno (štiriletni kolobar). Žita uporabljajo za prehrano ljudi in za krmo živali. Kmetija je ekološko
usmerjena že od samih začetkov ekološkega kmetovanja v
Sloveniji. Odločitev za ekološko kmetovanje ni bila težka, saj je
bilo kmetovanje že prej sonaravno.
Na kmetiji Konda danes živi sedem članov in vsi po svojih
močeh pomagajo pri vsakdanjih kmetijskih opravilih. Veliko
dela opravi starejši sin Domen, ki obiskuje drugi letnik kmetijske
šole GRM Novo Mesto. Po končanem šolanju želi nadaljevati
delo na kmetiji. Povpraševanje po Kondovih izdelkih je veliko,
zato vidi možnost preživetja kmetije tudi v bodoče.

Skupinska slika udeležencev ekskurzije pri Kondovih
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Drugi dan strokovne ekskurzije

Naslednji dan je bil že na začetku strokovno obarvan. Pričakal
nas je imeniten zajtrk, prava pokušina mlečnih dobrot, ki prihajajo s kmetije Konda. Dobro smo se podprli in odšli na ogled
črede cikastega goveda.

Kmetija Štefančič

Kmetija se nahaja v dolini reke Kolpe in je razmeroma mlada. Blaž in Anja sta se po študiju veterine oziroma kmetijstva odločila, da si bosta kruh služila s kmetovanjem. Začetki
njunega kmetovanja pa niso povsem običajni. Kmetijstvo je
v teh krajih zamrlo že pred leti, površine so se zaraščale. Na
tem območju nikoli ni bilo industrije ali kakšnega drugega
onesnaževalca okolja, zato sta takoj pomislila na ekološko
kmetovanje. Najela sta zemljo, ki je že dolgo ni nihče obdeloval in začela krčiti grmovje. Najprej sta jima pomagali
dve kozi, a ker sami nista zmogli vsega opraviti, se je čreda
povečevala. Na kmetiji redijo krškopoljske prašiče, posavske
konje in pa seveda cike. Imajo tudi pisano jato perutnine.

Čreda cikastega goveda pri Kondovih
Po ogledu smo se vkrcali na avtobus in se odpeljali v Banja
loko, na planoto nad Faro. Pričakal nas je Blaž Štefančič, ki
na planoti pase svoje koze srnaste pasme, konje posavce in
seveda cike. Kmet, ki je že marsikoga navdušil za cike, nam je
predstavil njihove prednosti za vzrejo na kraškem terenu: majhnost, skromnost, odpornost in  dobra mlečnost za razmere, v
katerih lahko živi.

Tornjaki varujejo trop koz srnaste pasme.
Osnovna dejavnost je pridelava kozjega mleka in njegova predelava v mlečne izdelke. Sirarna je urejena po predpisih in registrirana. Imajo koze srnaste pasme, v tropu pa je tudi nekaj
živali mlečnega tipa drežniške pasme. Ko koze nimajo mleka,
molzejo krave. Prizadevajo si, da bi vzrejali krave cike v čim
bolj avtohtonem tipu, ki bi bile dobre mlekarice, saj konec koncev kmetija živi od predelave mleka. Imajo pašni način reje.
Spo-mladi večino živine preselijo na planoto, nad reko Kolpo,
pozimi pa je živina v dolini. Med pašo jim največje težave
povzroča divjad. Drobnica gre v slast volkovom in medvedom, zato poleg električnih ograj varujejo trop tudi psi pasme
TORNJAK. Pri delu z živino jim pomaga tudi mejni ovčar Ron.

Preprosto molžišče za koze
Povabil nas je na kmetijo Štefančič v Vasi. Predstavil   nam
je svojo sirarno in prejel nemalo pohval za odlične kozje sire.
Roko na srce, pohvalo si zasluži njegova partnerka Anja, saj se
s sirarstvom ukvarja ona.

Blaž Štefančič pri razlagi (KAJ JE PRAVA CIKA?)
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Skupina cikastega goveda pri Štefančičevih

Blaž Štefančič je zelo razgledan rejec. Ob koncu obiska nam
je predstavil glavne značilnosti »ta prave cike«. »Cika je
kravica za mleko.« O težavah v kmetijstvu pa pravi: »Upam,
da bomo v tem na pogled lepem, a za preživetje težkem
okolju, iz katerega je veliko ljudi odšlo s trebuhom za
kruhom, uspeli dostojno živeti. Našim prednikom je to
uspelo.«

Ob Kolpi navzgor proti Osolnici

Lepa nedelja nas je zvabila naprej po Kolpi navzgor, v smeri
proti Osilnici. Vozili smo se skozi Pirče, kjer je še dobro ohranjena velika hiša. Nekdaj je bila v njej mitnica, »avžlak«, ponaša
pa se z letnico 1680. Mimo mejnega prehoda Petrina smo se
peljali skozi vas Kuželj in prispeli na Srobotnik, ki je bil do osamosvojitve Slovenije brez cestne povezave. Do leta 1991 se je  
dalo v vas priti le po ozkem visečem mostu prek reke Kolpe.
Pravijo, da je cesarica Marija Terezija ljudi oprostila davščin,
ko je zvedela za revščino v tej vasi. Po novi cesti smo se vzpeli
na hrib, kjer stoji skromno svetišče, posvečeno sv. Ani. Na eni
strani se odpira krasen razgled na Kostelsko dolino, na drugi pa
na Osilniško dolino, dolino Petra Klepca.
Legenda o Petru Klepcu:

(Pripoved povzeta po Francetu Bevku, objavljeno v Našem
rodu, letnik XI., leto 1939./40.)

Peter Klepec je bil fantič, ki je z materjo živel v borni bajtici na koncu vasi. Bila sta »osobenkarja«. Mati je z delom
služila hrano za oba, kar pa ni zadostovalo za večno lačna
deška usta. Tako je moral Peter za pastirja k bogatemu
kmetu. Na paši pa so se za Petra začeli trdi časi. Pastirji,
vsi veliko večji in močnejši, so ga pretepali in mu na vse
mogoče načine nagajali. Nositi jim je moral vodo. Tako so
mu neki dan skrili voliča Cika. Brez njega se ni upal vrniti
v vas. Noč se je bližala, fantič pa voliča še vedno ni našel.
Iskal je čedalje globlje v gozdu, ko ga je poklicalo oddaljeno
mukanje. Cik je bil s srobotom privezan, in ko ga je Peter skušal odvezati, ga je le-ta ogovoril: »Zmeraj sva si bila
prijatelja, pomagal ti bom, da postaneš močan. Ko nadme
pride vol, močnejši od mene, ošvrkni ga z leskovko in moč
bo prešla nate«. Res se je tako zgodilo in Peter je postal
močen, da je lahko izruval smreko in zdrobil skalo. Po tem
mu pastirji več niso upali nagajati. Peter je bil tako močen,
da je poslej z lahkoto obdeloval zemljo zase in za mater.
Pravijo, da je iz teh krajev pregnal tudi turško golazen, ko
je tod razsajala.
Ljudje iz Osilniške doline so prav tako kot Kostelci odhajali
v svet za boljšim zaslužkom, vendar oni niso »obzirali«, tudi
niso izdelovali suhe robe. Povečini so »hauzirali«, t.j. opravljali
najtežja kmečka dela, kot sta sečnja in spravilo lesa. Nekateri
so krošnjarili kot »vurmoharji« , potujoči urarji. Moški so spomladi doma pomagali posaditi in posejati njive in odšli po svetu,
se vrnili ob košnji in spet hajd po svetu. Tako so grunte upravljali ženske, otroci in starci. Ob vsem delu doma so ženske v Delnice na Hrvaško nosile prodajat jajca, jabolka in druge pridelke.
Prehoditi so morale 14 km in premagati 500 m višinske razlike.
V vasi Bosljiva loka so lansko leto postavili spomenik »vurmoharjem«, najbrž pa bi bilo prav, da bi se podobno poklonili
tudi ženam, materam in babicam, ki so trdo garale, da so lahko
preživele številčne družine.

Lepo ohranjena notranjost cerkvice sv. Egidija

Pod strmo Loško steno nas je ob vhodu v vas Ribjek pozdravila
cerkev sv. Egidija, izjemno ohranjena in kakovostno prenovljena. Ob koncu nevarnosti turških vpadov, okoli leta 1660, so
obubožani in izropani prebivalci postavili to skromno svetišče.
Enoladijska cerkev z ožjim gotskim prezbiterijem je pokrita s
skodlami, nad vhodom je zvonica, pred njim pa pokrita vhodna
lopa. Zunanjost cerkve je poslikana z rdeče-črnimi posvetilnimi
križi in šivanim robom, vhod je barvno poudarjen. Ladjo pokriva
poslikan kasetirani strop, z letnico 1660. Pri obnovi so v notranjosti odkrili poslikave. Celo stranska oltarja sta bila poslikana,
kar kaže na iznajdljivost revnih ljudi. Kasneje sta jim tri zlate
baročne oltarje podarila župnika (leta 1681 glavni oltar, ki je
posvečen sv. Egidiju in leta 1697 stranska oltarja, posvečena
sv. Antonu in sv. Barbari). Cerkev je v svoji preprostosti tipična
predstavnica svetišč v zgornjekolpski dolini in predstavlja
življenje v teh krajih pred stoletji.

Cerkvica sv. Egidija v Ribjeku
Popeljali smo se ob Kolpi navzgor, do Osilnice, središča
Zgornje Kolpske doline, po domače »gebarije«). Malce smo si
odpočili in ob dobri domači hrani spoznali še gostitelja, enega
najbolj priznanih slovenskih gostincev, gospoda Kovača. A ga
kljub vsej visoki »živini«, ki je pri njem že jedla in spala, ne
moremo prišteti k živinorejcem.

Po novozgrajeni poti smo se povzpeli do Dragarjev in se pod
pobočjem Krokarja, največjega slovenskega pragozda, spustili
do Borovca. Na vsakem ovinku smo navdušeno zavzdihnili.
Kakšen razgled! Videli smo Sveto goro, hrvaški Gorski Kotar,
smučišče Platak in s pogledom proti jugu zaslutili morje. Hitro
je minila pot do Kočevske reke, kjer ob cerkvi sv. Janeza Krstnika, v kateri smo imeli mašo, stoji najdebelejši slovenski oreh
(obseg več kot 434 cm). Kamnita miza pod njim je iz 17. stoletja
in je nema priča izginulih časov. Gospod župnik nam je predstavil težko zgodovino teh krajev, od naselitve kočevskih Nemcev pa vse do njihovega odhoda v tretji rajh. Govoril je o zaprtosti območja in neprijazni povojni politiki, ki je med drugim dala
porušiti vseh 26 cerkva. Cerkev, ki danes stoji tam, kjer je bilo
včasih svetišče, je simbolno spravno dejanje in opravičilo vsem
prizadetim. Tu smo se, v upanju, da se na podobnih potepanjih
še kdaj vidimo, poslovili od Kolpske doline.

Pred cerkvijo v Kočevski reki
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VELIKOST POPULACIJE CIKASTEGA GOVEDA
V SLOVENIJI
mag. Janez Jeretina, dipl.univ.inž.zoot., Kmetijski inštitut Slovenije

C

ikasto govedo je bilo v Sloveniji nekdaj precej razširjeno
in je v letih 1952 in 1953 štelo okrog 80.000 živali. Krave
so tistikrat veljale za dobre molznice, prilagojene na
planinsko pašo, zato jih je bilo mogoče najti pretežno v gorenjskem, tolminskem in idrijskem okolišu. Njihovo število se je v
kasnejših letih močno zmanjšalo, predvsem na račun križanja
in pretapljanja v bolj intenzivne pasme. Najmanj cikastega
goveda so našteli v letu 1991. Na osnovi popisa živali v letu
1992 je bila narejena ocena stanja ogroženosti pasme. Na željo
nekaterih rejcev po ohranitvi cikastega goveda je selekcijska
služba dala pobudo za ozaveščanje strokovne javnosti in rejcev o pomembnosti ohranjanja avtohtonih pasem ter izvajanja
programa ohranitve te pasme.

Izvajanje tega programa in njegov nadzor sta se po letu 2000
nadaljevala v okviru programa »Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji«, po letu 2001, ko je bilo ustanovljeno Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji, pa
tudi v okviru društva. Prav to je močno pripomoglo k povečanju
prepoznavnosti pasme in k strokovnim usmeritvam, ki so ustavile padanje števila živali.
Tako v zadnjih letih narašča število rejcev (preglednica), ki
redijo to pasmo, počasi, a vztrajno, pa raste tudi število živali.

Navkljub rasti populacije cikastih krav se povprečno število
krav, ki jih redijo v posamezni čredi, v zadnjih letih ni bistveno
povečalo. Pretežno so to reje z več kot tremi kravami, kjer poleg cikastega goveda redijo tudi druge pasme (grafikon).

Preglednica: Število krav cikaste pasme po posameznih letih, število rej
in povprečno število krav na rejo.
Struktura velikosti čred v letu 2009 (grafikon) pokaže, da je
kar 86,8% vseh cikastih krav v čredah kjer redijo do 10 krav.
Največji delež cikastih krav (34,8%) je v čredah, ki štejejo od
3 do 5 krav, pri čemer so to pretežno pasemsko mešane reje.
25,5% cikastih krav imajo rejci, ki redijo največ 2 kravi. Manjši
delež krav pa se nahaja v večjih čredah. Med vsemi rejci, ki
redijo več kot 10 krav, je le pet takšnih, ki imajo pretežno cikaste krave.

Ko govorimo o razširjenosti cikastega goveda, še vedno velja
pravilo, da je to pasma, ki je prilagojena pašnemu sistemu reje
v planinskih območjih.
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Rejce cikastega goveda najdemo predvsem v alpskem in subalpskem delu Slovenije (slika), kjer lahko glede na značilnosti
pasme dobro izkoristijo skromne pogoje reje in paše na hribovskih območjih. Največ takšnih rej je severno od Ljubljane,
v upravnih enotah Kamnik in Radovljica. Nekaj jih je tudi na
novogoriškem območju in v Posavskem hribovju. V zadnjem
času pa se cikasto govedo uveljavlja tudi na območju Logarske
doline.

Grafikon: Razporeditev cikastih krav glede na velikosti čred in njihov
delež od vseh cikastih krav

Slika: Cikaste krave po naseljih v Sloveniji
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REZULTATI TESTIRANJA BIKOV AVTOHTONE
CIKASTE PASME
Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut Slovenije
Rafko Rokavec, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

O

ktobra 2011 bo Združenje rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji praznovalo deseto
obletnico obstoja. Z njegovo ustanovitvijo je dobilo rejsko delo nov zagon. Rejci in strokovne službe smo
po segmentih postavljali nove temelje za ohranitev pasme in vzpostavitev selekcije cikastega goveda. Najprej
smo začeli iskati »ostanke« te pasme po Sloveniji. To
smo imenovali »prvi pregled populacije cikaste pasme«,
kar pa ne drži dobesedno, saj so bili popis in prvi koraki
za ohranjanje cikaste pasme narejeni že v začetku devetdesetih let (Janez Jeretina in selekcionisti območnih
zavodov) in pozneje z ustanovitvijo genske banke.

Po ustanovitvi društva smo na podlagi zgodovinskih zapisov
izoblikovali pasemske standarde za ciko. Pri najdenih kravah
smo ocenili lastnosti zunanjosti. Uporabili smo način ocenjevanja, ki je bil enotno urejen pri drugih pasmah. Pregled je
potrdil, da je edina avtohtona pasma goveda zelo ogrožena, saj
je le 18 % živali, ki smo jih našli, imelo zunanje znake izvornega
tipa cikastega goveda. Krave s poudarjenimi avtohtonimi
značilnostmi so pridobile status bikovskih mater, reje teh krav
(15 rej) pa smo poimenovali izvorne reje cikastega goveda.

