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Narava je kot lepa nevesta, ki za okras ne potrebuje draguljev, ki jih
je obdelal človek, temveč je zadovoljna z zelenjem svojih travnikov,
zlatim peskom svojih obal in dragocenimi kamni svojih planin.
(KALIL GIBRAN)
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Spoštovane rejke in rejci!

N

KGZS – Zavod
Ljubljana
Matjaž Hribar,
Strokovni vodja in
tajnik PRO CIKA

a začetku vam bom
predstavil, zakaj sem na
povabilo
predsednika
društva, sprejel delo strokovnega vodje in strokovnega tajnika
PRO CIKA. Na mojo odločitev
so vplivali trije pomembni razlogi. Prvi razlog je bil neugodna
finančna situacija firme v kateri
sem zaposlen in je bila povezana s krizo. To me je motiviralo,
da na firmo vežem dodatna finančna sredstva, seveda s povečanjem obsega dela. Drugi
pomemben razlog moje odločitve je bila možnost prekinitve
statusa priznane rejske organizacije, saj je praktično njeno
celotno vodstvo odstopilo. Tretji
razlog in moj največji motiv je, da poskusim nekaj novega, dodatnega. Ob moji izvolitvi, na občnem zboru, sem
takoj doumel, da bo to delo terjalo veliko časa in odrekanj. V tem poslu sem nov. Poudariti moram, da sem,
kot dediščino dela na področju PRO CIKA mojih predhodnikov, dobil vse v dobrem stanju. Določenih stvari sem
se moral seveda priučiti, predvsem opredelitve lastnosti
avtohtonosti cike. Pri tem so mi prijazno pomagali Janez
Mrak, Anderj Kuhar in Anton Burja ob odbiri plemenskih
bikov za namen osemenjevanja in naravnega pripusta.
Veliko administrativne pomoči sem bil deležen od Rafka
Rokavca. Hvala!
Zaradi procesa odstopov prejšnjega vodstva je ostalo
tudi neopravljeno delo, predvsem ocene živali za leto
2014. Ob ocenjevanju živali se mi je porodilo vprašanje,
zakaj ne bi za to delo usposobili in priznali še enega ocenjevalca. Razlog vidim v boljši variabilnosti ocen, seveda ob letnem usklajevanju med ocenjevalcema. En sam
ocenjevalec pade v kalup svojih ocen in mislim, da s
časom postane njegovo delo manj kakovostno. Ko sem
začel z delom sam, ni bilo nikogar v danem trenutku,
za izvršitev del. Z dodatnim ocenjevalcem bi se lahko
delo nadaljevalo tudi ob neugodnih situacijah, odsotnosti, bolezni… V letu 2014 je zastalo tudi delo na področju
rodovništva, predvsem vpisa živali v bazo. Veliko živali
je bilo neznane pasme, kar smo takoj začeli reševati z
manj ali bolj popularnimi rešitvami, ki bi morale biti že
zdavnaj urejene. Situacija na tem področju se izboljšuje.
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Po občnem zboru v Fari mi je postalo jasno, da je potrebno v letu 2015 povrniti predvsem zaupanje med rejci
in v inštitucije. Združenje rejcev avtohtonega cikastega
goveda v Sloveniji (je bil) je šolski primer sodelovanja,
spoštovanja, delovanja in složnosti med člani. Odločil
sem se za delo, ki temelji na izvršitvi strokovnih nalog

z manj osebnimi stiki. Prisluhnil sem dobrim idejam.
Spoštoval in prepuščal sem iniciativo rejcem. Sprašujem
se; je to stvar naključij, zgodovinske pripadnosti, morda mojega načina dela, ki je botrovalo, da ste se rejci v
letu 2015 izredno izkazali. Veselim se uspehov mladih,
ki so sodelovali v šoli mladih rejcev. Ponosen sem na
vaše opravljeno delo pri pripravi Kravjega bala in pomoči našim članom v nesreči. Veliko vas objavlja zanimive
fotografije na temo cikastega goveda, iščete možnosti
različnih promocij, v iskanju in predlaganju plemenskih
bikcev za nadaljnjo rejo…. Menim, da je vračanje složnosti med člani botrovalo vsakega nekaj. Cika namreč
potrebuje dobro oskrbo rejca in dober rejski program, ki
si ga je potrebno prikrojiti v okviru zmožnosti tako, da bo
delo izvedljivo in smiselno. Ob tem seveda potrebujemo
trdno vez in podporo inštitucij, predvsem Kmetijskega
inštituta, fakultet in zavodov. Tudi te vezi se počasi obnavljajo. V kratkem obdobju je bilo danih iz vseh strani
veliko vprašanj, predlogov, hotenj,…,v smislu pozitivne
iniciative. Vse inštitucije so se pozitivno odzvale s svojimi strokovnimi članki, ki zajemajo aktualna vprašanja
cikorejcev. Vsi se moramo zavedati, da gre za ohranitev goveda, ki je edina avtohtona pasma v Sloveniji in je
v svetovnem merilu še vedno ogrožena pasma znotraj
vrste.
Revija Cikasti zvonček je prisotna pri rejcih že 15. leto. V
imenu združenja rejcev avtohtonega goveda v Sloveniji
se ob izidu novega glasila zahvaljujem vsem avtorjem za
prispevke in vsem zagnanim rejcem cik, ki jim je revija
namenjena. Zahvala velja tudi kolegom iz kmetijskih zavodov pri odkrivanju sveta in domovine ob ocenjevanju
prvesnic.
V letu 2016 želim vsem veliko zdravja, veselja in poslovnih uspehov!
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Pozdrav predsednika združenja rejcev
avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji

I

Predsednik združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji
Janez Mrak

zteklo se je leto 2015, v katerem se je, pri naši edini slovenski avtohtoni pasmi, združenje trudilo nadaljevati uspešno rejsko delo iz preteklosti. Pet let je minilo, odkar je pristojno ministrstvo priznalo naše združenje za rejsko
organizacijo cikastega goveda v Sloveniji. Po sprejetih spremembah zakona o živinoreji ni potrebno vsakih pet let
vlagati vlog s pripadajočo dokumentacijo, temveč se priznanje rejske organizacije avtomatično nadaljuje. Sprejeta
sprememba je prinesla manj nepotrebnih birokratskih postopkov in dodatnih stroškov.
Združenje se je v preteklem letu trudilo voditi aktivnosti,
tako na rejskem, kot na strokovnem področju. Štirje mladi rejci so se udeležili mednarodne šole mladih rejcev na
kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni in si
pridobili prepotrebna znanja s področja priprave in vodenja plemenskih živali na razstavah in drugih predstavitvah. S pomočjo bohinjskih rejcev smo uspešno izpeljali
tradicionalni Kravji bal v Bohinju. Take prireditve so za
promocijo pasme ključnega pomena.
Na strokovnem področju je imel novi strokovni tajnik
obilo dela pri ocenjevanju plemenskih živali, pri vključevanju novih bikcev v vzrejo na kmetijah in potrjevanju
porekel v čredah, kjer teleta označujejo rejci in delavci
veterinarskih organizacij. Ob slednjem se je izkazalo, da
ima Slovenija, na ravni države, neusklajene podatkovne
zbirke na področju govedoreje. Potrjevanje porekel je za
seboj prineslo dodatne stroške za rejce, zato smo rejcem svetovali, da je najceneje, če teleta označujejo kontrolorji območnih kmetijsko gozdarskih zavodov, ki lahko
hkrati opravijo označitev, in vpis oz. registracijo živali v
CPZ - govedo.
Z lanskim letom smo stopili v novo programsko obdobje
od 2015 do 2020 na področju podpor v sektorju kmetijstva in razvoja podeželja. Podpore za rejo avtohtonih
pasem domačih živali bodo v prihodnje nekoliko večje,

tudi za cikasto govedo. Program PAS je ostal v okviru
programa KOPOP, v katerega pa se dobra polovica naših rejcev ne vključuje. Predvsem rejci z manjšim številom cikastih živali se ne odločajo za vključitev, saj le ta
prinaša več administrativnega dela, kontrol in dodatnih
obveznosti. Z vidika ohranjanja pasme so prav majhne
kmetije zelo pomembne za njen nadaljnji razvoj.
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji se mora v prihodnje zavzemati za usklajeno rejsko delo. Še bolj se bomo morali uveljaviti v slovenskem
prostoru, da ne bomo postali poligon za mnogotere poslovne in strokovne interese. Dobro desetletje delovanja
organizacije rejcev cikastega goveda je pustilo dobre
temelje za ohranjanje in razvoj pasme. Od nas samih je
odvisno, ali bomo te zdrave temelje nadgradili v skupno
dobro vseh rejcev.
Ob izteku petletnega priznanja, priznane rejske organizacije (PRO CIKA), se izteka tudi mandat organom združenja. Pred nami je volilni občni zbor. Člani združenja
imamo možnost in dolžnost, da izberemo ljudi, ki bodo
zavzeto delovali za dobrobit pasme in združenja. Zato
vas že vnaprej vljudno vabim na cikin praznik demokracije (Občni zbor - PRO CIKA) , ki bo v Medvodah, 12.
marca 2016.
Lansko leto sem, do volilnega
občnega zbora, za leto dni prevzel funkcijo predsednika. Ni bilo
lahko nadaljevati uspešnega dela
iz preteklosti. Nekateri odgovorni
v rejski organizaciji so odstopili,
druge so namerno izključili. To se
ne sme več ponoviti. Danes naša
organizacija potrebuje složnost in
enotnost.
Na koncu se iskreno zahvaljujem
vsem rejcem in strokovnjakom,
ki ste pomagali pri rejskem delu
ter vsem članom upravnega in
nadzornega odbora. Posebej se
zahvaljujem strokovnemu tajniku Matjažu Hribarju in članici
upravnega odbora Mariji Kožar.
Zahvala gre tudi Rafku Rokavcu
in Metki Žan ter ostalim za dobro, vestno ter korektno opravljeno
delo v preteklosti.
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Občni zbor PRO CIKA v Fari
Barbara Štimec, Mlin Grbac

Z

brali smo se v vasi Fara, v prelepi Kolpski dolini. Pričakal nas je sončen dan. Kljub oddaljenosti in slabemu priokusu, ki ga je zaradi ostrih razprtij pustil prejšnji občni zbor, se je tokratnega občnega zbora udeležilo veliko ljudi.

Kolpska dolina je mnogim dobro poznana. S
svojo neokrnjeno naravo, rastlinskim in živalskim svetom, je neponovljiv naravni biser.
Med naravnimi lepotami
moramo najprej omeniti mejno reko Kolpo, ki
je ena najčistejših rek v
Sloveniji. Ob glavni cesti
v bližini Fare je slikovit
slap Nežica. Stružnica
je tipična kraška planota, polna vrtač in vrhov,
ki segajo od 550 m do
900 m nadmorske višine.
Nad Kužljem se dviguje
Kuželjska stena z naravnim oknom. Za Krempo
in Kremparskim sedlom,
z najjužnejšim, strnjenim
gorskim rastiščem narcis, se že dviga najobsežnejši slovenski pragozd
Krokar z več kot 1000
mnm in za njim se proti zahodu vije še več tisočakov,
ki uklenejo Kolpo v svoj mogočen kanjon. Proti vzhodu
naletimo na zgodovinsko središče kostelske pokrajine
in pričo preteklega življenja. To je grad Kostel z naseljem, najstarejši in najpomembnejši kulturno zgodovinski
spomenik Kostela. Grad je priljubljena turistična točka, ki
obiskovalcu nudi enkraten pogled na kanjon reke Kolpe.
Grajski kompleks Kostel je po velikosti takoj za celjskim
gradom, ki velja za največjega v Sloveniji. Je edini, ki v
sebi združuje grad in živeče naselje pod njim. Grajski
prostor vključuje tudi cerkev Sv. Treh kraljev iz gotskih
časov.
Že pri vhodu na urejeno šolsko dvorišče osnovne šole
Fara so nas v lični ogradi pričakale cike. Cikorejska družina Štimec (ekološka kmetija Mlin Grbac) je razstavila
plemenskega bika cikaste pasme SEVER SI 04177700.
Razstavljena je bila tudi njegova čreda – plemenice:
Cveta SI 33327497, ki je mati bika Nega 853081, Ria
SI 02918817 (vsi njeni potomci so bili licencirani in plemenijo v svojih čredah, en tudi na Hrvaškem), Punči SI
33520092 (njena telica SI 04280060 je bila letos na razstavi plemenskih telic v Gornji Radgoni na sejmu AGRA),
Cibora SI 94048849 (potencialna bikovska mati), mati
telice SI 94048849, ki je bila letos na razstavi v GR) ter
telica Palčica SI 94280061.
Občni zbor smo imeli v prostorih osnovne šole Fara.
Dvorana je bila svečano okrašena in bogato obložene
mize so čakale goste iz vseh koncev Slovenije. Predsednik združenja Dominik Čevka je otvoril zbor, pozdravil navzoče in jih pozval k strpnem dialogu ter pove-