Prvi odbrani biki vključeni v
osemenjevanje

Že pred prvim pregledom populacije cikastega goveda smo
intenzivno iskali primerne plemenske bike za vključitev v osemenjevanje. Že takrat smo ugotavljali, da primanjkuje primernih
plemenjakov izvornega tipa. Kljub nezavidljivemu položaju smo
konec leta 2002, po več desetletjih, vključili v osemenjevanje
bika cikaste pasme, z imenoma Slap 151255 in Col 151263.
To je bil čas postavljanja temeljev odbiranja plemenskih bikov
cikaste pasme. Leta 2004 sta jima sledila bika Dule 851655 in
Brin 851656, leta 2005 pa so bili v osemenjevanje vključeni še
biki Švajc 851809, Tom 851817 in Saturn 851820. V naslednjih letih je bila naša največja strokovna naloga določitev tistih
avtohtonih lastnosti, ki so bile značilne za ciko v izvornem tipu.
Določili smo avtohtone lastnosti in jih leta 2006 vpeljali v redno

ocenjevanje. Sledil je »drugi pregled populacije cikaste pasme«,
z vpeljavo ocenjevanja na avtohtone lastnosti. Takšno ocenjevanje je omogočalo lažje razvrščanje plemenskih živali v ustrezni tip (cikasti tip – CK, delni cikasti tip – DCK in pincgavski
tip – PZ). Ta sistem velja z manjšimi dopolnitvami še danes. Zato
je še kako prav, da predstavimo rezultate ocenjevanja zunanjosti
krav po bikih, vključenih v osemenjevanje. Ob tem ne smemo
pozabiti, da je kar 70 % potomstva cikaste pasme prav iz osemenjevanja. Podatki ocenjevanja zunanjosti cikastega goveda
se stekajo v centralno podatkovno zbirko GOVEDO na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Obdelali smo podatke za plemenjake,
ki so imeli dovolj veliko število ocenjenih potomk – krav. V članku
primerjamo predvsem podatke bikov nove generacije, ki so bili
vključeni v osemenjevanje od konca leta 2002. Ocenjenih je bilo
naslednje število krav, njihovih potomk:
•

Slap 151255

•

Dule 851655

•
•
•
•
•

65

Col 151263

114

Brin 851656

69

Švajc 851809
Tom 851817

Saturn 851820

83

74
56

43

Med prvimi potomkami po biku SLAP-u
Murka SI 02932060, rejec Vid Pirš iz Zg. Tuhinja

SLAP 151255

Potomka bika SLAP -a
Roža SI 92958560,
rejec Franc Lesjak iz Trobelnega pri Kamniku
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COL 151263

Tip živali

Tip živali je videz živali, ki ga določimo ob ocenjevanju lastnosti zunanjosti. Pri razvrščanju živali v ustrezni tip cikastega goveda upoštevamo oceno, dobljeno pri ocenjevanju
lastnosti avtohtonosti. Cikasto govedo razvrščamo v tri tipe:
CIKASTI TIP (CK)

V cikasti tip so razvrščene manjše živali kombiniranega
tipa, z izraženimi avtohtonimi lastnostmi ter s poudarkom
na mlečnosti in fini konstituciji. Cikasti tip je brahicernega
izvora. Zanj so značilne naslednje lastnosti: manjši okvir,
kratka glava, širok smrček, poudarjene oči, tanki in kratki
rogovi, usmerjeni delno naprej in navzgor, plemenit vrat z
nagubano tanko kožo, neizražena podgrlina, tanke in s kitami izražene noge ter obsežnost vampa.
DELNI CIKASTI TIP (DCK)

V delni cikasti tip so razvrščene srednje velike živali
kombiniranega tipa, ki združujejo lastnosti cikastega in
pincgavskega tipa, pa tudi prilive drugih pasem.
PINCGAVSKI TIP (PZ)

V pincgavski tip so razvrščene večje živali, ki so značilne
za pincgavsko pasmo goveda. V primerjavi s cikastim tipom
so diametralno nasprotje po izvoru in zunanjosti. Ta tip je
primigenega izvora. Zanj so značilne naslednje lastnosti:
večji okvir, dolga glava, ozek smrček, slabše izražene oči,
debeli in navzven usmerjeni rogovi, grob vrat z debelo kožo
in obsežno podgrlino, debele in močne noge in povit trup.

Potomka bika COL-a
Rosa SI 63009899,
rejec Pavel Bergant iz Tabora

DULE 851655

S prvimi rezultati rejskega dela v populaciji smo lahko zadovoljni. Potomke prejšnje generacije bikov so izraziteje
pincgavskega tipa, potomke nove generacije bikov pa so
bolj cikastega tipa. Primerjava med biki nove generacije pa
pokaže, da so potomke bikov, vključenih v osemenjevanje,
v poznejših letih praviloma bolj cikastega tipa. Najboljše
potomke tega tipa so potomke bikov Toma in Saturna. Večji
del tega velikega napredka lahko pripišemo boljšim lastnostim bikov, nekaj pa tudi odbiri plemenic bolj cikastega tipa.

Lučka SI
1909041, krava
v izrazitem
pincgavskem
tipu

Potomka bika DULE -ta
Fortuna SI 03025466,
rejec Janez Celinšek iz Spodnje Rečice ob Savinji
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Avtohtone lastnosti

V sklopu avtohtonih lastnosti spremljamo več lastnosti zunanjosti, po katerih se cikasta pasma razlikuje od drugih
pasem, živalim pa damo tudi skupno oceno za avtohtonost.
Ocenjujemo z ocenami od 1 (slabo izražena avtohtonost) do
9 ( odlično izražena avtohtonost).

BRIN 851656

Daleč najboljšo oceno za avtohtonost so dobile potomke bika Toma, sledijo potomke Saturna. Leta 2002 je
imelo le malo plemenic značilne avtohtone lastnosti,
zato je povprečna ocena avtohtonih lastnosti še vedno
nizka, pričakujemo pa, da bo z vsako novo generacijo
višja.
Dolžina glave

Ocenjujemo dolžino od smrčka do temena glave, pri tem
se lastnost ocenjuje relativno, glede na velikost živali. Velikost glave mora biti sorazmerna z velikostjo  telesa. Zato
jo primerjamo s celotno dolžino telesa in ugotavljamo skladnost. Želimo kratko in lahko glavo s širokim smrčkom.

Potomka bika BRIN-a
Maja SI 43219234,
rejec Andrej Mrčun iz Plesa pri Moravčah

ŠVAJC 851809

Bik Col prenaša na potomke zelo kratko glavo, kar ustvarja
videz grobosti. To imenujemo tudi težka ali bikova glava,
kar je nezaželena avtohtona lastnost pri ciki. Težka glava je
značilna za mesne pasme primigenega izvora. Zato smo v
nov rejski program dodali novo lastnost - plemenitost glave
- ki jo bomo v prihodnje prav tako spremljali. Zunanji vtis
dobre plemenitosti glave je v njeni lahkosti. Nosni del glave
mora biti daljši od čelnega dela. Nosni del profilne linije
glave mora biti raven, spodnja polovica čelnega dela pa nekoliko usločena (konkavna).
Rogovi

Pri cikastem govedu rogovi izražajo pripadnost pasmi.
Predvsem usmerjenost rogov daje živalim videz lahkosti
ali grobosti. Biti morajo gladki in svetlo rumeni, z rjavimi
ali temnimi konicami. Ker cika spada v skupino pasem
kratkorožnega izvora, morajo biti rogovi kratki in v obliki
lire (ukrivljeni navzgor). Dolgi, debeli in navzven usmerjeni
rogovi niso zaželeni.
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Potomka bika ŠVAJC-a
Pirša SI 13327482,
rejec Franc Valjavec iz Leš pri Tržiču

Najbolje ocenjene rogove, upoštevajoč vse lastnosti, imajo potomke bika Toma. Potomke bika Švajca imajo sicer
daleč najbolje ocenjeno dolžino rogov in nekoliko boljše
ocenjeno usmerjenost rogov od potomk bika Toma, vendar
so potomke bika Švajca   dobile podpovprečno oceno za
debelino rogov.

TOM 851817

Podgrlina

Tudi izraženost podgrline vpliva na plemenitost živali.
Opisujemo velikost podgrline od začetka podgrline do
začetka prsi in debelino kože na podgrlini. Za cikaste
krave je značilna slabo izražena podgrlina. Pri tej lastnosti
imajo potomke bikov najslabše vrednosti od vseh avtohtonih lastnosti, ki jih spremljamo pri opisovanju živali.
Najmanj podgrline prenaša naprej bik Saturn.

Izraženost skočnega sklepa

Pri opisovanju te lastnosti opazujemo debelino skočnega
sklepa, gledano od zadaj. Za cikasto govedo je značilen
in zaželen tanek skočni sklep. Tudi to lastnost na potomke
najbolje prenaša bik Saturn.

Barvni znaki

Mnenja o temeljni barvi in pravilni izraženosti barvnih znakov pri cikastem govedu so različna. V novem rejskem
programu smo na podlagi zgodovinskih virov iz banove
uredbe št. 197 iz leta 1935 postavili optimalne vrednosti
za te lastnosti.

Potomka bika TOM-a
Rdeška SI 43199387,
rejec Stanislav Trobevšek iz Zakala pri Stahovici

Potomka bika TOM-a
Kika SI 031949941,
rejec Janez Mrak iz Studenčic nad Medvodami
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Opisovanje barvnih znakov pri cikastem govedu je nujno
tudi zaradi spremljanja videza živali in dedovanja barvnih
znakov. Zaradi različnosti populacije po tipu in barvi si prizadevamo predvsem genetsko utrditi avtohtone lastnosti
pri tipu, šele na drugem mestu pa so lastnosti barvnih znamenj pri cikastem govedu.

SATURN 851820

Za pigmentacijo plašča je zaželena vrednost 6, to pomeni rahlo svetlejši odtenek rdečerjave barve. Pri tem pa je
treba upoštevati vpliv »varovalne pigmentacije«, ki je odvisna od letnega časa, kondicije živali in osvetljenosti bivalnega prostora. Najpomembnejše pravilo pa je, da mora
temeljna barva čim bolj prevladovati nad belo. Svetlejšo
pigmentacijo plašča prenašajo biki Slap, Saturn in Dule.

Tudi za izraženost hrbtne lise ter pas na stegnih in golenih je zaželena vrednost 6, to pomeni nekoliko manjšo
belo hrbtno liso in ožje bele pase na stegnih in golenih.
Potomke bika Toma imajo zelo izraženo belo hrbtno liso ter
pase na stegnih in golenih, kar je manj zaželeno. Potomke
bikov Brina in Švajca pa imajo manj izražene pase na stegnih in golenih.

Potomka bika SATURN-a
Drobna SI 43280740,
rejec Matej Smukavec iz Podjelja v Bohinju

V novem rejskem programu smo na podlagi zgodovinskih
virov določili dovoljene in nedovoljene barvne znake pri cikastem govedu.

Dovoljene barvne razlike (in ne napake) so:
•

bele pase na stegnih manjkajo deloma ali popolnoma,

•

temeljna rjava barva obeh strani trupa se združuje in
prekinja belo hrbtno liso,

•

•
•

•

•

v belem polju na hrbtu, repu, ob danki ali na trebuhu se
pojavljajo rjave lise,

svetlejši ali temnejši odtenki temeljne barve, npr. na
glavi,
nekoliko svetlejše noge, zlasti okoli biclja in piščali,
temnejša barva pri bikih,

nekoliko temnejše male lise na rjavem polju.

Napake, ki pa živali še ne izključujejo,so:
•
•

•
•
•
•

•

•
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preširok bel hrbtni in trebušni pas, ki s strani pri bikih
prikazuje eno tretjino bele barve, pri kravah pa dve
tretjini ali več,

pri kravah bele lise ob straneh in na podbradku,

bele proge, ki se podaljšujejo od belih obročev na stegnu do biclja,
bele lise v biclju,

temen šopek v uhljih,

temno do črno obrobljen gobec,

sivomodro barvilo v sluznici smrčka,
nepravilna barva rogov.

Bistvene napake, ki žival izključujejo:
•

•

•

črna ali presvetla barva, npr. žemljasta ali rumenkasta,

precejšnja pomešanost rjave temeljne barve z belo
dlako,
pri bikih: prevladujoča bela barva, bele lise v biclju,
brezbarvni rogovi, popolnoma modrosiv smrček.

Opazili smo, da imajo krave cikastega tipa več odklonov
barvnih znakov. Po naši oceni bik Švajc prenaša nekoliko več napak barvnih znakov, in sicer bele lise na nogah
in glavi, bik Tom pa prenaša večji delež pikasto-pisanih
potomk, kar pomeni, da bela barva prevladuje nad temeljno
barvo. Prekinjeno hrbtno liso, kar je dovoljena barvna razlika, pa na potomke prenašajo biki Col, Švajc in Brin.

Okvir živali

V novem rejskem programu smo določili naslednje meje za
telesne mere okvirja krav cikastega tipa:
višina vihra

≤125 cm

dolžina telesa

≤125 cm

višina križa

≤128 cm

Velikosti živali bo treba tudi v prihodnje nameniti nekaj več
pozornosti. Pri tem imajo poleg genetske zasnove pomembno vlogo še oskrba živali, prvi pripust plemenic in način
reje. Seveda ni cilj, da bi okvir zmanjševali s slabšo oskrbo
in zgodnejšimi pripusti! Bik Tom daje najnižje, najkrajše in
najmanj obsežne potomke.

Telesne oblike

Telesne oblike neposredno vplivajo na dolgoživost, prirejo in uporabnost živali. Optimalne telesne oblike ugodno vplivajo na primerno kondicijo, počutje živali in gospodarnost reje.

V skupni oceni za telesne oblike so najbolje ocenjene potomke
bika Cola in najslabše potomke bika Duleta. Pri posameznih lastnostih telesnih oblik je zaznati nekatere odklone. Vsi biki prenašajo
na potomke delno uleknjen hrbet, ki je znana pasemska lastnost.
Največjo uleknjenost na potomstvo prenaša bik Švajc. Pri nagibu
križa daje bik Slap delno nadgrajenost. Korektnost nog je pogosta
odlika cikastih krav. Rezultati kažejo največji odklon pri potomkah
bika Toma, ki imajo bolj sabljaste noge. Najboljše parklje z visoko
peto daje bik Col, bik Slap pa le povprečne parklje.
OblikE vimena

Pri kravah cikaste pasme je težje ocenjevati vime kot pri drugih
kombiniranih in mlečnih pasmah, saj je večina krav dojilj. Vime
mora biti predvsem funkcionalno, kar pomeni, da mora biti primerno za molžo. Pri oceni za vime upoštevamo razširjenost vimena
pod vamp, ožiljenost in pripetost vimena, izenačenost vimenskih
četrti in oblike seskov.

V skupni oceni za obliko vimena so najboljše potomke bikov Slapa,
Brina in Toma, najslabše pa potomke bika Duleta, ki imajo nekoliko več lijakastih seskov in stopničastih vimen. Največ paseskov
pa prenašajo na potomke biki Col, Slap in Brin.
Omišičenost

Pri cikastem govedu kot kombinirani pasmi z večjim poudarkom
na mlečnosti je zaželena srednja omišičenost. To pomeni, da je
zunanja linija stegna rahlo konkavna. Najbolj omišičene potomke
daje bik Col.

Kam cika

V prihodnje bo treba rejsko delo usmeriti v obnovitev
pasme izvornega cikastega tipa. Predstavljeni rezultati
so pokazali na precejšnjo raznolikost cikaste pasme. To
kaže tudi na raznolikost dednih zasnov, ki postanejo pod
vplivom okolja različno izrazite. Dosledna selekcija, ki
bo potekala v skladu s sprejetim rejskim programom, bo
utrdila avtohtone lastnosti. Cika kot kombinirana pasma
s poudarkom na mlečnosti je po svojem izvoru torej bolj
mlečni tip goveda. Ne glede na to, da je danes večina
cikastih krav dojilj in se jih le malo molze, smo v duhu
ohranjanja avtohtonosti dolžni v največji mogoči meri
ohranjati prvobitnost pasme.
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BIKI CIKASTE PASME ZA OSEMENJEVANJE V
LETU 2011
Rafko Rokavec, strokovni tajnik

DARVIN  SI 53467388
Rod. št.: 852744
Rojen: 12.12.2008
Kappa –kazein: AB
Mati: SRNA SI 73192026
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238
Izvorni rejec: Jože Hribar, Bohinjska Češnjica, Bohinj

Opis:
+ (kratka glava, vdolben čelni del, poudarjene oči, kratki rogovi, raven hrbet in križ, pravilen skočni sklep, dobri biclji, miren temperament)
-  (hrbtna lisa na križu).
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu ga odsvetujemo za osemenjevanje plemenic, potomk bikov DOVZAN, NAGELJ
in TOM.

Rod. št.: 852738
NAPOLEON  SI 33389455
Rojen: 18.8.2008
Kappa – kazein: BB
Mati: RIKA SI 13220646
Poreklo: Oče: NAGELJ 151418
Izvorni rejec: 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, TOM in
COL.

22

NIK  SI 93405498  
Rod. št.: 852559
Rojen: 25.1.2008
Kappa – kazein: BB
Poreklo: Oče: NAGELJ 151418
Mati: MAJHNA SI 03075739
Izvorna rejka: Vida Smukavec, Podjelje 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 in BRIN.

GALLILEO  SI 23058079
Rod. št.: 852221
Rojen: 14.8.2005
Kappa – kazein: AA
Mati: CIKA SI 92175772
Poreklo: Oče: GALEB 851786  
Izvorni rejec: 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.
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TOM  SI 72838093
Rod. št.: 851817
Rojen: 20.11.2003
Kappa – kazein: AB
Mati: RDEŠKA SI 2095379
Poreklo: Oče: TOB 151176
Izvorna rejka: Jožefa Balantič, Županje njive, Stahovica pri Kamniku

Opis:
+ (kratka glava, naprej usmerjeni rogovi, korektne noge, značilna cikasta obarvanost),
-  (Je potomec bika TOB-a, po katerem ima večji delež pincgavske pasme.)
Bik Tom prenaša na potomke veliko želenih avtohtonih lastnosti. Pri osemenjevanju bodimo pozorni na preprečevanje
parjenja v sorodstvu. Odsvetujemo ga za osemenjevanje plemenic, potomk bikov TOB, SUM in NAPOLEON.
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“Deželna postava” za plemenske bike
na Kranjskem iz leta 1878
Naznanila
Na svitlo dala
c.k. kmetijska družba
KRANJSKA
Letnik 1878
V Ljubljani 1878
Založila kmetijska družba
kranjska
Tisk j. Blaznikov
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BIKI CIKASTE PASME ZA PRIPUST V LETU
2011
OBMOČJE KGZS – ZAVOD LJUBLJANA
DOLFE  SI 82965220  852223
ROJEN: 6.5.2005
Poreklo: Oče: DULE 851655, Mati: SRNA SI 92223514
Rejec: JOŽE PEROVŠEK, ŠMARJE SAP, GROSUPLJE
ENCIJAN SI 03272400  852263
ROJEN: 11.4.2006
Poreklo: Oče: LIŠČEK SI 82639460, Mati: BLANKA SI 1764898
Rejec: IVAN KONDA, DOL, STARI TRG OB KOLPI
GUSTL  SI 63453425  852731
ROJEN: 9.5.2008
Poreklo: Oče: GAMS 852230, Mati: PISANA SI 1258411
Rejec: FRANC KRIŽAJ, ZAPLANA, VRHNIKA
NARCIS  SI 73627009  852734
ROJEN: 22.6.2008
Poreklo: Oče: NAGELJ 151418, Mati: ŠEKA SI 73200563
Rejec: JANEZ KRMELJ, SELO NAD POLHOVIM GRADCEM

NARCIS 852734

DETELJ  SI 33459431  852760
ROJEN: 24.12.2008
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: SRNA SI 62283944
Rejec: ANTON DROLC, ČEŠNJICE V TUHINJSKI DOLINI
DAVID  SI 53718110  852765
ROJEN: 22.2.2009
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: DIMLA SI 92859722
Rejec: JOŽE PEROVŠEK, ŠMARJE SAP, GROSUPLJE
FIKRET  SI 13718523  852766
ROJEN: 26.2.2009
Poreklo: Oče: FARAON 852401, Mati: MURKA SI 02932060
Rejec: JOŽE MOLE, ŽAŽAR, HORJUL
DINGO  SI 33616962  852818
ROJEN: 28.2.2009
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: ROZA SI 22834386
Rejec: ANDREJ MRČUN, PLES PRI MORAVČAH
FOREST  SI 03624632  852770
ROJEN: 21.3.2009
Poreklo: Oče: FARAON 852401, Mati: RUMENA SI 63125797
Rejec: FRANC DOLENC, ŽIBRŠE, LOGATEC

FIKRET 852766

GOL  SI 53633831  852774
ROJEN: 1.4.2009
Poreklo: Oče: GAMS 852230, Mati: EVROPA SI 02921541
Rejec: MILAN HRIBAR, STUDENCA PRI KAMNIKU
EROS  SI 63479333  853004
ROJEN: 7.6.2009
Poreklo: Oče: ENCIJAN 852263, Mati: ŠMARNA SI 62361893
Rejec: KLEMEN MAROLT, KUŽELJ V DOLINI REKE KOLPE
GABRIJEL  SI 53389460  853009
ROJEN: 19.8.2009
Poreklo: Oče: GAMS 852230, Mati: RIKA SI 13220646
Rejec: JANEZ MRAK, STUDENČICE, MEDVODE
MIŠKO  SI 73783350  853008
ROJEN: 29.9.2009
Poreklo: Oče: MARIN 852406, Mati: MURKA SI 53217028
Rejec: ANDREJ KUHAR, KLEMENČEVO, STAHOVICA
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GOL 852774

MIKLAVŽ  SI 73485131  853010
ROJEN: 6.11.2009
Poreklo: Oče: MANDELJ 851959, Mati: CIKA SI 2010366
Rejec: SEBASTJAN BAJDE, STUDENCA PRI KAMNIKU
DOLOMIT  SI 43740440  853012 ROJEN: 6.12.2009
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: JAGODA SI 1613510
Rejec: ANTON STAROVASNIK, PODSTUDENEC, STAHOVICA
RIS  SI 33740441  853013
ROJEN: 6.12.2009
Poreklo: Oče: RIKO SI 83165849, Mati: ROBIDA SI 1845727
Rejec: OLGA PIRŠ, ZGORNJI TUHINJ V TUHINJSKI DOLINI

OBMOČJE KGZS – ZAVOD KRANJ

DOLOMIT 853012

(v skrbnih rokah mladega rejca Sebastjana Starovasnika)

KNAVS  SI 23627877  852761
ROJEN: 21.1.2009
Poreklo: Oče: KEBER 852280, Mati: CAJNA SI 43327465
Rejec: MATEJ SMUKAVEC, PODJELJE V BOHINJU (Planina VELO POLJE)
GIK  SI 13467447  852762
ROJEN: 7.2.2009
Poreklo: Oče: GAMS 852230, Mati: COKLA SI 63192034
Rejec: BOGOMIR BIZILJ, ŠMARTNO, CERKLJE NA GORENJSKEM
TRIGLAV  SI 73459406  852767
ROJEN: 8.3.2009
Poreklo: Oče: TUHINJ 852224, Mati: MELONA SI 82268286
Rejec: MARJAN BOGATAJ, STARA OSELICA, GORENJA VAS
DUKAT  SI 53619846  852769
ROJEN: 20.3.2009
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: MURKA SI 1673480
Rejec: PETER ZALETELJ, PŠEVO PRI KRANJU
MARON  SI 13718736  852776
ROJEN: 17.4.2009
Poreklo: Oče: MARIN SI 852406, Mati: PIRHA SI 32889471
Rejec: FRANC HRIBERNIK, STRMICA, SELCA PRI ŠKOFJI LOKI

TRIGLAV 852767

FERDO  SI 03725207  852777
ROJEN: 22.4.2009
Poreklo: Oče: FARAON 852401, Mati: PIŠKA SI E0348693
Rejec: KRISTIAN PROSEN, VISOKO PRI POLJANAH, ŠKOFJA LOKA
PIRH  SI 03474695  853007
ROJEN: 15.7.2009
Poreklo: Oče: PLEMIČ 852403, Mati: PISANA SI 1921933
Rejec: ALOJZIJ NOČ, JAVORNIŠKI ROVT, JESENICE

OBMOČJE KGZS – ZAVOD NOVA GORICA
DEMON  SI 63601752  852721
ROJEN: 13.3.2008
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: RDEČKA SI 02223513
Rejec: SILVESTER MIKUŽ, GOZD, COL NAD AJDOVŠČINO

PIRH 853007

DOR  SI 63601769  852722
ROJEN: 19.3.2008
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: DORA SI 1613540
Rejec: DANIJEL MIHALIČ, BEKA, KOZINA
NAPOLEON  SI 33389455  852738
ROJEN: 18.8.2008
Poreklo: Oče: NAGELJ 151418, Mati: RIKA SI 13220646
Rejec: MARKO ANTIH, STARO SELO PRI KOBARIDU
BRANISLAV  SI 83720541  852763
ROJEN: 10.2.2009
Poreklo: Oče: DOLFE 852223, Mati: CIKA SI 2044287
Rejec: IVAN GREGORČIČ, VRSNO NAD KOBARIDOM

NAPOLEON 852738
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OBMOČJE KGZS – ZAVOD NOVO MESTO
METULJ  SI 43220650  852540
ROJEN: 5.9.2007
Poreklo: Oče: MANDELJ 851959, Mati: RUBI SI 82932024
Rejec: IVAN GABRIČ, ŽENJE, KRŠKO
MOHOR  SI 63449996  852724
ROJEN: 4.4.2008
Poreklo: Oče: MACESEN 852237, Mati: VESNA SI E0369202
Rejec: BORIS RAZTRESEN, RIM PRI ADLEŠIČIH
SONČEK  SI 93389318  852730
ROJEN: 7.5.2008
Poreklo: Oče: SNOP 852226, Mati: PIKA SI 02863250
Rejec: MARTIN PUHEK, GORNJI SUHOR PRI VINICI
DARVIN  SI 53467388  852744
ROJEN: 12.12.2008
Poreklo: Oče: DOVZAN 852238, Mati: SRNA SI 73192026
Rejec: JOŽE BOŽIČNIK, BUDNA VAS PRI ŠENTJANŽU
MORIS  SI 43793541  853011
ROJEN: 3.12.2009
Poreklo: Oče: MARIN 852406, Mati: PISANA SI 63136797
Rejec: CILKA POVODNIK, PODGORJE OB SEVNIČNI, ZABUKOVJE

MOHOR 852724

JAVOR  SI 43494606  853014
ROJEN: 21.12.2009
Poreklo: Oče: SMIHEL 852299, Mati: MAJHNA SI 03075739
Rejec: ANDREJ PRIŠEL, PONIKVE, JESENICE NA DOLENJSKEM
SILVESTER  SI 83494530  853015
ROJEN: 28.12.2009
Poreklo: Oče: SURK 852277, Mati: NAGLA SI 02618593
Rejec: JOŽE BOŽIČNIK, BUDNA VAS PRI ŠENTJANŽU

OBMOČJE KGZS – ZAVOD CELJE
NANOS  SI 83444982  852740
ROJEN: 23.9.2008
Poreklo: Oče: NAGELJ 151418, Mati: GINA SI 73235833
Rejec: MARKO SUHODOLNIK, LOGARSKA DOLINA, SOLČAVA
MOLJ  SI 93628637  852742
ROJEN: 30.10.2008
Poreklo: Oče: MANDELJ 851959, Mati: FLOJAN SI 02885858
Rejec: DRAGO URŠNIK, SV. DANIJEL, DRAVOGRAD

SONČEK 852730

VINCENC  SI  93720502  852743
ROJEN: 2.12.2008
Poreklo: Oče: VIKTOR 852288, Mati: SOTLA SI 33030333
Rejec: BOGOMIR KOPITAR, PAKA PRI VELENJU
SUHOR  SI 13702315  852764
ROJEN: 12.2.2009
Poreklo: Oče: SMAST 852291, Mati: ROGINA SI 53340843
Rejec: MILAN PUC, KOPRIVNA, ČRNA NA KOROŠKEM
SPARKI  SI 23718539  852768
ROJEN: 12.3.2009
Poreklo: Oče: SURK 852277, Mati: CIKA SI 22562483
Rejec: MARJAN VERDNIK, PADEŠKI VRH, ZREČE
NESTOR  SI 83476060  852772
ROJEN: 29.3.2009
Poreklo: Oče: NANDE 852300, Mati: RDEČKA SI 13192039
Rejec: LOVRE PODLESNIK, PRIMOŽ PRI LJUBNEM OB SAVINJI
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SUHOR 852764

GOJC  SI 13467540  852773
ROJEN: 1.4.2009
Poreklo: Oče: GALLILEO 852221, Mati: JELENA SI 1614335
Rejec: MATEJ KRIVEC, LOGARSKA DOLINA, SOLČAVA
SILKI  SI 93718996  852819
ROJEN: 14.5.2009
Poreklo: Oče: SURK 852277, Mati: RDEŠKA SI 33329736
Rejec: LEON POBERŽNIK, GORIŠKI VRH, DRAVOGRAD
KVAS  SI 53723200  852820
ROJEN: 15.5.2009
Poreklo: Oče: KRIŠTOF 852554, Mati: MAJA SI 43219234
Rejec: ŠTEFAN VRŠNIK, PODOLŠEVA, SOLČAVA
EKICI  SI 73479404  853002
ROJEN: 29.5.2009
Poreklo: Oče: ENCIJAN 852263, Mati: SRNA SI 1534427
Rejec: ANTON DEŠMAN, ROBANOV KOT, SOLČAVA

GOJC 852773

JOB  SI 23472488  853006
ROJEN: 27.6.2009
Poreklo: Oče: SUM 852541, Mati: ROSA SI 63009899
Rejec: SAŠO REBERŠAK, OSENCA, CELJE

OBMOČJE KGZS – ZAVOD PTUJ
NORIK  SI 33622118  852745
ROJEN: 31.12.2008
Poreklo: Oče: NAGELJ 151418, Mati: ROŽA SI 12520895
Rejec: JANEZ TURINEK, JARENINSKI DOL, JARENINA
GRM  SI 93479639  853001
ROJEN: 26.5.2009
Poreklo: Oče: GAMS 852230, Mati: ROSANA SI 73140397
Rejec: VLADIMIR GORIČAN, ČINŽAT, FALA

Vonj po hlevu v laseh...

GRM 853001

ne hvala!
2010
ProFa
rm

Zanesljivo ščiti vaše lase pred zunanjim vonjem, hkrati pa je
navzven paropropustna in lahkotna za nošenje.
Hlevska kapa je elastična, ohranja svojo elegantno obliko in je
enostavna za vzdrževanje.