dal, da se srečanje snema. Pozdravni nagovor sta imela
županja občine Kostel Liljana Butina ter ravnatelj šole
Martin Marinč. Veseli in ponosni smo, da so se zbora
udeležili župani sosednjih občin, saj smo s ciko pritegnili njihovo pozornost. Nato se je predstavil Petar Babić,
rejec prvega bika cikaste pasme na Hrvaškem, ki je bil
kupljen na kmetiji Mlin Grbac. Navzoče je pozdravil tudi
predstavnik KGZS Danilo Potokar ter zaželel združenju
uspešno delo. Učenec Matija Marinč je med točkami
lepo popestril srečanje z igranjem harmonike.
Zbor je potekal v napetem vzdušju in v senci težkih obtožb, ki so se dogajale v zadnjem obdobju. V preteklem
obdobju se je kljub nedokončanemu mandatu poslovilo
celotno vodstvo združenja, ki je sočasno zahtevalo ureditev razmer. To je deloma pripomoglo tudi k temu, da
na občni zbor ni bilo nobenega zunanjega predavatelja.
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V spomin

Predavanje je bilo letos tako manj uradno, bolj poljudne
narave. Predstavili smo cikorejo v dolini reke Kolpe in
ekološko cikorejsko kmetijo Mlin Grbac. Poudarili smo,
da so posamezniki v dolini Kolpe povsem predani ciki
in kot zanimivost, da cike prednjačijo pred ostalimi pasmami in je tako delež cik največji v primerjavi z drugimi
občinami v Sloveniji.

Zapustil nas je Janez Hribar

V uradnem delu je Dominik Čevka predlagal delovno
predsedstvo v sestavi: delovni predsednik Stane Bergant, člana delovnega predsedstva: Andrej Kuharj in
Tone Štimec, zapisnikarico Marijo Bergant in verifikacijsko komisijo ter overovatelja zapisnika: Anton Burja in
Franci Lesjak.
Stane Bergant je predlagal dopolnitev dnevnega reda in
zbor je soglasno potrdil dnevni red:
1. Pozdrav in imenovanje organov občnega zbora
2. Predstavitev Fare in zgornje kolpske doline ter ekološke cikorejske kmetije Mlin Grbac
3. Poročilo o delu združenja za leto 2014
4. Razprava in potrditev poročil
5. Sprememba pravil združenja
6. Nadomestne volitve vodstva združenja
7. Program dela združenja v letu 2015
8. Razno
Po štetju glasov je verifikacijska komisija sklenila, da je
zbor sklepčen in delo se je začelo. Poročila o svojem
dosedanjem delu so podali predsednik Dominik Čevka,
blagajničarka Marija Kožar, strokovni tajnik Rafko Rokavec, strokovni vodja mag. Zoran Klinkon in predsednik
nadzornega odbora Milan Hribar. Rafko Rokavec je
predstavil poročilo o delu v preteklem obdobju, se zahvalil za sodelovanje in se poslovil. Mag. Zoran Klinkon
je predstavil delno odločbo inšpektorata za kmetijstvo in
nakazal možne spremembe rejskega programa. Poudaril je, kako pomembno je vključevanje genotipizacije v
selekcijsko delo in sodelovanje z drugimi inštitucijami,
saj bi s tem dosegli še bolj strokovno in transparentno
delo, predvsem na nivoju rodovništva. Občni zbor je s
sklepom naročil organom PRO, da v skladu s pravili pripravi spremembe RP za razpravo in potrditev na občnem
zboru.
Občni zbor je s sklepom določil, da PRO poroča inšpektoratu za kmetijstvo.
Občni zbor je sprejel sklep, da funkcijo strokovnega tajnika in strokovnega vodje lahko opravlja ena oseba, če
izpolnjuje strokovne pogoje in tako določi Občni zbor.
Ker so zaradi strokovnih nesoglasji odstopili predsednik
g. Dominik Čevka in strokovni vodja mag. Zoran Klinkon
ter strokovni tajnik Rafko Rokavec, je občni zbor izvolil
nadomestnega predsednika in strokovnega tajnika ter
strokovnega vodjo. Upravni odbor je tako za novega
predsednika predlagal Janeza Mraka in na mesto novega strokovnega vodje in tajnika v eni osebi Matjaža
Hribarja. Občni zbor ju je potrdil kot nadomestna člana
do naslednjega občnega zbora v letu 2016, ki bo volilni.
Janez Mrak in Matjaž Hribar sta se predstavila ter kratko
orisala njuno videnje PRO v letu 2015. Predstavila sta
vsak svoj del programa za naslednje obdobje in vlogo
za pridobitev statusa PRO za obdobje od 2016 do 2020.
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Predsednik Janez Mrak se je zavzel za pripravo in izpolnitev rejskega programa, sodelovanje na razstavi AGRA
2015 in Bohinjskem balu. Poudaril je povrnitev zaupanja rejcev v rejsko organizacijo in sodelovanje z drugimi
strokovnimi inštitucijami. Strokovni tajnik Matjaž Hribar si
je kot naloge zadal: odbiro bikov in bikovskih mater, pripravo strokovnih izhodišč za spremembe rejskega programa, sodelovanje s strokovnimi ustanovami. Popraviti
želi zaostanke pri ocenjevanju prvesnic in neocenjenih
krav ter voditi koordinacijo rejskega in strokovnega dela.
Rejcem in strokovnim službam se je zahvalil za njihov
ogromen doprinos za uspešno ohranitev edine avtohtone pasme goveda v Sloveniji. Program dela je zbor
pozdravil in potrdil.
V nadaljevanju je občni zbor sklenil, da je članarina za
leto 2015 na člana 20,00 € in da se neplačnikom, ki po
opominu ne bodo plačali članarine, prekine članstvo v
združenju.
Sledila je splošna razprava, na kateri so rejci poudarili
težek položaj malih kmetov ter hribovskih kmetij glede
na program KOPOP, ki je namenjen velikim ravninskim
kmetijam. Rejci so bili pozvani k doniranju v sklad Cikina
zvezdica, ki skrbi za cikorejce v stiski, kot tudi v namenitev dela dohodnine za rejsko organizacijo.
Zbor smo zaključili z doživeto pripovedjo mlade cikorejke Ajde Štimec, ki je orisala svoje doživljanje selitve cik
ter ob prijetnih, domačih zvokih harmonikaša Matije. Domačini so poskrbeli za pogostitev ob kateri smo sproščeno nadaljevali druženje, obnavljanje znanstev in pravih
prijateljstev.
Posebna zahvala za vso pomoč pri organizaciji zbora
gre:
– županji Liljani Butina, ki nas je podpirala, spodbujala
in širila dober glas o cikah tudi v drugih občinah,
– ravnatelju OŠ Fara Martinu Marinču,
– Mihi Arku z ekipo, ki vedno naredijo vse kar je potrebno in še mnogo, mnogo več,
– prostovoljnemu gasilskemu društvu Vas-Fara,
– polnilnici vode Costella za podarjeno pijačo,
– Petru Babiću za podarjeno pijačo,
– podeželskim ženam kočevske: Luciji Mršič, Majdi
Krese in cikorejki Marti Marinč, Petri Gornik in mladi
cikorejki Ajdi Štimec za odlično in lepo pripravljeno
pecivo, s katerim smo sladko zaključili srečanje.