/ 2011

Hlevska kapa

površinsko
blago
membrana

29,- €

+ DOSTAVA

ProFarm Košenina d.o.o.

elastična

transport
vlage

podložno blago

vajte b
rezpla
čni ka
ta

odporna proti vetru
in dežju

Zahte

Visokotehnološka, večslojna tkanina
z edinstveno zaščito pred zunanjim vonjem

log

Najlepše darilo za vaše najdražje

koža

tel. 01/3618-303

GSM; 040/21-33-55

Spletna trgovina: www.profarm.si
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SEZNAM MLADIH BIKOV CIKASTE PASME V
VZREJI NA KMETIJAH
STRELEC  SI 63494525

ROJEN: 12.1.2010

O: SURK 852277

M: SRNA SI 33160650

ROJEN: 25.1.2010

O: SURK 852277

M: PISANA SI 02830683

ROJEN: 21.2.2010

O: SUM 852541

M: CIKA SI 1780399

O: SMAST 852291

M: ROŽA SI 2101294

ROJEN: 27.2.2010

O: FARAON 852401

M: BREZA SI 73334781

SOKOL  SI 13485089

ROJEN: 1.3.2010

O: NANO 852557

M: EVROPA SI 02921541

ROJEN: 1.3.2010

O: SALOMON 852538  

M: SRNA SI 73192026

JANEZ  SI 53828800

ROJEN: 2.3.2010

O: FARAON 852401

M: MURKA SI 02932060

ROJEN: 10.3.2010

O: ŠVEJK 852553

M: GAVTRAŽA SI 22859750

ROJEN: 14.3.2010

O: SEUL 852565

M: RDEČKA SI 02223513

ROJEN: 25.3.2010

O: NIK 852559

M: CIKA SI 63058082

ROJEN: 27.3.2010

O: NANO 852557

M: ROŽA SI 72859511

ROJEN: 9.4.2010

O: ŠPIK 852402

M: PIKA SI 02863250

ROJEN: 11.4.2010

O: ŠINKEL 852556

M: KATKA SI 53160720

ROJEN: 13.4.2010

O: ŠPIK 852402

M: MAVRCA SI 33136594

ROJEN: 15.4.2010

O: NOJ 852725

M: URŠKA SI 63373086

ROJEN: 18.4.2010

O: SMIHEL 852299

M: ROBIDA SI 63432282

ROJEN: 19.4.2010

O: MARCEL 852726

M: MAJA SI 43219234

ROJEN: 21.4.2010

O: MARIN 852406

M: FJOLA SI 72932063

ROJEN: 24.4.2010

O: SMIHEL 852299

M: FLOJAN SI 02885858

ROJEN: 26.4.2010

O: SEUL 852565

M: JAGODA SI 1772727

ROJEN: 2.5.20101

O: SEUL 852565

M: SUZI SI 22969385

ROJEN: 5.5.2010

O: SMIHEL 852299

M: SRNA SI 83209994

ROJEN: 11.5.2010

O: DOVZAN 852238

M: LILI SI 93589219

ROJEN: 16.6.2010

O: NAPOLEON 852738   M: RDEŠKA SI 2095379

ROJEN: 30.6.2010

O: MARIN 852406

M: PIKA SI 63607662

ROJEN: 2.7.2010

O: NANDE 852300

M: SRNA SI 23373619

ROJEN: 11.7.2010

O: SOK 852728

M: REGI SI 03655049

SMUKI SI 83494475

JURČEK  SI 83832161

SOLČAVSKI  SI 83754690 ROJEN: 25.2.2010
FURMAN  SI 43740495
NATO  SI 93389325

FADIL  SI 73740492
SLAK  SI 03796270
NOE  SI 83813418

NEON  SI 63757437

JORAS  SI 83389326

JAKOB  SI 63494439
JONAS  SI 13389330
NATUR  SI 03921300

JEZERKO SI 13843412
MARKUS  SI 73811503
MOJZES  SI 93811501

JONATAN  SI 93811525
SEST  SI 03865406
SIOL  SI 93865407

JUPITER  SI 53820871
DON SI 73810021

NOBEL  SI 33815862
MELIN  SI 53806903
NANI  SI 73503701

SEMI SI 43633849

NIKO SI 03500200

ROJEN: 22.7.2010

O: NANO 852557

M: MAVLA SI 52562480

ROJEN: 22.7.2010

O: NANO 852557

M: ROSA SI 63009899

ROJEN: 31.7.2010

O: SEUL 852565

M: SRNA SI 92223514

ROJEN: 13.8.2010

O: MARIN 852406

M: KOŠUTA SI 12888599

ROJEN: 16.8.2010

MODRIJAN  SI 93902885 ROJEN: 18.8.2010

O: ŠVEJK 852553

M: MORAVČANKA SI 03334252

O: MAJ 852539

M: RAJSA SI 23272350

ROJEN: 21.8.2010

O: SOK 852728

M: PŠENICA SI 93727705

ROJEN: 1.11.2010

O: MARIN 852406

M: DETALA SI 1696947

NACE  SI 93863852

STOJKO  SI 63922006

MERLOT  SI 23815935
JURKO SI 53865889
SOM SI 43917035

MOJSTER SI 03909702
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Solčavski SI 83754690

Noe SI 83813418
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Vzpostavitev
IZVORNE RODOVNIŠKE KNJIGE
ZA CIKASTO GOVEDO
Mag. Betka Logar, Kmetijski inštitut Slovenije

V

preteklosti so se evidence plemenskih živali
vodile v papirnati obliki, v posebnih knjigah, v
katerih so bili zabeleženi tudi podatki o poreklu živali
(rodovnik). Od tod prihaja poimenovanje rodovniška
knjiga. Tudi danes rodovniška knjiga (RK) predstavlja seznam plemenskih živali. Namesto na papirju
se danes vodi v elektronski obliki. Pravila za vodenje
rodovniške knjige so sestavni del rejskega programa.
V nadaljevanju bom predstavila Izvorno rodovniško
knjigo za cikasto govedo, ki jo okrajšujemo kot IRK
CK. Že sama beseda »izvorna« nakazuje, da je ta
rodovniška knjiga začetna, rezervirana za avtohtono
pasmo, ki je doma na določenem območju. V našem
primeru je to cikasto govedo.

Pri vzpostavljanju IRK CK smo ugotovili, da so lahko
posamezne zahteve za uvrščanje živali v rodovniško knjigo
previsoke. Še posebej so se kot ovira pri uvrščanju živali
v RK pokazale zahteve, da mora žival ustrezati določenim
telesnim meram in vrednostim za lastnosti zunanjosti ter
da mora biti poreklo živali poznano. Tako bi zaradi neizpolnjevanja enega samega pogoja glede lastnosti zunanjosti
žival ne mogla biti uvrščena v razdelek s takšno zahtevo.
Večina izvornih živali cikaste pasme je brez porekla ali ima
znanega le katerega od staršev. Pri zahtevi po popolnem
poreklu bi večina izvornih živali in njihovih potomcev ostala
izven glavnega dela RK.

V manjših avtohtonih populacijah so ob osnovanju
rodovniške knjige dopustne tudi izjeme. Kasneje, ko je
populacija plemenskih živali dovolj velika, pa se te izjeme
opustijo. Zato smo pripravili nova pravila za vodenje
IRK CK, ki poleg zahtev, ki izhajajo iz same zakonodaje,
vključujejo le najnujnejše dodatne pogoje. Poleg tega pa
omogočajo tudi izvornim živalim cikaste pasme vpis v glavni del RK. Pogoji se bodo kasneje, ko bo populacija cikaste
pasme večja, lahko tudi nekoliko zaostrili. Pri razdelitvi IRK
CK smo poskušali čimbolj upoštevati razdelitve pri večini
drugih pasem goveda v Sloveniji. Konec leta 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrdilo predlog za spremembo rejskega programa za cikasto govedo
in s tem nova pravila za vodenje IRK CK. Ta pravila so
z manjšo spremembo pri definiciji pasme vključena tudi v
novi rejski program za cikasto govedo.

Razdelitev IZVORNE RODOVNIŠKE
KNJIGE ZA CIKASTO GOVEDO
(IRK CK)
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IRK CK ima dva dela, glavni del, v katerega se vpisujejo t. i. čistopasemske plemenske živali cikaste pasme in
dodatni del, kamor vpisujemo druge plemenske živali cikaste pasme. Glavni in dodatni del sta dodatno razdeljena
na razdelke. Poleg razdelkov A in B, ki sta značilna tudi
za glavni del RK pri drugih pasmah goveda pri nas, ima
IRK CK tudi razdelek A1. V razdelek A1 se lahko vpišejo
le izvorne živali cikaste pasme in njihovi odbrani potomci.

Izvorne živali so predstavljale osnovo pri ponovnem
oživljanju cikaste pasme. Ko bo populacija čistopasemskih
živali dovolj velika, se bo razdelek A1 zaprl in v glavnem
delu bo mogoč vpis le še v razdelka A in B. Dodatni del IRK
CK ima dva razdelka, C in D. Plemenski biki se v dodatnem
delu lahko vpisujejo le v razdelek C, krave pa v razdelek C
in tudi v najnižji razdelek IRK CK, to je razdelek D.

Pogoji za razvrščanje
plemenskih živali v IRK CK

V IRK CK se lahko vpisujejo le odbrani plemenski biki
in ocenjene plemenice cikaste pasme. Pogoje za vpis v
rodovniško knjigo, ki jim morajo ustrezati živali cikaste
pasme, lahko združimo v skupine. Nekateri pogoji veljajo
za celo rodovniško knjigo, nekateri za celoten posamezni
del rodovniške knjige ali za celoten razdelek, nekateri le za
posamezni spol v nekem razdelku.
Med splošnimi zahtevami, torej tistimi, ki veljajo za vse
živali v IRK CK, sta zahtevi, da morajo biti živali označene
v skladu z veljavno zakonodajo in da mora žival po zunanjosti izkazovati osnovne značilnosti cikaste pasme. Ostali pogoji za razvrščanje v posamezni razdelek IRK CK so
navedeni v preglednici 1.

Osnova za razvrščanje plemenskih živali v IRK CK je
ocena zunanjosti, in sicer ocena za tip živali. Živali
cikaste pasme razvrščamo v cikasti (CK), delni cikasti
(DCK) in pincgavski tip (PZ). Ocena za tip je neke vrste
skupna ocena lastnosti zunanjosti. Žival, ki še nima ocenjene zunanjosti in tako tudi nima ocene za tip, ne more biti
vpisana v RK. Ocenjevanje zunanjosti tako predstavlja tudi
časovno mejo, po kateri je žival lahko uvrščena v IRK CK.
V glavni del se lahko vpišejo le živali v cikastem tipu.
To velja za vse razdelke (A1, A, B) in oba spola. V cikasti
tip se uvrščajo živali, ki se odlikujejo z želenimi avtohtonimi lastnostmi cikaste pasme. Živali v delno cikastem in
pincgavskem tipu pa se lahko vpišejo le v dodatni del IRK
CK. V razdelek A1 se lahko vpisujejo le izvorne živali
cikaste pasme. V tem razdelku ni posebnih zahtev glede
znanega porekla. Za razdelka A in B pa je potrebno popolno poreklo, torej morata biti znani vsaj dve generaciji prednikov živali, ki so tudi vpisani v IRK CK. V A razdelek ne
more biti vpisana žival, ki je nosilka genetskih napak ali pa
so to njeni starši. V A razdelek se lahko uvrstijo plemenski
biki, ki se uporabljajo za osemenjevanje.   Biki, odbrani le
za pripust, se lahko vpišejo v razdelek A le, če so odbrani
v razred E (elita).

Plemenski biki, ki imajo znane vsaj starše, torej nimajo
popolnega porekla in ne zadoščajo pogojem za vpis v
razdelek A1, se lahko vpišejo le v razdelek C. Po 1.1.2010
se v razdelek C ne morejo več vpisovati biki v pincgavskem
tipu. Takih bikov po tem datumu ne vpisujemo več v IRK
CK. Kot je bilo že navedeno, se biki v razdelek D, ki je
najnižji razdelek IRK CK, ne vpisujejo.
Krave, ki so bile ocenjene in imajo znane vsaj starše
(vpisane v IRK CK) ter niso bile odbrane za vpis v razdelek
A1, se lahko vpišejo v razdelka C, ostale krave cikaste
pasme pa v razdelek D.

Preglednica 1: Shema razdelitve in zahteve Izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo (IRK CK)
1 – CK – cikasti tip, DCK – delno cikasti tip, PZ – pincgavski tip.
2 – Ni nosilka genetskih napak.
Opombe se smiselno uporabljajo za oba spola in vse razdelke IRK CK, ki vključujejo enako zahtevo za vpis.

Pasemska sestava plemenskih
živali cikaste pasme

Pri cikastem govedu spremljamo pasemsko sestavo, in sicer deleže cikaste pasme (CK), rdeče holštajn pasme (RH)
in pincgavske pasme (PZ). K cikasti pasmi prištevamo le
živali, ki imajo najmanj 13 % CK, največ 30 % RH in največ
87 % PZ pasme. Živali, rojene po 1.1.2011, morajo imeti
najmanj 50 % CK pasme, da se lahko registrirajo kot cikasta pasma.

Trenutna razvrstitev plemenskih
živali v IRK CK

V izvorni rodovniški knjigi za cikasto govedo je trenutno
vpisanih 1.520 plemenskih živali. Čistopasemske plemenske živali v glavnem delu predstavljajo le dobro petino
vseh vpisanih živali. Večina plemenskih živali (skoraj
67 %) je v C razdelku dodatnega dela izvorne rodovniške
knjige za cikasto govedo.

Preglednica 2: Trenutna razvrstitev plemenskih živali v IRK CK
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Razvrščanje plemenskih živali v IRK CK

Živali cikaste pasme se v IRK CK lahko razvrstijo potem, ko so ocenjene, torej imajo znano oceno za tip. Poskusimo v
rodovniško knjigo razvrstiti nekaj živali cikaste pasme:

Vzemimo za primer plemenskega bika z imenom
GALLILEO (852221). Gallileo ima nepopolno
poreklo, znani sta dve generaciji porekla po očetovi
strani, po materini pa le mati. Bik je v cikastem tipu.
Ker je bil uvrščen v skupino izvornih živali, je vpisan
v razdelek A1. Tudi njegova mati Cika, ki je popolnoma brez porekla in je v cikastem tipu, ter hkrati
izvorna žival, je vpisana v razdelek A1.
Očetov oče:
CIK SI 62175775
Oče:
GALEB 851786
Očetova mati:
CIKA SI 92175772

GALLILEO   852221
SI 23058079

Spol: M
Datum rojstva: 14. 08. 2005

Mati:
CIKA SI 92175772

Poglejmo si še plemenskega bika z imenom
DARVIN (852744). Bik je ravno tako v cikastem
tipu, poleg tega pa ima tudi popolno poreklo in je
brez prirojenih napak ter odbran za osemenjevanje,
kar zadošča za vpis v razdelek A.

Očetov oče:
MIŠKO SI 62525194
Oče:
DOVZAN 852238
Očetova mati:
VESNA SI E03-69202

DARVIN   852744
SI 53467388

Spol: M
Datum rojstva: 12. 08. 2008

Materin oče:
TINČEK 851787
Mati:
SRNA SI 73192026
Materina mati:
SARA SI 52262977

Če povzamemo v prispevku opisane pogoje za razvrščanje plemenskih živali v IRK CK, sta ključni merili za razvrščanje
v rodovniško knjigo zunanjost živali (ocena za tip) in znani podatki o poreklu živali. Pri poreklu velja poudariti, da
je zelo pomembno, da so podatki o poreklu že ob označitvi pravilno zabeleženi. Zato je ob preverjanju porekla teleta
potrebno predložiti potrdilo o osemenitvi ali o pripustu matere. Brez tovrstnih dokumentov oziroma brez laboratorijskega
preverjanja porekla oče živali ne more biti priznan.
Populacija cikastega goveda je vsako leto nekoliko večja. Novorojene živali imajo vedno večji obseg znanega porekla.
Pri skrbnem izvajanju rejskega programa zato lahko upravičeno pričakujemo večji obseg vpisa plemenskih živali tudi v
razdelka A in B glavnega dela IRK CK.
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BOVINA VIRUSNA DIAREJA (BVD)
Izziv slovenske govedoreje za prihodnja leta
doc.dr. Ivan Toplak, Veterinarska fakulteta

Letos mineva 16 let, odkar smo v Sloveniji začeli spremljati
razširjenost okužb z virusom bovine virusne diareje (BVD)
pri govedu. BVD je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se
pojavlja pri domačih in divjih parkljarjih in rejcu povzroča
predvsem ekonomske izgube zaradi zmanjšanja prirasta
mesa in količine mleka, motenj pri razmnoževanju goveda
in pogina živali. Bolezen BVD se v okuženi čredi kaže v več
oblikah, in sicer od zelo blage oblike, ki je rejec ne opazi, pa
do težke oblike, z znaki virusne okužbe, ki se pri nekaterih
živalih konča s smrtjo.
Ta bolezen je v naši državi še vedno velik problem. Čeprav rejci danes že poznajo njene osnovne
značilnosti, v večini primerov ukrepajo šele po vnosu
virusa v čredo. V nekaterih evropskih državah so z
uspešno izpeljanimi programi izkoreninjenja BVD
dokazali, da bolezen lahko s pravim pristopom nadzorujemo in jo v nekaj letih izkoreninimo. Po podatkih
iz leta 2003 je v Sloveniji skoraj polovica govejih čred
okuženih z virusom BVD. Najvišji odstotek pozitivnih
živali na protitelesa smo ugotovili na Gorenjskem

Na skupni paši je širjenje okužb z virusom BVD večja.

(34,4 %) in Primorskem (36,5 %), sledita Štajerska
(14,7 %) in  Dolenjska (6,5 %), najnižji odstotek pa je
v Pomurju (3,5 %). Genetska tipizacija 128 izolatov
virusov BVD, zbranih iz vseh regij, je pokazala prisotnost štirih podtipov BVD 1. Večina od 128 tipiziranih
slovenskih virusov BVD je spadala v podtipa BVD 1f
(n=59) in 1d (n=52), manj pogosti so virusi podtipov
1b (n=14) in 1g (n=3), virusov genotipa BVD 2 v Sloveniji nismo nikoli dokazali.
Okužene živali izločajo virus BVD z nosnim izcedkom, izdihanim zrakom, slino, urinom, blatom, semenom in z izcedki iz maternice. Živali se najpogosteje okužijo ob   neposrednem stiku z okuženo
živaljo (nakup, skupna paša, razstava), lahko pa tudi
z izdihanim zrakom, okuženo hrano in semenom. Virus pa lahko s črede na čredo posredno, z okuženo
opremo in oblačili, prenašajo tudi ljudje (obiskovalci,
mešetarji, pomoč pri porodu, veterinarji).
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Okužene živali sprožijo tvorbo
specifičnih protiteles proti
virusu BVD

smrti izločevalci virusa BVD v okolje in glavni vir okužbe za še
neokužene živali. Laboratorijske raziskave so pokazale, da
so stalni izločevalci praviloma pozitivni na prisotnost virusa
BVD in negativni na prisotnost protiteles. V telesnem razvoju
zaostajajo za sovrstniki in so zato pogosto predmet prodaje.
Rejec  prisotnosti  virusa BVD v reji  ne zazna v 70 % do 90 %   Ni pa zaostajanje v rasti znak, po katerem bi lahko zanesprimerov.  Toda z natančnim pregledom lahko v nekaj dneh ljivo prepoznali stalne izločevalce, ampak je vedno potrebna
po vnosu virusa BVD v rejo pri večini živali opazimo povišano potrditev z laboratorijsko preiskavo krvi. Stalni izločevalci vitelesno temperaturo, pljučnico, drisko, padec mlečnosti in rusa imajo zaradi manjše odpornosti na druge povzročitelje
zvrgavanje pri posameznih brejih živalih. Po 2   do   4 ted- bolezni manjšo sposobnost preživetja, 50 % jih pogine do
nih pa v krvi z laboratorijsko preiskavo že lahko dokažemo prvega leta starosti in manj kot 10 % jih dočaka starost dveh
specifična protitelesa. Nezaznavna oblika BVD je v reji lahko let. Po nekaterih podatkih lahko novorojena teleta kot stalni
prisotna več let in se izmenično pojavlja z izboljšanjem in izločevalci kažejo znake bolezni centralnega živčnega sisposlabšanjem zdravstvenega stanja živali. Okužena žival tema. Pojavljajo se lahko tresavica glave z zavijanjem vratu,
izloča virus od 7 do 10 dni, potem pa tvori protitelesa, ki os- težave pri gibanju, nekatera teleta ne morejo stati. V okuženi
tanejo v krvi vse življenje. Takšna žival ni več nevarna za čredi se nahaja od 1 % do 5 % stalnih izločevalcev virusa
širjenje virusa, zaščitena je tudi pred okužbo z istim tipom BVD. V okuženi reji samo stalni izločevalci virusa zbolijo za
virusa BVD. V ZDA in Kanadi so leta 1991 opisali hudo ob- tako imenovano mukozno boleznijo. Najpogosteje se to zgodi
liko BVD. Ta se občasno pojavlja tudi v Evropi, zanjo pa je v starosti od 6 do 24 mesecev, kar je naravni način izločitve
značilna visoka stopnja obolevnosti   in do 50 % smrtnost okužene živali iz reje.
živali v okuženi reji. Hudo obliko BVD povzročajo virusi genotipa BVD 2. Po vnosu virusa se pojavijo povišana telesna
temperatura, pljučnica in nenadni visoki odstotki pogina živali Ugotavljanje in izločevanje
pri vseh starostnih skupinah.
stalnih izločevalcev virusa BVD

je najpomembnejši ukrep za
preprečevanje gospodarske škode

Naravni pripust je nevaren za prenos virusa BVD.

Okužba z virusom BVD prizadene
razmnoževanje goveda

Virus BVD se lahko prenaša s semenom, pridobljenim od
akutno obolelih ali stalno  okuženih bikov. Okužene krave in
telice imajo zmanjšano sposobnost razmnoževanja. Zaradi
tega so vsi plemenski biki v Sloveniji pod nadzorom, da ne bi
širili virusa BVD z umetnim osemenjevanjem. Pri brejih živalih
je v primeru prisotnosti virusa BVD pogost pojav okužba zarodka v maternici. Če pride do okužbe breje živali med 50
in 100 dnevom brejosti, lahko zarodek umre. Če se zarodek
okuži, ko je star od 100 do 150 dni, je odstotek zvrgavanja
pri kravah in telicah veliko nižji, lahko pa okužba privede do
rojstva spačkov, telet z telesnimi hibami ali slabo vitalnih telet. Teleta, okužena po 150 dnevu brejosti, so lahko ob rojstvu popolnoma normalna, vendar pozitivna na prisotnost
predkolostralnih protiteles proti virusu BVD. Virus BVD lahko
povzroča podobne reprodukcijske motnje tudi pri drobnici in
prašičih.

Okužba teleta v prvi tretjini brejosti
lahko privede do rojstva okuženega
teleta, ki virus BVD izloča vse
življenje
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Okužba zarodka z virusom BVD pred razvojem imunskega
sistema (do 120. dneva brejosti krave ali telice) ima lahko za
posledico nastanek in rojstvo stalnega izločevalca (PI) virusa
BVD. Takšne živali so navidezno zdrave, vendar pa so vse do

Ključno pri nadzoru okužb z virusom BVD je, da se
osredotočimo na ugotavljanje in izločevanje stalnih
izločevalcev virusa, ki so stalen vir novih okužb v čredi in
glavni vir okužb za še neokužene reje. S testom ELISA dokazujemo specifična protitelesa, ki so lahko do starosti petih
mesecev kolostralnega izvora (posledica popitega kolostralnega mleka pri teletu). Metoda reverzne transkripcije in
verižne reakcije s polimerazo (RT-PCR) se v Sloveniji vse
od leta 2005 uporablja za rutinski dokaz nukleinske kisline virusa BVD. Metoda je dovolj občutljiva, da omogoča
združevanje posameznih vzorcev v skupinski vzorec. Iz
originalnega vzorca po potrebi izvedemo genotipizacijo virusa BVD in določimo kratki odsek nukleotidnega zaporedja
virusa. To je osnova za molekularno-epidemiološke študije
BVD, s katerimi lahko dokažemo prenos virusa BVD med
živalmi in rejami.
Na podlagi kliničnih znakov (povišana telesna temperatura,
slinjenje, izcedek iz nosu, kašelj, krvavitve in razjede po
sluznicah, driska, abortusi, mumifikacija in popačenost plodu)
ali laboratorijskih testov (dokaz protiteles pri posamezni živali)
se postavi sum na bolezen BVD. Pri čredi se je kot izredno
zanesljiv diagnostični test pokazal t.i. ‘’spot test’’, s katerim
ugotavljamo, ali se v reji trenutno nahaja stalni izločevalec
virusa. Test izvedemo tako, da vsem živalim v starosti od 5
do 15 mesecev odvzamemo serumske vzorce. S testom ELISA ugotavljamo prisotnost protiteles proti virusu BVD. Če je
‘’spot test’’ negativen (v čredi ni živali, starih od 5 do 15 mesecev, ki bile pozitivne na protitelesa BVD), reja ni okužena z
virusom BVD. Če je v reji več živali starostne skupine od 5 do
15 mesecev, ki so pozitivne na protitelesa, je to znak, da se v  
čredi nahaja vsaj en stalni izločevalec. Da bi jo odkrili, je treba
pregledati prav vse živali v čredi. S pregledom skupinskega
vzorca seruma 5 individualnih živali na prisotnost virusa BVD
bistveno zmanjšamo stroške preiskave za rejca, če pa je
skupen vzorec pozitiven, je treba testirati vsak vzorec posebej, da bi ugotovili, katera žival je pozitivna na virus BVD.
Rejec lahko za žival, ki je bila enkrat testirana na virus BVD
in ima negativen rezultat laboratorijske preiskave, vse njeno
življenje dokazuje, da ta žival ni stalni izločevalec virusa BVD.

Nadaljnji ukrepi po ugotovitvi stalnega
izločevalca virusa v reji do ozdravitve
reje

Če ugotovimo, da so v reji stalni izločevalci virusa BVD, jih je treba
čim prej oddati v klavnico. S prodajo stalnih izločevalcev drugemu rejcu bi zagotovo v njegovo čredo prenesli virus BVD in mu
povzročili veliko gospodarsko škodo. Po izločitvi stalnih izločevalcev
je treba z laboratorijsko metodo RT-PCR takoj po rojstvu pregledati
serumski vzorec vsakega novorojena teleta vsaj še eno leto od
dne, ko je bil izločen zadnji prenašalec virusa BVD. Za potrditev,
da je čreda zdrava, se po preteku enega leta, ko preiskave niso
pokazale nobene okužene živali, v razmaku šestih mesecev izvedeta ‘’spot testa’’, to je pregled živali v starostni skupini od 5 do 15
mesecev na prisotnost protiteles BVD. Če je ‘’spot test’’ dvakrat
zaporedoma pokazal, da so vse živali negativne na protitelesa, je
to dokaz, da je čreda zdrava.

Preventivni ukrepi za preprečitev
vnosa virusa BVD v rejo

Najpomembnejši preventivni ukrep, ki ga lahko izvaja rejec, je, da
prepreči, da bi virus BVD v hlev prinesle kupljene živali. Vnos virusa BVD lahko preprečimo le, če laboratorijski pregled vzorca krvi
(seruma) živali, s preiskavo na protitelesa in virus BVD, opravimo
pred nakupom živali. V okuženih rejah je treba čim hitreje odkriti
stalne izločevalce virusa in jih odpeljati v klavnico. Vnos virusa v
rejo preprečujemo tudi z uporabo svoje opreme in semenom pregledanih bikov. Ne smemo pozabiti na nevarnost prenosa virusa
BVD tudi z naravnim pripustom. Če se rejci odločajo za skupno
pašo ali organizacijo razstav, je treba pred tem za vse živali opraviti
laboratorijske teste. Še posebej nevarne so breje telice (krave),

Živali bodo zdrave le, če ne bodo okužene z virusom BVD.

ki se lahko okužijo na skupni paši. Tudi ljudje, ki obiskujejo večje
število hlevov, lahko učinkovito prenašajo virus BVD na daljše
razdalje.

Živali bodo zdrave le, če ne bodo
okužene z virusom BVD

Med rejci na nekaterih območjih velja običaj, da čez poletje na
skupno pašo pošiljajo breje plemenske telice, da se pred telitvijo
še dodatno okrepijo. Seveda pa se s skupno pašo živali več rejcev ustvarijo idealne razmere za okužbo živali z virusom BVD in
za prenos virusa v druge reje. Če je samo en stalni izločevalec v
skupini živali (paša, razstava) ali pa je zaradi akutne faze bolezni
ravno v času paše ali razstave izločevalka virusa BVD, bo virus
zakrožil med živalmi. Zdravljenje reje je z današnjo stopnjo znanja
in zanesljivo diagnostiko sorazmerno enostavno, vendar pa zahteva natančnost in vztrajnost rejca ter upoštevanje nekaterih zakonitosti okužbe z virusom BVD. Veterinarji na terenu so v večini
že seznanjeni z opisanimi postopki ugotavljanja okužbe, rejec pa
z odvzemom vzorcev pripomore k pravočasni ugotovitvi bolezni in
tako lahko pomembno vpliva na zmanjšanje gospodarske škode
v svojem hlevu. V Sloveniji se že nekaj let pogovarjamo o izkoreninjenju BVD. Pomembno je, da v prihodnje, od prizadevanja
posameznih rejcev, ki so se srečali s to nevarno boleznijo, pristopimo k skupnemu načrtu izkoreninjenja bolezni na nivoju celotne države. Program izkoreninjenja bo temeljil na ugotavljanju
in izločevanju stalnih izločevalcev iz okuženih rej, s tem pa se
bodo zmanjšale možnosti prenosa virusa v neokužene reje. Rejcem goveda bomo tako prihranili številne nevšečnosti in preprečili
izgube prihodkov, ki pri okužbi z virusom BVD trajajo več let.
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ZVEZA REJCEV GOVEDI RJAVE PASME SLOVENIJE
se je predstavila v Veroni na evropski razstavi rjave pasme
Matija Rigler, strokovni tajnik za rjavo pasmo
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

O

d 4. do 7. februarja 2010 je potekal kmetijski sejem
v Veroni, na katerem se je Zveza rejcev govedi rjave
pasme Slovenije predstavila z dvema kravama. Veronski sejem ima že več kot 50 - letno tradicijo in je znan po Evropi.
Dobro ga poznajo tudi slovenski kmetovalci in strokovne službe
s področja kmetijstva. Včasih je sejem trajal deset dni, danes
le še štiri, kar nedvomno kaže na recesijo in slabše čase tudi
v kmetijstvu.

Poleg predstavnikov zveze sta največ dela pri tehnični izvedbi
razstave opravila mag. Vitomir Bric, vodja Oddelka za živinorejo
pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica in uspešen rejec rjavega goveda Branko Strgar. Glede na finančne možnosti
in okoliščine se je bilo treba za uspešno izpeljavo projekta zelo
potruditi. Veliko zaslug za uspešno predstavitev v tujini imajo
rejci, ki so bili pripravljeni prodati živali, strokovne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije in Veterinarske uprave Republike Slovenije.

Slovenski kravi v areni
Na razstavi govedi rjave pasme, ki je bila hkrati italijanska državna
razstava in evropska razstava, je sodelovalo šest držav (Avstrija,
Francija, Italija, Nemčija, Slovenija in Švica). Razstavljenih je bilo
več kot 300 krav in telic rjave pasme. Slovenijo sta zastopali kravi
PIKA (SI 83320608), potomka domačega bika (ARI 111384), rejca Simona Stibilja iz Ustij pri Ajdovščini, in SORA (62958312),
potomka domačega bika (ACKO 111282), rejca Tomaža Javorška
iz Preval na Dolah pri Litiji. Razstavljene živali so bile razvrščene v
skupine po starosti (ne glede na število telitev) in v skupino krav z
življenjsko prirejo beljakovin in maščob. Krava Pika se je predstavila v skupini krav v prvi laktaciji, starih od 30 do 36 mesecev, krava
Sora pa v skupini krav v tretji laktaciji, starih več kot 5 let.  

Krava iz Švice - ŠAMPIOKA EVROPSKE RAZSTAVE
Primerjati se z najboljšimi rejami in živalmi iz sosednjih držav je
bil za zvezo velik izziv. Po pričakovanjih je vse glavne nagrade
pobrala Švica, ki slovi po kakovostnem rejskem delu. Slovenija
zaradi spleta okoliščin kaj več od častne predstavitve z dvema
kravama ni mogla doseči. Čeprav je predstavitev slovenske
govedoreje na takšnih prireditvah velik strošek, ocenjujem, da
je to neizbežna naloga za Slovenijo, ki se je bomo morali v prihodnje lotiti bolj načrtno in organizirano. Za takšne aktivnosti bo
treba zagotoviti namenska finančna sredstva. Tako bomo lahko  
pokazali rezultate našega rejskega dela, se primerjali z razvitim
svetom in postali bolj prepoznavni na mednarodni ravni.
S sodelovanjem na veronskem sejmu je Zveza rejcev govedi
rjave pasme Slovenije uradno začela promocijo Evropske konference rjave pasme, ki je potekala od 14. do 16. oktobra 2010
na Kmetijski šoli GRM v Novem mestu.