1937–2015

V letošnjem letu se je od nas za
vedno poslovil Janez Hribar, Zdarjev Janez iz Jereke v Bohinju. Rodil
se je 3. 9. 1937. Bil je najmlajši otrok
v številni kmečki družini. Njegova življenjska pot ga je vodila od domačih pašnikov, kjer je preživljal poletja, v Ljubljano. Tam se je izšolal za
tesarja - cimpermana. Najprej se je
zaposlil na komunali. Službo je na
željo matere kmalu pustil in prevzel
domačo kmetijo. Poročil se je in z ženo Marijo so se jima rodile tri
hčere. Pridno je delal na svoji kmetiji in še vedno postavljal ostrešja
v Bohinju in tudi drugod.
Njegovo slovo je za nas prišlo nenadoma, kljub temu, da je vrsto
let kljuboval zdravstvenim težavam s svojo neverjetno voljo do dela.
Vsako pomlad je v sebi našel moč, da je pokosil svoje travnike in
poskrbel, da se je živina pasla na planini Jelje. Delal je tudi zadnji
dan, preden je za vedno odšel. Vse svoje življenje je posvetil rodni
grudi in domači kmetiji, katere velik del so bile tudi krave cike. Želel si
je, da bi cike postale to, kar so bile nekoč, dobre krave z veliko mleka, vredne spoštovanja. Zahvaljujemo se mu za ves trud in voljo, ki
je pripomogla k temu, da je krava cika še vedno del našega življenja.
Vnukinja Sara

V spomin

Zapustil nas je Martin Zupanc

1919–2015

Martin Zupanc se je rodil 6. januarja 1919. Zgodaj sta mu umrla starša. Skupaj z bratom in s
sestrami je moral mlad poprijeti za trdo kmečko
delo. Kasneje sta z ženo Minko pridno in predano gospodarila na kmetiji in skrbela za sinova.
Po vojni je bil Martin Zupanc zelo aktiven pri obnovi kmetij v vasi. Nekaj let po vojni se je zgodila
v vasi velika nesreča. V požaru je bilo uničenih
več kot 60 kmetij. Zavzeto je pomagal pri obnavi
hiš in gospodarskih poslopij v domači vasi. Bil je
predsednik takratne občine Srednja vas ter dolgoletni predsednik agrarne skupnosti Srednja vas. Zavzemal se je za obnovo planin in ohranitev sirarn. Rad in vsakomur je priskočil na pomoč. Vaščani so se v nesreči velikokrat obračali nanj in ga klicali, ko so telile krave. Vedno se
je hitro odzval in pomagal. Bil je tudi velik poznavalec zdravilnih rastlin. Z zelišči je pomagal tako ljudem kot živalim.
Aktiven je bil na mnogo področjih. Doma so redili cike, ki so jih kasneje, za nekaj časa, zamenjale druge pasme krav.
Pred tremi desetletji pa je v hlev ponovno pripeljal cike. Martin Zupanc se je zavzemal za ohranjanje avtohtone bohinjske krave cike. S planšarijo se je začel ukvarjati šele v zrelih letih. Na planini Uskovnica, kjer je pasel živino, se je
naučil izdelovati sir. Dolga leta je preživel na planini. Zaradi bolezni je moral za nekaj časa v dolino. Komaj je čakal,
da se vrne na ljubljeno planino, žal, se je leta 2009 pri padcu poškodoval. Lansko leto se je bolezen povrnila in poleti,
12. julija 2015, se za vedno poslovil.
Leta 1954 je bil, na živinorejski razstavi v Srednji vasi, nagrajen s prvim mestom in diplomo s predstavitvijo krave
Šikane, pincgaverske pasme. Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, mu je, 7. 2. 2009, za življenjski jubilej, 90 let, podelilo priznanje in zvonec.
Njegovo delo na kmetiji s cikami nadaljuje sin Tine.
Marija Kožar
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ZAHVALA ob nesreči na Menini planini
V Florjanu pri Gornjem Gradu, na nadmorski višini 600
metrov, leži naša kmetija, p.d. Spodnja Jamnikova kmetija. Obsega pet hektarjev kmetijskih površin in deset
hektarjev gozda. Pretežno se ukvarjamo z živinorejo in
z gozdarstvom. Redimo avtohtono jezersko-solčavsko
pasmo ovac in cikasto govedo ter dva konja hrvaškoposavske pasme. Trenutno so v hlevu tri krave, tri telice
in dva telička. Spomladi pasemo na domačih travnikih,
konec maja pa vsako leto krave in konja odpeljemo na
Menino planino, kjer so do septembra.

Sodelovanje v oddaji Dobro jutro Slovenija
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, Strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

O

ddaja Dobro jutro je oddaja gledalcev. S svojimi svetovalnimi, izobraževalnimi, razvedrilnimi in informativnimi
vsebinami sledijo željam gledalcev vseh starostnih skupin. V triurnem živem in dinamičnem jutranjem programu, ki je na sporedu vsak delovnik, se spretno prepletata studijski del z aktualnimi vklopi v živo z različnih
koncev Slovenije. Raziskujejo teme, ki se dotikajo vsakdanjega življenja ljudi in ponujajo najrazličnejše vsebine: od
zdravstvenih, pravnih in kuharskih nasvetov, svetovanj o medosebnih odnosih, receptov iz domače lekarne do predstavljanja osupljivih življenjskih usod, vrtičkarskih in prehranskih nasvetov in atraktivnih nagradnih iger.

V petek, 11. 9. 2015, smo se, na povabilo snovalcev
oddaje Dobro jutro, z velikim veseljem odzvali s svojo
kratko predstavitvijo cike. Oddaja je bila snemana v središču Kamnika. Poleg snemalne ekipe RTV Slovenija
sta oddajo v živo vodila novinarka Nadja Zobec in svetovalka za prehrano gospa Marija Merljak. Na trgu so se
predstavile folklorne skupine s svojimi plesi in z glasbo.
Domačini so predstavili pestro izbiro dobrot tradicionalne hrane Kamnika in okolice. Ta dan so se začeli tudi
45. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

Lansko leto, 25. julija 2015, je na Menini planini, v noči iz
petka na soboto, strela ubila kravo in telico. Zjutraj nam
je pastir sporočil novico o nesreči. Nekaj dni po nesreči
me je poklical Rafko Rokavec in me povprašal, če se je
to res zgodilo pri naših cikah. Kljub temu, da je prenehal
delovati v združenju, je organiziral pomoč naši kmetiji.
Začel je iskati primerno ciko in zbirati denar. Poklical
je predsednika združenja Janeza Mraka, ki je članom
upravnega odbora PRO cika telefonsko razložil situacijo
in predlagal enkratno denarno pomoč. Člani upravnega
odbora so soglasno privolili, da je tudi rejska organizacija
prispevala finančna sredstva v višini 400 evrov za nakup
živali. Rafkovo posredovanje je obrodilo sadove.

in na kratko razložili pomen cikastega goveda. Pojasnili smo, kaj je avtohtonost, poudarili pomen ohranjanja
genske variabilnosti, predstavili smo število rej in živali
v Sloveniji ter v občini Kamnik. Pojasnili smo povezavo
med cikorejo in turizmom v občini.
Popoldne me je po telefonu poklicala gospa Marija Merljak. Izrazila je navdušenje nad odzivom televizijskih gledalcev in simpatij do cike. Tudi mi si želimo še več takih
oddaj in promocij naše avtohtone cike.

Na sporedu jutranjega programa smo bili ob pol devetih
zjutraj. Predstavili smo se s plemensko telico Mačeho,
SI 74287101, v lasti rejca Milana Hribarja iz Studenca
pri Kamniku. Na prizorišče snemanja sta telico pripeljala lastnik Milan in predsednik društva Janez Mrak. Pred
začetkom snemanja smo imeli vsak svojo nalogo. Milan
je telico pripeljal in razložil. Janez jo je prevzel in začel
z zadnjimi deli priprave živali na snemanje. Sam sem se
v tem času dogovoril o poteku snemanja z novinarko in
s svetovalko za prehrano. Kmalu smo bili v kadru, kjer
sta nas gospe lepo predstavili in zastavili nekaj vprašanj
o kravi ciki. Povedali smo jima, da predstavljamo združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji

Po treh tednih je iz Moravške doline prišla na našo kmetijo telica Ajda SI 34462917. Njen prvi dom je bil na kmetiji
Mrčun, njen lastnik je bil Andrej Mrčun. Ajda je potomka
bika Marina, bika, ki je v populacijo cike prinesel dobro
mlečnost. Ob prihodu k nam smo bili presenečeni in veseli, da je med rejci toliko dobrote in dobre volje pomagati ljudem v nesreči.
Iskreno se zahvaljujem rejcem, ki so prispevali sredstva
za nakup telice: Marku Cerarju, Tanji Cerar, Milanu Hribarju, Jožetu Krežetu, Zdenki Kreže, Janezu Krmelju,
Marku Kumru, Franciju Lesjaku, Janezu Mraku, Andreju Mrčunu, Marti Poljanšek, Peteru Potočniku, Andreju
Prišlju, Rafku Rokavcu, Ivanu Seliču, Janezu Senegačniku, Janezu Urhu, Branetu Vrhovniku in Branku Založni8

ku. Prisrčno se zahvaljujem družini Potočnik iz Florjana,
Združenju rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, predsedniku Janezu Mraku, rejcu Andreju Mrčunu in
Rafku Rokavcu.
Še enkrat iskrena hvala!
Franci Ugovšek z družino
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Mednarodna šola mladih rejcev v Gornji Radgoni

D

Barbara Štimec, Mlin Grbac

ruštvo rejcev govedi črnobele pasme in njena predana strokovna tajnica doc. dr. Marija Klopčič so letos četrtič
organizirali Mednarodno šolo mladih rejcev v načinu priprave plemenskih živalih in vodenju ter primernemu
nastopanju rejcev na javnih predstavitvah, kot so selekcijske razstave, avkcije, sejmi, promocije… Tokrat je
šola prvič potekala v Gornji Radgoni v okviru sejma AGRA 2015. Na povabilo so prišli predavatelji: Erica Rijneveld
iz Nizozemske, Adrian Martin Steinmann iz Švice in Gary Jones iz Irske. Predavatelji so pripravljali 38 mladih rejcev
iz vse Slovenije in dva iz sosednje Avstrije. Mladi rejci so pripravljali telice črnobele, rjave, lisaste pasme ter nam
najljubše, edine slovenske, avtohtone pasme – cike.