Krava SORA SI 62958312
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Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije se je tokrat prvič predstavila na mednarodni prireditvi skupaj z najboljšimi rejci in živalmi
iz Evrope. Od organizatorjev in Evropske zveze rejcev rjavega
goveda je dobila veliko priznanj in pohval. Zaradi zahtevnih veterinarskih pogojev je bilo kravi skoraj nemogoče vrniti nazaj v Slovenijo, zato smo bili primorani najti nova lastnika v Italiji. Prodani
sta bili v neposredno bližino Parme.

Slovenska ekipa v Veroni

O delovanju rejskih organizacij v Sloveniji …

EVROPSKA KONFERENCA REJCEV GOVEDI RJAVE PASME in
6. DRŽAVNA RAZSTAVA GOVEDI RJAVE PASME
z MEDNARODNO UDELEŽBO

Matija Rigler, strokovni tajnik za rjavo pasmo
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

R

java pasma govedi ima v slovenskem prostoru dolgo
tradicijo. Rejsko delo sega na začetek prejšnjega stoletja, ko so se rejci začeli povezovati v živinorejske zadruge in začeli načrtno rejsko delo. Rjava pasma je bila med najbolj
razširjenimi pasmami v Sloveniji. Največji stalež je dosegala
konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let prejšnjega
stoletja. Kasneje je stalež rjave pasme začel upadati. Gospodarske razmere v tistem času so narekovale preusmeritev pasme v višjo prirejo mleka. S tem se je prireja mesa zmanjšala,
vendar je lahko ob pravilni izbiri bikov v bolj kombiniranem tipu
in gospodarskem križanju z mesnimi pasmami le uspela ohraniti
gospodarnost reje.

EVROPSKA KONFERENCA
REJCEV GOVEDI RJAVE PASME

V Novem Mestu je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije pripravila evropsko konferenco rejcev govedi rjave pasme.
Potekala je od 14. do 16. oktobra 2010 na kmetijski šoli GRM
Novo Mesto. Več kot 200 udeležencev iz 11 držav je razpravljalo
o več strokovnih temah, ki se nanašajo na govedo rjave pasme.

Zgodovinski mejniki rejskega dela pri pasmi v Sloveniji so:
1904
V Mariboru je pet veleposestnikov, ki so redili krave montafonske
(rjave pasme), ustanovilo prvo kontrolno društvo za mlečnost krav.
1909
V Sodražici pri Ribnici je bila ustanovljena organizacija kmetov za
pospeševanje reje sivo rjave živine.
1912
Ustanovljena je bila zveza rejskih organizacij za pospeševanje reje
sivo rjave živine.
1942
Na območju Logatca so začeli umetno osemenjevanje plemenic.
1955
V Ljubljani je bila prva državna razstava sivo rjavega goveda.
1969
V Lipici je bila Evropska konferenca rejcev rjavega goveda in druga
državna razstava govedi rjave pasme.
1979
Pri Živinorejski poslovni skupnosti Slovenije je bila ustanovljena
Komisija za rjavo pasmo.
1984
Na Bledu je bila Evropska konferenca rejcev rjavega goveda.
1991
V Gornji Radgoni je bila tretja državna razstava govedi rjave pasme.
1992
20. aprila 1992 je bila na Vrhniki ustanovljena Zveza rejcev govedi
rjave pasme Slovenije.
1993
Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije je postala članica Evropske zveze rejcev rjave pasme in Svetovnega združenja rejcev rjave
pasme.
1996
V Ljubljani je bila četrta državna razstava govedi rjave pasme.
2005
V Komendi je bila peta državna razstava govedi rjave pasme.
2009
Zveza je kot prva v Sloveniji uspela z genotipizacijo prvih bikov rjave
pasme na mednarodni ravni.
2010
S slovenskima kravama rjave pasme smo sodelovali na evropski
razstavi rjavega goveda v Veroni.
V Novem Mestu je bila Evropska konferenca rejcev govedi rjave
pasme in šesta državna razstava govedi rjave pasme z mednarodno
udeležbo.
2011
Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije je postala priznana rejska
organizacija za govedo rjave pasme v Sloveniji.

Na konferenci smo precej pozornosti posvetili lastnostim, ki so
bile zaradi želje po vse večji mlečnosti v preteklosti pogosto
zanemarjene. Gre za lastnosti, kot so izkoriščanje krme, zdravje
živali, dolgoživost, reprodukcijska sposobnost,… Te lastnosti,
vsaka posebej in vse skupaj, lahko pomembno prispevajo k varni hrani in varovanju okolja in s tem k družbeni sprejemljivosti
govedoreje. Živinoreja je namreč v zadnjem času vse pogosteje
tarča kritik, povezanih predvsem s podnebnimi spremembami.
Še pomembnejše pa so te lastnosti z vidika konkurenčnosti. V
času zaostrenih gospodarskih razmer se vse bolj zavedamo, da
se boljše konkurenčnosti ne da doseči le s povečevanjem prireje mleka in mesa. Pomembno je tudi, kakšni so pri tem vložki
in da omenjene lastnosti zmanjšujejo stroške prireje.
Večina prispevkov s področja genetike se je vrtela okoli genomske selekcije, ki je postala realnost. Predstavljeni so bili sveži
rezultati projekta »Intergenomics«, ki kažejo, da je metodika
za rjavo pasmo razvita. Tako lahko kmalu pričakujemo rutinsko vrednotenje plemenskih vrednosti, vključujoč genomske
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informacije v okviru Interbulla. V nekaj prispevkih smo slišali,
da uporaba genomskih informacij pri selekcijskem delu deluje,
mogoče celo bolje, kot smo si upali pričakovati pred leti. Glede
na predstavljeno stanje v posameznih državah velja podobna
ugotovitev tudi za področje genomske selekcije. Bolj tesno
kot bomo sodelovali pri izmenjavi znanja in informacij, hitreje
bomo lahko te tehnike uporabili v praksi, ali kot je dejal eden
od udeležencev: »Samo sodelovanje nas lahko pripelje daleč.«

Stanje rjave pasme na nacionalni ravni so predstavili udeleženci
iz držav članic Evropske zveze in nekaterih držav, ki niso
članice Evropske zveze - od Združenega kraljestva, kjer predstavlja rjavo govedo manj kot odstotek vsega goveda, do
Črne Gore, kjer je rjavo govedo med vsemi pasmami najbolj
zastopano. Verjamemo, da bodo tudi te predstavitve prispevale k boljšemu sodelovanju evropskih rejcev rjave pasme in k
uresničitvi poziva enega od predavateljev: »Ustvarimo zaščitno
znamko BROWN SWISS!«

6. DRŽAVNA RAZSTAVA GOVEDI
RJAVE PASME Z MEDNARODNO
UDELEŽBO

Zadnji dan konference, 16. oktobra 2010, je potekala 6. državna
razstava govedi rjave pasme z mednarodno udeležbo. Predstavljenih je bilo 126 živali, od tega 116 slovenskih živali in 10
plemenskih telic iz Avstrije, Italije, Nemčije in Švice. Vse telice
iz tujine so po končani prireditvi kupili naši rejci in so ostale v
Sloveniji.

Plemenske telice so bile razdeljene v tri skupine: telice v starosti
od 14 do 18 mesecev, telice v starosti od 18 do 22 mesecev
in telice v starosti od 22 do 26 mesecev. Na razstavi je bila še
skupina telic originalne rjave pasme, za katero se trudimo, da
bi dobila status tradicionalne slovenske pasme, ker je številčno
zelo ogrožena. Zmagovalka med telicami je bila iz Nemčije.
Zmagala je najprej med telicami iz tujine, nato pa tudi med
vsemi telicami na razstavi.

Krave so bile razdeljene v šest skupin: prvesnice, krave v  drugi laktaciji, krave v tretji laktaciji, krave v četrti in peti laktaciji,
starejše krave in še krave originalne rjave pasme. Zmagovalka razstave je bila krava SAVICA SI 03002946, potomka
ameriškega bika (PRONTO 770594), last rejca Petra Popiča iz
Raduš pri Slovenj Gradcu, zmagovalka tekmovanja za najlepše
vime pa je bila prvesnica SAJOLA SI 23418545, potomka bika
(JOLT 770620), last istega rejca.

Levo ŠAMPIONKA RAZSTAVE (Savica SI 03002946),
desno ŠAMPIONKA VIMENA (Sajola SI 23418545)

Krava Sena SI 1712578 je dosegla 100.000 kg mleka
v življenski prireji. Izhaja iz reje Tomaža Javorška iz
Preval na Dolah pri Litiji.

Živali so prišle na razstavo en dan pred prireditvijo, kar je zahtevalo še dodatne napore organizatorjev pri pripravi hleva za
krmljenje in molžo krav. Še posebej je to prišlo do izraza drugi
dan, ko so vse živali in rejci umirjeno dočakali predstavitev in
ocenjevanje živali. K izredno dobri pripravi živali za razstavo so
veliko pripomogli rejci, dijaki, selekcionisti in kontrolorji območnih
kmetijskih zavodov. Na tej razstavi se je prvič zgodilo, da so bile
vse krave pomolžene zvečer pred ocenjevanjem. Tako so prišle
na razstavni prostor z lepimi, polnimi vimeni, kar je dalo razstavi
dodaten čar. Tako smo se izognili tudi kritikam in vprašanjem o
času zadnje molže. Da smo to lahko izvedli, se moramo zahvaliti kmetijski šoli GRM, ki je poskrbela za ustrezno infrastrukturo - velik montažni šotor za hlev, veliko pokrito manežo za
ocenjevanje živali in tribune za gledalce. Dogajanje, s podatki o
živalih in trenutnimi razvrstitvami, je bilo mogoče spremljati tudi
na velikem platnu.
Ocenjevanje in razvrstitev živali je suvereno in kakovostno
opravil strokovnjak iz Švice, Josef Muller. Sam redi 30 krav in
prav toliko mlade živine rjave pasme. Za polovico delovnega
časa je zaposlen pri švicarski zvezi za rjavo pasmo. Zadolžen
je za ocenjevanje in točkovanje rjavih krav v smislu linearnega
ocenjevanja ter za sodelovanje v mednarodni skupini ocenjevalcev za rjavo pasmo. Sodeluje tudi pri uvajanju novosti oziroma
izboljšav pri ocenjevanju živali rjave pasme.

ZANIMIVOST
»Božji denar«

V času razstave je prišlo tudi do prodaje plemenskih
telic iz tujine. Kupili so jih slovenski rejci. Telico Tatjano
(CH 120071311422) iz Švice je kupil Vinko Pečar iz
Zadobrove pri Ljubljani. Prodajalcu iz Švice je pojasnil,
da je star slovenski običaj pri poslu z živino takšen, da
mora prodajalec živali dati kupcu »božji denar«. Švicar
mu je brez zadržka dal 10 EUR in mu dejal, naj gre
v nedeljo k maši in daruje ta denar, sam pa naj doda
prav toliko. Vinko je zahtevo izpolnil in dal pri maši prav
tistih 10 EUR, ki mu jih je izročil Švicar, dodal pa je še
svojih 10 EUR, skupaj 20 EUR. To je bil »BOŽJI DAR
ZA SREČO IN ZDRAVJE KUPLJENE ŽIVALI.«
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foto: Matej Pečar

O delovanju rejskih organizacij v Sloveniji …

SLOVENIJA PRVIČ NA EVROPSKI RAZSTAVI KRAV
ČRNOBELE PASME
Doc.dr. Marija Klopčič, strokovni tajnik za črnobelo pasmo
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale
Od srede, 27. oktobra,
do nedelje 31. oktobra 2010, je v Cremoni v Italiji potekala že
10. Evropska razstava krav črnobele in
Red Holstein pasme. Na razstavi je
prvič sodelovala tudi
Slovenija, in sicer s
šestimi
vrhunskimi
živalmi te pasme.
Izbrane
lepotice
izhajajo iz štirih čred na Gorenjskem ter iz ene črede z območja
ljubljanskega zavoda. Na Evropski razstavi v Cremoni so tako
prvič sodelovale naslednje slovenske krave črnobele pasme:
1.

SI 43064429 VANJA 129

2.

SI 93404088 MRHA

3.

4.
5.
6.

Rejec: Tomaž MIS, Zavrh pod Šmarno goro
SI 13193841 BISTRA

Rejka: Zdenka PURGAR, Podbrezje pri Naklem
SI 83601585 BITA 46

Rejec: Alojz LOGAR, Goriče pri Golniku
SI 32672639 JOGA 15

Rejec: Mirko RIMAHAZI, Spodnje Gorje pri Bledu
SI 72691481 BELA

Rejec: Anton DOLENC, Vrbnje pri Radovljici

Na evropski razstavi krav
črnobele pasme so se predstavili tudi mladi rejci iz 14
držav, ki so tekmovali v pripravi in
striženju živali za razstavo ter vodenju in predstavitvi živali na razstavah.

Živali za razstavo v Cremoni je bilo zelo težko
najti, kajti na taki prireditvi ne moreš predstaviti povprečnih krav.
Krave morajo biti vrhunske po proizvodnji in telesnih oblikah
ter nadpovprečno visoke (več kot 150 cm). Biti morajo v fazi
največje mlečnosti, kajti velikost in oblika vimena sodita med
najpomembnejši lastnosti, ki odločajo o razvrstitvi živali znotraj
posameznih skupin in kasneje o izboru šampionke razstave.
Že pri prvi odbiri vrhunskih in za Evropsko razstavo primernih
krav črnobele pasme smo ugotovili, da imamo takih krav v Sloveniji zelo malo. Prvo odbiro so opravili selekcionisti območnih
zavodov, ki si zato zaslužijo posebno zahvalo, končno odbiro
pa direktor Italijanske rejske organizacije za črnobelo pasmo
(ANAFI) Giorgio Burchiellaro in vodja vseh ocenjevalcev v Italiji
(ANAFI) Corado Zilocchi.

Konkurenca na 10. Evropski razstavi v Cremoni je bila zelo
močna, saj so rejsko razvite dežele z dolgo tradicijo tja poslale
najboljše in najlepše krave te pasme. V peti skupini, kjer je bila
tudi rezervna šampionka Evropske razstave, ki prihaja iz Italije,
sta kravi VANJA 129 in BELA zasedli 7. in 8. mesto, kar je za
Slovenijo zagotovo zelo dober uspeh.  

Šampionka Evropske razstave za črnobelo pasmo je postala krava Castel James Jolie iz Švice. Švica je na tej razstavi
postala absolutna zmagovalka, saj je pobrala največ nagrad in
premagala drugouvrščeno Italijo v konkurenci skupin krav po
državah. Obe šampionki razstave, tako pri črnobeli kot pri Red
Holstein pasmi, sta bili iz Švice, in sicer z območja, kjer rejci
kravam zaradi proizvodnje mleka za poseben trdi sir ne smejo
krmiti silaže.

Kolekcija slovenskih krav črnobele pasme v Cremoni
Na 10. Evropski razstavi vrhunskih krav črnobele in Red Holstein pasme v Cremoni je bilo predstavljenih:
•

•
•

192 krav črnobele pasme iz 13 držav v kategoriji Holstein
Friesian pasme,

53 krav Red Holstein pasme iz 8 držav v kategoriji Red
Holstein pasme,

25 teličk črnobele in Red Holstein pasme iz 6 držav na
mednarodni avkciji vrhunske genetike te pasme,

•
6 skupin potomk bikov Ralstorm, Tempting, Joko Maya,
       Berryhill, September Zeling in Jardin.

Krava Castel James Jolie iz Švice je postala
ŠAMPIONKA RAZSTAVE
V nabito polni dvorani, ki sprejme več kot 15.000 obiskovalcev, je bilo mogoče videti 192 lepotic črnobele pasme iz 13
držav (Avstrije, Belgije, Češke, Hrvaške, Francije, Nemčije,
Madžarske, Italije, Luksemburga, Poljske, Slovenije, Španije in
Švice). Ena lepša od druge! Vrhunec prireditve za nas pa je bil,
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ko je slovenska ekipa ob igranju slovenske himne in nošenju
slovenske zastave predstavila izbrano skupino štirih krav
črnobele pasme.

Krave je v Cremoni ocenjeval samo en ocenjevalec, John Gribbon iz Velike Britanije. Svoje delo je opravil suvereno. S svojimi
odločitvami je vnesel veliko adrenalina med publiko ter načrtno
stopnjeval vzdušje in napetost v nabito polni dvorani.