Plemenske telice cikaste pasme, za namen šole mladih
rejcev v okviru sejma AGRA, je po celotni Sloveniji odbiral strokovni tajnik za cikasto govedo Matjaž Hribar. Po
širšem izboru in zdravstveni ustreznosti telic je odbral
štiri telice cikaste pasme iz treh kmetij. Na odbiro telic je
vplival tudi njegov seznam kandidiranih mladih rejcev, ki
bi bili pripravljeni za šolo mladih rejcev skupaj s svojimi
odbranimi telicami. Tako sta bili odbrani dve plemenski
telici iz kmetije Štimec iz Kostela po domače Mlin Grbac,
ena telica iz kmetije Prvinšek iz Trojan po domače pr
Lovretovih in ena telica iz Kmetije Kršinar iz Medvod po
domače pr Franck. Matjaž Hribar je mladim rejcem, ki so
se prijavili v šolo, posredoval prve informacije o poteku
šole in priprave živali za razstavo. Strošek šole mladih
rejcev je pokrila rejska organizacija PRO cika.
V petek, 22.8.2015, smo prispeli v Gornjo Radgono na
sejemski prostor, ki je kar vrel od vznemirjenja. Razstavljavci so pripravljali svoje prostore, med njimi smo vozili
razstavno živino, zadnje priprave so opravljali sejemski
delavci... Nekateri smo živali pripeljali sami, drugi z organiziranim prevozom. Predstavniki mladih rejcev cikaste
pasme so ponosno, ostalim govedorejcem in radovednim obiskovalcem, predstavili štiri cike. Sprejela nas je
doc. dr. Marija Klopčič, ki je vse dni budno bdela nad
potekom šole.
Pričakali so nas privezi. Prva naloga mladih udeležencev
šole je bila – pravilna priprava ležišč in ureditev priveza
ter namestitev tabel, ki so predstavljale kmetije. Živali
so takoj odpeljali v nego – na kopanje in razčesavanje.
Marsikatere živali so bile prvič v svojem življenju okopane, vendar so se lastniki cikastega goveda že tu izkazali,
saj so bile živali že pred tem lepo negovane. Nobena
cika ni prišla na prireditveni prostor z zasušenim blatom
ali zanemarjena. Naši mladi rejci so se takoj povezali.
Ajda Štimec (najmlajša udeleženka šole; 14 let), David
Prvinšek, Janez Prvinšek in Aljaž Kreže so nastopili kot
prava športna ekipa. Za vodenje telic so se dogovorili glede na velikost telic in vodnikov: Ajda je vodila najmanjšo telico Ciklamo SI 44280059 z domače kmetije
Mlin Grbac, Davidu je bila dodeljena telica Planinka SI
04280060 s kmetije Mlin Grbac , Aljažu telica Brina SI
24428932 s kmetije Kršinar ter Janezu njegova telica
Oljko SI 24334844 s kmetije Prvinšek.
Ostali udeleženci šole so z radovednostjo in zanimanjem
opazovali naše telice in mladi cikorejci so jim s ponosom
pojasnjevali, kaj je to CIKA in jih podučili o pasemskih
značilnostih ter prednostih pred ostalimi pasmami, pa
tudi o smislu in pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti znotraj vrste goveda. Od vsega začetka so bile
cike v centru zanimanja in radovednosti obiskovalcev.
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Z vsakim dnem so bile deležne večjega spoštovanja in
občudovanja. Letos so se izkazale kot izredno mirne,
poslušne in vodljive. V samo dveh dneh smo razdelili
ves reklamni material in izmenjali mnogo naslovov. Zelo
veliko obiskovalcev se je resno zanimalo za nakup cik.
Naše prikupne in prijazne cikaste telice so resnično pritegnile in očarale radovedne obiskovalce.
Delo v hlevu je potekalo umirjeno, po strogo določenem
ritmu ter pod budnim nadzorom doc. dr. Marije Klopčič
in predavateljev. Vpeljano je bilo nočno dežurstvo, ki se
ga ni nihče izogibal, saj je bilo prijetno in mirno vzdušje v
hlevu prava podlaga za sproščen pogovor ter sklepanje
prijateljstev. Zjutraj je sledilo krmljenje, kopanje in nega
telic, priprava svežih ležišč in nato vaja hoje v maneži
ter prikaz razstavnega striženja živali. Sprva so se nam
zdele naše ostrižene cike nenavadne, vendar smo hitro ugotovili, da s pravilnim striženjem lahko poudarimo
njihove prednosti. Predavatelji in doc. dr. Klopčičeva so

nas že prvi dan dobro pripravili, saj je bil za sobotni, otvoritveni dan sejma, napovedan pomemben obisk predsednika države gospoda Boruta Pahorja s spremstvom.
Po slovesni otvoritvi sejma si je predsednik Borut Pahor
v družbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Dejana Židana, župana Občine Gornja Radgona
Stanislava Rojka in predsednika uprave Pomurskega
sejma d.d. Janeza Erjavca, sejem tudi ogledal. Predsednik Borut Pahor je namenil nekaj časa tudi srečanju z
našimi mladimi rejci in se z njimi fotografiral. Najmlajša
udeleženka mednarodne šole - cikorejka Ajda Štimec
mu je predala cvetje. Po odhodu pomembnih gostov je
sledilo veliko dela in vaje. Čiščenje, krmljenje, krtačenje,
striženje, vaje vodenja živali v maneži... Mladi rejci - vodniki so bili s svojimi telicami z vsakim korakom boljši.
Tudi nedelja je potekala v podobnem ritmu. Program je
bil natrpan, deloven in zahteven. Vsi smo se zavedali, da
nam ostaja samo še dan za dokončno ureditev živali. Izpiliti je bilo potrebno zadnje korake za predstavitev živali
na tekmovalnem dnevu naslednjega dne, v okviru dneva
govedorejcev, na sejmu AGRA. Mladi rejci so se izkazali
z resnostjo, poslušnostjo, medsebojnim razumevanjem.
Aktivno so med seboj sodelovali in si pomagali, tudi ob
želji telic, ki bi raje kot v manežo, odšle na sočen zelen
travnik. Poudariti je treba, da so naši mladi rejci ves čas
nastopali kot močna, enotna ekipa in so bili pripravljeni
nuditi pomoč tudi rejcem drugih pasem. Za vajo so posodili našo mirno teličko prestrašenemu dekletu, ki je ni
ubogala nobena telica drugih pasem. Dekle se je lahko
prvič sprostilo in nasmejalo ter spoznalo, da se DA voditi