Pripravo, trening, predstavitev in vodenje izbranih šestih krav
črnobele pasme iz Slovenije v Cremoni so odlično izvedli Klemen Dolenc, študentje Oddelka za zootehniko na Biotehniški
fakulteti Rok Curhalek, Petra Firm in Tomaž Mis ter dijakinja Srednje biotehniške šole v Strahinju Petra Černivec. Njim in
njihovemu nadvse zavzetemu delu že tedne pred samo razstavo gre zasluga, da se je slovenska ekipa na Evropski razstavi
v Cremoni predstavila profesionalno. Glede priprave in vodenja
živali se lahko primerja s katerokoli drugo rejsko razvito deželo,
tudi z zmagovalno ekipo iz Švice.

sodelavci Italijanske rejske organizacije za črnobelo pasmo
(ANAFI) so uspeli narediti velik spektakel, ki bo zagotovo pozitivno zaznamoval sodelujoče rejce, vodnike živali in najbrž tudi
obiskovalce. Razstave se je udeležilo tudi veliko slovenskih rejcev in strokovnjakov, ki so bili prav tako navdušeni. Vzdušja na
tej prireditvi ni mogoče opisati, treba ga je doživeti.
Slovenija je s tem vstopom v mednarodno areno začela
pisati novo zgodovino v razvoju črnobele pasme.

V okviru prireditve je potekala tudi Mednarodna avkcija vrhunske genetike črnobele in Red Holstein pasme. Slovenija je na
avkciji sodelovala prvič. Nanjo je poslala enajst mesecev staro
teličko SANDO iz črede dr. Antona Dolenca. Prodana je bila za
3.700 EUR na Nizozemsko. Najvišjo ceno na avkciji, 24.400
EUR, je dosegla sedem mesecev stara telička iz Italije.
Celotna prireditev je potekala v izredno lepem in navdušujočem
vzdušju, z veliko čustvenega naboja. Italijanski organizatorji in

Krava Bela SI72691481 na razstavi v Cremoni
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Slovenska ekipa v Cremoni

Telica Sandra SI 62693037 na avkciji v Cremoni

Naša kolekcija krav na razstavišču

EVROPA
– izredna molznica
Janez Mrak, Studenčice nad Medvodami

Na začetku aprila leta 2006 sem izvedel, da Mlakarjevi
iz Bohinjske Češnjice zaradi tragične smrti gospodarja
Nika prodajajo nekaj živali cikaste pasme. Zapeljal sem
se k Mlakarjevim in videl, da je naprodaj le še kravica
Evropa. Takrat je s slabimi 250 kg v starosti 22 mesecev
v meni sprožila zelo mešane občutke. Bila je v precej
slabi kondiciji…..hmm, skratka čisto drugačna, drugačna
od mojih v domačem hlevu, drugačna od tistega, kar sem
si takrat predstavljal za pravo ciko. Živali doma in tiste,
ki sem jih videval pri drugih rejcih, so bile v pincgavskem
in delno cikastem tipu. Pritegnili pa so me njene izredno
tanke, fine kosti nog in dolg rep, ki je segal 10 cm čez
skočni sklep. V pogovoru z Ivano in Cilko sem izvedel,
da se je ta žival rodila na dan vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Zato so ji dali ime Evropa. Dve sezoni se
je pasla na planini in se jeseni leta 2005 vrnila domov
breja. V marcu naslednjega leta je v šestem mesecu
brejosti povrgla mrtvo tele. Bil sem v dilemi, ali jo je sploh
smiselno kupiti. Bal sem se, da bo še naprej imela plodnostne težave. Ker pa so postavili tako nizko ceno, sem
se odločil, da poskusim. Žival sem »zaaral« in se dogovoril, da bom po 15. maju, ko bom svoje živali spustil
na pašo, prišel ponjo. Ko sem jo 2. junija 2006 pripeljal
domov, sem jo privezal v hlev in jo očistil črevesnih zajedavcev, ki so po mojem mnenju bili vzrok za abortus.
Po intenzivnem krmljenju je pridobila na teži in videzu.

MARIN 852406

SEUL 852565

Imela je redne pojatve in 28. junija smo jo osemenili s
semenom bika Mandelj 851959. Naslednje leto je telila
bikca (Marin 852406) in me prijetno presenetila. Teličku
ni uspelo popiti niti polovice mleka, zato sem jo dvakrat
dnevno molzel. Več kot šest litrov mleka na vsako molžo
je bilo res več kot sem pričakoval. Njeni odliki pa sta bili
tudi izredno miren temperament in dober iztok mleka.
Po drugi telitvi je bila mlečnost še boljša, približno 25
litrov mleka dnevno. Da pa bi bili podatki verodostojni,
sem se dogovoril s prijateljem Andrejem Stenovcem
iz Dragočajne pri Smledniku, da jo naslednjo laktacijo
vzame v svojo čredo, ki je vključena v kontrolo mlečnosti.
Dogovorjeno, storjeno! Evropa je tretjo laktacijsko dobo
preživela na novi lokaciji. Tri dni po porodu pa je žal prišlo
do mehanske poškodbe seska in posledično do mastitisa. Po šivanju seska, vstavitvi vložka in zdravljenju z
antibiotikom je kljub temu tri tedne po porodu ob kontroli
dala dobrih 23 kg mleka. Skupno je v tretji laktaciji, v 288
dneh, namolzla 4674 kg mleka, s 4,57 % maščob in 3,06
% beljakovin. Predvidevam pa, da bi presegla 5000 kg
mleka, če ne bi bilo poškodbe vimena. 1. marca  2010 je
v domačem hlevu telila že četrtega bikca. Velika količina
mleka krave Evrope je pripomogla, da je bikec (Nato SI
93389325) konec paše tehtal 300 kg. 1. decembra sem
jo presušil, saj okrog 15. februarja 2011 pričakujem njeno
šesto telitev.

GOL 852774
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RDEŠKA
na planini KISOVEC
Rafko Rokavec

Krava Rdeška je bila doma na kmetiji Poljanšek (p.d.
Jernejc) v Županjih njivah. Rodila se je davnega leta
1996, njen oče je bil bik SOLO, s precejšnjim deležem
krvi pasme rdeči holštajn. Prav gotovo je to pripomoglo
k odlični mlečnosti in dobri molznosti. Imela je visoko
pripeto vime in pravilno oblikovane seske. Po zunanjih
lastnostih je bila krava Rdeška srednjega okvirja, v izrazito
mlečnem tipu. Odlikoval jo je obsežen vamp. Prav zaradi
teh lastnosti smo jo ob prvem pregledu populacije krav
uvrstili med bikovske matere. Pri avtohtonih lastnostih nas
je najbolj motil temno obarvan smrček, zaradi česar smo jo
kasneje izločili iz skupine krav bikovskih mater.
Krava Rdeška je imela nadvse zanimivo in dolgo življenjsko
dobo. Telila je enajstkrat in povrgla dvanajst telet, deset
teličk in enega samega bikca. Njen edini moški potomec
z imenom SMOKI je zrasel v velikega plemenjaka, ki je
skrbel za naraščaj na kmetiji Plesnik v osrčju Logarske
doline. V slabih 14 letih je svoj rod obogatila s polno bero
plemenskih teličk. Njena odlika je bila dobra plodnost, saj
je vsako leto telila v drugi polovici leta.  
Za kravo Rdeško je dolgo skrbel Andrej Urh, po njegovi smrti pa njegova sestra Marta Poljanšek in njena družina. Pred
leti so se Poljanškovi odločili, da bodo živino pasli na planini
Kisovec, zato se je morala živina naučiti pasti. To je bilo za
starejše krave kar velika težava, s katero se je srečala tudi
Rdeška. Ko je prišla po desetih letih iz hleva na prosto, je
imela težave s svetlobo in gibanjem. Podobno kot druge
krave se je prvo leto paše zadrževala v gozdu planine Kisovec. Vsako leto se je s planine vračala s kakšno poškodbo.
Prvo leto po paši je postala okorna pri gibanju. Drugo leto
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0

se je vrnila domov z zlomljeno hrbtno
kostjo
in s poškodbo treh seskov. Tretje leto
(2009) pa
se je vrnila domov
umret,
saj
je po treh
dneh izgubila boj s prebavo, ki ji je odpovedala. Zato
v letu 2009 na žalost ni donosila telička, saj je poginila v
šestem mesecu brejosti.

Kara SI 83334797, potomka krave Rdeške

V spomin Mariji Soklič –
BERETAVČEVI MINKI IZ PODJELJA V BOHINJU
16. junija 2010 smo se v Srednji vasi v Bohinju poslovili od izvorne rejke bohinjske cike, Marije
Soklič iz Podjelja v Bohinju.

Rodila se je 29. junija 1931 na kmetiji »pri Gorjupu« v Podjelju. Bila je edinka. Že pri osmih
letih je šla skupaj z očetom služit kruh na kmetijo v Nomenj. Delala sta kot pastirja. Po
petih letih se je vsa družina preselila v najeto planšarsko hišico na Pokrovcu, kjer se ji
je leta 1951 rodil prvi sin. Nato so se preselili v skromno hišico, ki so jo sami zgradili na
Koprivniku. Tam je živela do leta 1956, ko se je poročila s sinovim očetom in se preselila
na njegovo kmetijo v Podjelju – k Beretavcu. Leta 1962 se jima je rodil drugi sin. Živela
je trdo kmečko življenje. Pred skoraj četrt stoletja je ovdovela, za kmetijo sta ji pomagala
skrbeti mlajši sin in njegova družina.

Ponosna je bila na svoje cike, ki jih je ohranila s svojo prizadevnostjo. Z veseljem jih je
pokazala na različnih prireditvah. Predvsem pa je bila ponosna na kravo Kostanjo, ki je
dočakala starost 20 let. Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda ji je zato podelilo posebno priznanje za doseženo dolgoživost. Pred davnimi leti so se na Kravjem balu v
Ukancu zelo zanimali za nakup Kostanje, in kot je dejala Minka, bi takrat lahko prodala vse cike
iz svojega hleva. Toda Kostanja je bila njena spremljevalka. Leta 2000 jo je peljala na Bled, na
razstavo ob kongresu  ICAR, nato leta 2003 na strokovno delavnico v Srednjo vas in leta 2005 na prvo
državno razstavo cikastega goveda v Cerkno. Krava Kostanja še danes živi
v Podjelju, na domačiji, ki neguje tradicijo reje bohinjske cike v avtohtonem
tipu. Pred leti je bila reja Marije Soklič uvrščena med izvorne reje cikastega
goveda, zato 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.
Od leta 1985 je vsa poletja preživela na planini, v Konjski dolini, kjer je s
svojimi cikami ohranjala tradicijo planinskega gospodarstva. Glede na to, da
je na bohinjskih planinah vsako leto vse manj planšarjev, je želela pritegniti
k tej dejavnosti tudi druge. Vlivala je neizmerno spoštovanje do cik in marsikoga je spodbudila, da jih je začel rediti. Zadnja leta, vse dokler je bolezen
ni priklenila na dom, je bila še posebej povezana s planino.
Marija Soklič je s svojo pozitivno življenjsko energijo vlivala optimizem.
Spominjali se je bomo po prijaznem nasmehu, iskrenih mislih in dobri volji, s
katero je premagovala bolezen. Predvsem pa bodo ostali spomini na njeno
ljubezen do bohinjske cike in bohinjskih planin.
Angelca Soklič

V spomin Petru Ravniku z Bitenj v Bohinju
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
V soboto, 16. oktobra 2010, nas je presunila žalostna vest o smrti Petra Ravnika z Bitenj v
Bohinju. Dan prej, v petek zvečer, ga je doletela prometna nesreča. Upali smo na čudež,
toda njegovo telo je popustilo pod težo poškodb. Zapustil nas je mnogo prezgodaj in mnogo premlad.

Rodil se je 13. junija 1955 na Bitnjah, očetu Janezu in materi Frančiški. Bil je njun drugorojenec, zelo korajžen in bister otrok. Po končani osnovni šoli se je zaposlil pri pošti v Srednji
vasi. Kmalu po odsluženju vojaškega roka mu je umrl oče, zato je moral poprijeti za kmečko
delo. Poleg dela na kmetiji in službenih obveznosti je bil dejaven v prostovoljnem gasilskem
društvu. Spoznal je svojo življenjsko sopotnico, ki mu je rodila sina Janeza in hčerko Branko.
Oba sta bila v zadnjih letih očetu v veliko oporo in pomoč. Postal je dedek vnučki Aniki, na
katero je bil še posebej ponosen.

17. oktobra 2001 se je udeležil ustanovnega zbora Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji. Ponosen je bil na oživljanje bohinjske cike, zato je z veseljem redil od dve do tri krave.
Povezan je bil z Bitenjsko in Ribčevo planino, na katerih je bil eno leto tudi pastir.

Kot vaščana smo ga spoštovali in ga imeli radi, saj je pomagal prav vsakemu, ki je prosil za pomoč.

Spominjali se ga bomo kot dobrega človeka.
Metka Žnidar
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Planina treh imen
BELSKA PLANINA,
STRUŠKA PLANINA
ali SVEČICA
Alojz Noč, Javorniški Rovt

B

elska planina se razprostira na nadmorski višini od
1500 m do 1944 m, na območju zahodnih Karavank,
med bolj poznanima vrhovoma Golica (1826 m) in Stol
(2236 m). Kot po večini karavanških vrhov tudi po vrhu Belske
planine poteka meja z Avstrijo. Na severozahodu je bolj strm in
skalnat svet, na jugozahodu pa je pobočje zložnejše, poraščeno
z ruševjem in v spodnjih predelih z gozdom. Belsko planino sestavljajo trije vrhovi: Veliki Vrh (1944 m), Korenščica (1764 m) in
Zijalka (1875 m).

Drugo ime za Belsko planino je Svečica, nekateri pa jo poznajo
tudi kot Struška planina, le da je zadnje ime domačinom precej
nepoznano. Ime Svečica naj bi planina dobila po kraju Sveče, ki
se nahaja na avstrijski strani Karavank. Različna poimenovanja Belske planine najdemo predvsem v opisih gorskih poti in v
topografskih kartah.
Sama planina je bila prvotno namenjena paši belske živine (iz
vasi Koroška Bela), a se je že v preteklosti na njej pasla tudi
živina iz drugih vasi, kot so: Planina pod Golico, Prihodi, Plavški
Rovt in Javorniški Rovt. Danes je Belska planina tudi priljubljena
pohodniška, kolesarska in smučarska točka.

Gradnja nove koče na Belski planini

Belska planina nekoč in danes

Na Belski planini sta zrasli dve koči. Prvo so zgradili leta 1948 in
je bila kamnita, druga, lesena, pa je bila zgrajena leta 2009. Obe
koči sta bili namenjeni pastirju. V letu 2005 pa so zaradi lažjega
prigona živine iz Pustega Rovta  uredili tudi pot.

Na planini je bila dolga leta prisotna »majerica«, ki je molzla krave
ter izdelovala skuto in sir. Dolgoletna majerica je bila Francka
Noč, p.d. Tinejeva Franca iz Javorniškega Rovta. Zadnja majerica pa je bila na Belski planini leta 1969 Julka Kolman, p.d.
Grmičeva Julka s Sv. Križa (danes Planina pod Golico). Kasneje
se je na planini zvrstilo več pastirjev in pastiric, ki pa se povečini
z molžo niso več ukvarjali. Njihova osnovna skrb sta bila paša in
dobro počutje živine. Kot večina slovenskih obmejnih krajev in
planin se je tudi Belska planina v obdobju graničarjev znašla pod
velikim nadzorom. Prehod čez mejo je bil dovoljen le z dovolilnico, in še to samo čez dan – od zore do mraka. Če popotnik ni
spoštoval pravil, se je njegova pot lahko žalostno končala, saj so
imeli graničarji ukaz streljati na vsakogar, ki ne upošteva njihovih
navodil.
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Stara kamnita koča na Belski planini

Odprtje nove koče

Nova koča v zimski idili

Prigode s planine

Ker se je na Belski planini vedno kaj zanimivega pripetilo, so
domačinom nekatere prigode ostale v spominu. Spominjajo se,
kako je leta 1957 med molžo kravo zadela strela. Krava je na
žalost poginila, majerici pa ni bilo nič. Le na hiši se je naredila
razpoka od stropa do tal. Nekaj let kasneje so morali pastirja
odpeljati s helikopterjem, ker se je pobliže srečal z besnim
bikom. Tudi tokrat se na srečo ni zgodilo nič hujšega in je bila
pot v dolino zgolj preventivna.

Problem zaraščanja
in pomanjkanja vode

Največja problema Belske planine sta zaraščanje in pomanjkanje vode med pašno sezono, saj na planini ni površinskih
vodotokov. Z izgradnjo večjega močila so leta 2010 problem pomanjkanja vode uspešno rešili. Včasih pa so morali v
najbolj sušnih obdobjih vodo pripeljati na planino. Problem
zaraščanja planine pa se je začel z upadom števila živine na
pašniku. Včasih je bilo na paši več kot 200 glav živine, le da
so se voli pasli ločeno od molzne živine in konj. Danes se
pase vsa živina skupaj. Do leta 1995 se je na planini pasla tudi
živina iz drugih vasi, zdaj pa je na paši le od 80 do 130 glav iz
vasi Koroška Bela in Javorniški Rovt. Število pašnih dni se je
temu primerno povečalo. Problem skušajo omiliti z vsakoletnim
načrtnim čiščenjem ruševja. Čistijo predele, kjer se ruševje na
novo zarašča ali pa delajo poti med posameznimi deli pašnika.
Potrebe po korenitem čiščenju zaraslega ruševja pa zaenkrat
ni.

Belska planina poleti

Rastline in divje živali
na Belski planini

Na planini ne raste samo ruševje ampak tudi druge rastline,
kot so: zoisova vijolica, encijan, lilija, murka, arnika, ozkolistni
vrbovec,...

Tudi precej divjih živali lahko vidite: divje peteline in kokoši,
jelene in gamse. Pa tudi divje svinje, ki so pred nedavnim
naredile ogromno škode, saj so planino dodobra »preorale« in
poškodovale travinje.

Belska planina pozimi

Belska planina kot izletniška točka

Poleg paše je Belska planina izredno primerna za družinske
izlete, saj ponuja idiličen pogled na okoliške vasi in hribe. Sama
planina je prepredena s potmi in stezicami. Označena pot poteka čez obe sedli, sam vrh pa obide. Ta pot je hkrati tudi Slovenska planinska pot. Na Belsko planino lahko pridete iz Pustega
Rovta ali pa preko sedla Seča. Ta pot vodi po dolini Medji dol,
mimo izvirov potokov Veliki in Mali Javornik. Na planino zaidejo
tudi gorski kolesarji in turni smučarji.

Okoliška društva si prizadevajo, da bi obudila pohode na Belsko planino in tako spodbudila ljudi k obiskovanju slovenskih
planin.

Rože lepšajo Belsko planino

Turna smuka na Belski planini
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KOLPA Evropska destinacija
odličnosti
Barbara Štimec, Krkovo nad Faro

K

olpa je v letu 2010 postala Evropska destinacija odličnosti
2010. Slovenska turistična organizacija je v skladu z usmeritvami Evropske komisije v okviru projekta European Destinations of ExcelleNce (EDEN) izvedla izbor evropske
destinacije odličnosti v Sloveniji med petimi finalistkami. Tema
projekta je bila »Turizem in vode«, v njem pa so sodelovale
vse obkolpske občine, in sicer Črnomelj, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica in Semič. Zmagovalna destinacija predstavlja
turistično ponudbo reke Kolpe in njenega okolja v treh sklopih.
Prvi sklop je »Po Kolpi dol, po bregu gor« in združuje športno
rekreativno ponudbo, »Kolpske zgodbe« povezujejo kulturno
ponudbo dežele Petra Klepca in Zelenega Jurija, tretji sklop,
»Žuborenje narave«, pa se navezuje na naravno bogastvo
vodnega in obvodnega sveta in biotsko raznovrstnost.

Laskavo priznanje, Kolpa - Evropska destinacija odličnosti
2010, je v imenu vseh, ki oblikujejo ponudbo ob Kolpi, prevzel
Peter Črnič iz Razvojno informacijskega centra Črnomelj.
Priznanje potrjuje pravilnost odločitve o trajnostnem razvoju
krajev ob reki Kolpi in ohranjanju neokrnjene narave. To je
zagotovo tudi spodbuda za še hitrejši razcvet turizma na tem
območju.

Kovačija Bilpa
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Informacijska oznaka

PREDELAVA EKOLOŠKIH ŽIVIL
NA KMETIJI
Valentina Aleksič, Inštitut KON-CERT Maribor

V

Sloveniji še vedno primanjkuje domačih predelanih ekoloških živil. Ker je osnovni potencial slovenskega ekološkega kmetijstva živinoreja, je
logično pričakovanje, da bomo imeli dobro izbiro domačih
ekoloških mesnih in mlečnih izdelkov. Žal ni tako, na policah naših trgovin največkrat najdemo ekološka živila iz
tujine.

Predelovalec ekoloških živil vodi evidence o količini prevzetih
surovin, predelanih ekoloških živilih, zalog v skladišču oz.
shrambi in prodanih ekoloških živilih.

Predelava ekoloških živil na kmetijah ni posebno zahtevna.
Morda potrebujemo malo več poguma in želje po inovacijah.
Ker se vedno več kmetij odloča za registracijo dopolnilne dejavnosti predelave, smo tokrat pripravili pregled osnovnih zakonitosti predelave ekoloških živil.

Živila, ki se označujejo in prodajajo kot ekološka, morajo
vsebovati najmanj 95 % sestavin ekološkega kmetijskega
izvora. Ostalih 5 % sestavin sme biti konvencionalnih, kmetijskega izvora, vendar so dovoljene le tiste, ki so navedene v
prilogah Uredbe Komisije (ES) 889/2008 (priloga IX in označene
sestavine v prilogi VIII, oddelek A). Med sestavinami ne smeta
biti ista ekološka in neekološka sestavina kmetijskega izvora.

Temeljna načela predelave
ekoloških živil

Temeljna načela postopkov predelave ekoloških živil so:
•

•
•

•

skrbno predelovanje živil, po možnosti z uporabo tradicionalnih bioloških, mehanskih in fizikalnih postopkov,
zagotavljanje sledljivosti in preglednosti,
vodenje evidenc,

zagotovilo, da se ekološko pridelane surovine in predelani
proizvodi ne mešajo, zamenjajo ali onesnažijo s konvencionalnimi.

Splošna pravila o ločevanju
predelave ekoloških živil od
predelave konvencionalnih

Nekateri predelovalci ponujajo izključno ekološko predelane
proizvode, večina pa proizvaja ekološka in konvencionalna
živila. Predelovalci, ki predelujejo ekološka in konvencionalna živila, morajo vzpostaviti učinkovit sistem ločevanja
ekološke predelave od konvencionalne v vseh fazah: sprejem ekoloških živil, skladiščenje surovin, vse faze predelave, skladiščenje končnih proizvodov. Najučinkovitejši
način je prostorsko ločevanje predelave.To pomeni, da predelujemo ekološka živila v drugem prostoru kot konvencionalna.
Prostorsko ločevanje velikokrat ni mogoče, zato je dovoljeno
tudi časovno ločevanje predelave. To storimo tako, da pred predelavo ekoloških proizvodov očistimo predelovalne linije.

Prenos izvedbe katerihkoli
dejavnosti na tretjo osebo
(podpogodbenik)

Če predelovalec prenese izvedbo katerihkoli dejavnosti na
tretjo osebo (podpogodbenika), je še vedno dolžan izpolnjevati
zahteve zakonodaje za predelavo ekoloških živil. S podpogodbenikom mora imeti sklenjen »Dogovor o predelavi«, s katerim
se podpogodbenik obveže, da bo izpolnjeval splošne zahteve
o predelavi ekoloških živil. Taka razmerja so najpogostejša pri
proizvodnji jabolčnega soka, zakolu in mletju žit.

Vodenje količinskih evidenc

Sestavine ekoloških živil

Nekatere dovoljene neekološke
sestavine oziroma tehnološki
pripomočki
•
•
•
•
•

Pekarstvo: neekološki kvas, sredstva za vzhajanje
(kalijevi karbonati, natrijev karbonat, vinska kislina),
naravne arome, lecitin,

Mlekarstvo: pripravki iz mikroorganizmov in encimov,
naravne arome,

Predelava sadja: citronska kislina, askorbinska kislina,
pektin, žveplov dioksid v sadnih vinih,
Predelava mesa: natrijev nitrit in kalijev nitrat,
Predelava soje: magnezijev klorid (nigari).

Gensko spremenjeni organizmi (GSO) in proizvodi, ki vsebujejo GSO ali pa so v celoti pridobljeni iz njih, se ne smejo
uporabljati niti v ekološkem kmetijstvu niti pri predelavi
ekoloških živil.

Živila z ekološkimi sestavinami

Živila, ki vsebujejo manj kot 95 % sestavin ekološkega izvora,
izdelujemo po enakih postopkih kot ekološka živila, vendar
jih ne smemo označiti kot ekološka. Za neekološke sestavine
kmetijskega izvora ne velja pravilo, da se lahko uporabljajo le
tiste, ki so naštete v prilogi Uredbe Komisije (ES) 889/2008.
Uporabiti je možno vse sestavine, vendar ne smejo biti gensko
spremenjene ali pridobljene s pomočjo ali iz gensko spremenjenih organizmov. Tudi za živila z ekološkimi sestavinami je
potrebno pridobiti certifikat.

Označevanje ekoloških živil

Pomembno je poznavanje zahtev o označevanju ekoloških
živil. Označevanje je pomembno tudi s prodajnega stališča, saj
kupcu daje ključne informacije pri odločitvi o nakupu .
Živila z več kot 95% ekoloških sestavin kmetijskega izvora se
označujejo in prodajajo kot ekološka.
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•
•
•
•

Na seznamu sestavin so ekološke sestavine označene.

Na deklaraciji je navedena šifra certifikacijskega organa, ki
nadzira postopke predelave.

Živila z manj kot 95% ekoloških sestavin kmetijskega izvora se ne označujejo kot ekološka.

Na seznamu sestavin so ekološke sestavine označene,
naveden je tudi delež teh sestavin v živilu.

Predelovalec ekoloških živil je odgovoren tudi za označevanje
serij. Način označevanja serij ekoloških živil določa vsak predelovalec sam. Najpogosteje je to označevanje z roki uporabnosti ali pa z označbami serij (kombinacije številk in črk).

Novi predpisi so povzročili tudi večje spremembe pri
označevanju živil. Zato je na sliki prikazan primer nove, pravilne
deklaracije ekološkega živila.

Priprava klobas
Recept za ekološko slovensko planšarsko pečenico:

Predpisani zaščitni znaki na
ekoloških živilih

•
Obvezno je označevanje z novim evropskim logotipom
       (od 1. julija 2010).
•
Neobvezno je označevanje z državnim zaščitnim znakom
„ekološki”.
•
Dovoljeno je označevanje z zasebnimi znamkami, kot je
na primer BIODAR.

Ekološka predelava mesa

Ekološka predelava mesa je tržno zelo zanimiva dejavnost, zato
ji posvečamo veliko pozornosti. S predelavo ekološko prirejenega mesa na kmetiji ali tudi z neposredno prodajo takšnega
svežega mesa lahko rejec precej izboljša dohodek na kmetiji.

30 % ekološke svinjine (III. kategorije), fino zmlete,
30 % ekološke ovčetine (II. kategorije),
40 % ekološke svinjine (IV. kategorije),

20 g soli, 3 g ekološkega belega popra, 1 g ekološkega timijana, 3 g ekološkega česna (količine so za 1 kg mesa)
Meso dobro premešamo s soljo in začimbami. Hladno maso
zmeljemo v volku na 4 mm in še enkrat dobro premešamo.
Pustimo, da se ohladi. Napolnimo v ovčja čreva, obarimo in
spečemo.
(Recept je sestavil Hermann Jakob)

Ekološko meso dobimo po zakolu ekološko vzrejenih
živali v certificirani klavnici. Meso sme biti označeno kot
“ekološko”, kadar so certificirani vsi členi v verigi mesa
(rejci – odkupovalci – klavnice – mesarije).
Evropska zakonodaja dovoljuje kar nekaj dodatkov (aditivov)
za ekološke mesne izdelke. Kljub temu pa v slovenski tradicionalni predelavi teh dodatkov ne uporabljamo, zato je prav,
da se jim tudi pri ekoloških mesnih izdelkih v največji možni
meri izogibamo. Vse aditive je mogoče uspešno nadomestiti
z ekološkimi dodatki! Aditivi, dovoljeni pri predelavi ekoloških
mesnih izdelkov, pa so: natrijev nitrit E 250, kalijev nitrat E 252
(oba v omejenih količinah in samo s pisnim dovoljenjem do
konca leta 2012), mlečna kislina E 270, ogljikov dioksid E 290,
jabolčna kislina E 296 in askorbinska kislina E 300.

Planšarske pečenice

Če se želite naučiti več o predelavi ekoloških mesnin, se udeležite katerega od tečajev,
ki jih vodi profesor Hermann Jakob.
Za informacije pokličite: (02) 228 48 41 (Valentina Aleksič, Inštitut KON-CERT).
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KUPUJMO DOMAČE
Martina Plevčak
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

D

andanes vedno več stvari iščemo po svetovnem spletu,
saj nam ta zaradi hitrega in celovitega delovanja
omogoča dostop do najrazličnejših vsebin. Na svetovnem spletu se srečujeta ponudba in povpraševanje. Internet
je »samopostrežba« informacij, kjer lahko potrošnik dobi dodatne podatke o želenih proizvodih, omogoča pa tudi komuniciranje.

Kupujmo domače

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je marca
2009 predstavila pobudo Kupujmo domače, katere namen je
spodbujanje kupovanja pridelkov in izdelkov slovenskih kmetov. Odprtje trga tujim blagovnim znamkam, katerih lastniki
veliko vlagajo v promocijo, je pripeljalo do manjšega nakupa
slovenskih izdelkov. KGZS želi pomagati slovenskim kmetom
s promocijo kakovosti njihovih pridelkov in izdelkov ter jih tako
približati potrošnikom.

mlečnih izdelkov, medu, žganja, kisa in vina pa do mesnih in
volnenih izdelkov. Ponudba je vsak dan večja in bolj raznolika.

Spletna stran Kupujmo domače uporabnike poleg ponudbe
obvešča še o aktualnih dogodkih na Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije. Objavljenih je tudi nekaj strokovnih člankov
o kmetijstvu, kuharskih receptov, itn. KGZS se zaveda, da
delo s spletnimi mediji zahteva stalno prilagajanje potrebam
kupcem, zato je v mesecu novembru spletno stran Kupujmo
domače prenovila.
Obiščite spletno stran Kupujmo domače, oglejte si ponudbo
slovenskih kmetov in dodajte svojo. Vprašanja o sodelovanju
na spletni strani Kupujmo domače lahko pošljete na e-naslov:
kupujmo.domace@kgzs.si.

Zakaj ne bi povečali dohodka od prodaje svežega mesa?  
Objavite ponudbo na spletni strani:
www.kupujmodomace.si !

Kako sodelovati

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo vsem, ki želijo
predstaviti svojo ponudbo, posredovala obrazec za registracijo, kjer bodo podrobno opisali, kaj želijo predstaviti na spletni strani Kupujmo domače (www.kupujmodomace.si). Ponudnikom bo ves čas sodelovanja na spletni strani pomagala z
nasveti in jih usmerjala. KGZS se zaveda, kako zelo pomembno je za potrošnika, da dobi dobre in sveže pridelke ter izdelke domačega izvora. KGZS je pripravila tri pakete sodelovanja, primerne za kmete, ki začenjajo neposredno prodajo
pridelkov in izdelkov, in tudi za tiste, ki jih slovenski trg že
pozna. Spletna stran deluje od začetka oktobra 2010. Na njej
je mogoče izbirati med vrsto pridelkov in izdelkov, od mleka in
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Cike, pa Liska in haflingerji v “sožitju” na Belski  planini
(foto: Janko Rabič)
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