žival. Tudi ob tem dogodku so naše cike požele občudovanje. Ker delo z živalmi ni enostavno, je naša prva in
najpomembnejša osvojena lekcija, da smo pri tem delu
odgovorni in da si pomagamo.
V ponedeljek, 24. avgusta, na dan govedorejcev v okviru
sejma AGRA, je potekalo mednarodno tekmovanje mladih rejcev v načinu priprave plemenskih živalih in vodenju ter ustreznemu nastopanju rejcev za namene javnih
predstavitev, kot so selekcijske razstave, avkcije, sejmi,
promocije… Govedorejci iz vse Slovenije so si ta dan
na sejmu AGRA vzeli že za svoj praznik. Marsikje so organizirali avtobusne prevoze za ogled sejma. Tudi strokovnjaki, ki so kakorkoli povezani z govedorejo, si z veseljem vzamejo ta dan za ogled razstavljenega goveda.
Naše telice so bile tudi ob dnevu govedorejcev deležne
precejšnje pozornosti. Majhnost, prikupnost ter gracilnost telic so očarale marsikaterega strokovnjaka in naključnega obiskovalca. Sfrizirani repi, postrižena dlaka,
naoljeni rogovi in parklji…naše cike so dostojno stale ob
telicah drugih pasem, kjer je priprava živali za razstave
že nekaj časa v praksi. Mlade tekmovalce so razvrstili v
starostne skupine v katerih so tekmovali. Napetost se je
stopnjevala in čutila, tako pri obnašanju živali, kot v srcih
tekmovalcev. Ajda Štimec, David Prvinšek, Janez Prvinšek in Aljaž Kreže so se izkazali kot resni in odgovorni
mladi cikorejci. Lahko so nam v ponos in zgled s svo11

59. tradicionalni Kravji bal v Bohinju
Marija Kožar

V

Bohinju je 20. septembra 2015, na prireditvenem prostoru v Ukancu, potekal 59. Kravji bal. Prireditev je privabila več kot šest tisoč obiskovalcev. Tudi letošnje leto je naše združenje PRO CIKA sodelovalo, vendar smo
zelo pogrešali g. Rafka Rokavca, ki nas je vsa leta »spravljal skupaj« in največ prispeval k temu, da so bile krave cike prisotne na Kravjem balu. Po besedah organizatorja prireditve, Jureta Sodje iz Turističnega društva Bohinj,
so zadnja leta krave cike nepogrešljive na prireditvi. Rejci, ki smo že lansko leto sodelovali, smo se tudi letos odločili
stopiti skupaj. Pripravili smo vse, da so si tudi letos naše cike obiskovalci Kravjega bala lahko ogledali.

jo enotnostjo! Mladi cikorejci so opravili vrhunsko delo.
Pokazali so se v najboljši možni luči in veliko doprinesli
k promociji cikastega goveda. Nanje smo zelo ponosni!
Po tekmovalnem delu je zavladalo sproščeno in prijateljsko ozračje. Mladi rejci so se sprostili in promocijsko
oblekli majice in kape z logotipom PRO cika. Malo starejši pa smo obnovili cikorejska znanstva in prijateljstva.
Tudi živali so si končno oddahnile. S težkim srcem smo
naše telice prepustili na ogled obiskovalcem sejma še
ostale dni razstave. Pomirilo nas je dejstvo, da so v skrbnih rokah oskrbnikov hlevov ter predanega veterinarja.
Živali so se domov vrnile zdrave, organizirano ali v lastni
režiji, mladi cikorejci pa s pohvalami in z nepozabnimi
vtisi ter izkušnjami. Slabo je pozabljeno, zlobne pripom-

be se nas niso dotaknile. Veselijo nas pohvale in dobre
želje prijaznih ljudi, predvsem strokovnjakov na govedorejskem, cikorejskem in strokovnem področju. Upamo,
da so vsi obiskovalci, bodoči učenci, ocenjevalci... začutili to srčno izkušnjo povezovanja ljubezni do cik, kot smo
jo letošnji udeleženci in razstavljavci na sejmu AGRA, v
okviru šole mladih rejcev.
Na koncu se v imenu združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda zahvalimo predavateljem in obenem
čestitamo doc. dr. Mariji Klopčič za odlično opravljeno
delo. Čestitamo tudi Blažu Sajevicu za zmago v kategoriji junior in Barbari Zajc za zmago v kategoriji senior, ki
sta zasluženi zmagi dosegla s črnobelima telicama.

Kravji bal je najstarejša tradicionalna prireditev v Bohinju. Na njej je bilo tudi letos poskrbljeno za pestro dogajanje. Postavljeno je bilo veliko število stojnic domače
obrti, med njimi tudi ponosni lastniki certifikata Bohinjsko/ From Bohinj. Obiskati je bilo možno konjski trg s
tradicionalnimi igrami, različne delavnice za obiskovalce
vseh starosti, predstavitev LesEnDemo, bogat kulturni
program... Lakoto si je bilo mogoče potešiti s pristnimi
kmečkimi bohinjskimi jedmi. Na letošnjem Kravjem balu
je, tako kot že nekaj let doslej, prireditev vodil vedno hudomušni Kondi Pižorn. Za vesele viže je poskrbel legendarni pevec Alfi Nipič s svojimi muzikanti.
Glavni del prireditve je bil sprevod tropov krav z bohinjskih planin. Z višje ležečih planin majerji in planšarji priženejo okrašene trope živine. Na ramenih nosijo oprtano
»basengo«. V basengi imajo vse, kar potrebujejo za življenje na planini in pripomočke za izdelavo sira.
V sprevodu so med posameznimi tropi živine tudi nastopajoči: folklorne skupine iz Bohinja, godbeniki in ostali.
Na stojnici druženja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji sta za degustacijo sira poskrbeli Katka
Šest in Sara Hribar Žagar, ki sta prijazno ponudili okusen
sir s planine Praprotnice in Zajamnikov. Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda Slovenije je za večjo
prepoznavnost na prireditvi priskrbelo majice in kape z
logotipom združenja.
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To leto smo rejci prignali štiri trope s planin: Zajamniki,
Velo polje, Konjska dolina in Suha.
Strokovna komisija v sestavi: strokovnega tajnika in vodje Matjaža Hribarja (KGZS Zavod – Ljubljana), predsednika društva Janeza Mraka in vodje oddelka za živinorejo Igorja Stanonika (KGZS Zavod – Kranj) je iz vsakega
tropa izbrala najlepšo ciko in jo nagradila z zvoncem.
V sprevodu so v dolino najprej prignali veliko čredo s
planine Suhe. Za čredo sta zastavo Združenja priznane
rejske organizacije PRO CIKA nesla Neža in Mark Mencinger, člana otroške folklorne skupine Bohinj.
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Ivan Brežan iz Podjelja je prignal trop s Konjske doline,
ki so ga sestavljale cike Majhna, Planika, Jagoda in dva
bikca. Za najlepšo v tropu je bila izbrana cika Majhna,
(SI 03075739), roj. 16. 2. 2006, oče BRIN 851656. Pri
dobri oceni so bile poudarjene lepe avtohtone lastnosti
in oblika telesa.

V tropu z Zajamnikov so bile krave Pisana, Narcisa, Jagoda, Breza in dva teleta, rejca in pastirja Alojza Freliha iz Bohinjske Češnjice, po domače Mosa. Po mnenju komisije je bila zmagovalka tropa krava Narcisa (SI
23763405), roj. 20. 2. 2010, oče MARIN 852406, materin oče: SLAP 151255. Član strokovne komisije Matjaž
Hribar je pri oceni poudaril dobre avtohtone lastnosti,
lepo obliko telesa in mlečni tip.

V tropu s planine Suha so bile krave Simona Pretnarja iz
Kamenj in Janeza Režka s Savice. Simon Pretnar je imel
kravi Jagodo in Cvetko, Janez Režek pa Ciklamo, Cvetko, Vijolo in Jagodo. Zmagovalka je bila krava Jagoda
SI 44369772, roj. 20. 4. 2014, nagrajena zaradi dobrih
avtohtonih lastnosti, lepega okvirja in lepih telesnih oblik.
Poleg nagrajenih krav, ki so zasluženo dobile zvonce,
so bili rejci nagrajeni s solnimi kamni in čistili, ki sta jih
prispevali podjetji SALINEN PROSOL iz Logatca in KIMI
iz Trzina.
Za sodelovanje in nagrade se jim zahvaljujemo. Največja zahvala gre rejcem cik, ki so sodelovali na Kravjem
balu s svojimi cikami in vsem, ki so pomagali pri pripravi
in izvedbi prireditve.

Trop z Velega Polja je bil sestavljen iz krav lastnikov Mateja Smukavca in Janeza Korošca iz Podjelja ter Anice
Smukavec in Branka Dobravca iz Češnjice.
Matej Smukavec je imel krave Naglo, Dreško, vola in
bikca. Anica Smukavec in Branko Dobravec sta pripeljala kravi Pepco in Lisičko ter dve teleti. Janez Korošec
je predstavil kravo Strlo in teličko. Pri najlepši kravi Nagli, lastnika Mateja Smukavca, so bile poudarjene njene
dobre avtohtone lastnosti, dolgoživost in lepa telesna
oblika.

Matjažu Hribarju se je porodila ideja, da bi na jubilejnem, 60. Kravjem balu, pripravili državno razstavo krav
cikaste pasme. Ta dogodek bo seveda zahteval veliko
dela, priprav in sodelovanja cikorejcev. S skupnimi močmi, sodelovanjem in trudom nam bo zagotovo uspelo.

KRAVJI BAL

Ekipa Turističnega društva Bohinj
Jure Sodja
Prireditve & PR
TD Bohinj
Ribčev laz 48.
SI-4265 Bohinjsko jezero
++386-(0)40-572-611

Tretji vikend v septembru smo priredili jesenski vikend
dobrih okusov, zabave, veselja in lepega vremena. Le
nekaj ur po zaključku Praznika sira in vina smo pričeli z
že 59. Kravjim balom. Tudi letos smo imeli dva vrhunca
prireditve. Prvi vrhunec je bil sprevod naših kravic s planin, drugi pa podelitev zvoncev za najboljše krave cike
letošnjega Kravjega bala. Častne zvonce smo podelili štirim najlepšim predstavnicam avtohtone bohinjske
vrste cike. Prireditev Kravji bal v Bohinju je pomembna
za ohranjanje slovenske tradicije, čaščenje planšarjev,
pašne živine, sirarskih planin ter podaljševanje turistične sezone v Bohinju z okolico. Letošnji Kravji bal je bil
v znamenju dvodnevnega programa in prošenj za lepo
vreme. Bili smo uslišani in tako je prireditev v Bohinj
privabila cca 6500 obiskovalcev, ki so uživali v pestrem
programu in sončnem vremenu. Čez cel dan nas je zabaval priljubljeni pevec Alfi Nipič s svojimi muzikanti.
Nastopali so folklorniki KD Bohinj, KUD Triglav Srednja
Vas in glasbeniki Godbe Bohinj, Brkinske godbe 2000,
citrar in ter mažuretke s Povirja, navdušila so tudi dekleta plesne skupine Tince. Na prireditvi je bilo veliko dobre
hrane in zanimivih izdelkov iz cele domovine Slovenije.
Vrhunec dogajanja je bil ob 13.00 uri, ko je bil na vrsti
sprevod krav in nastopajočih. Zadnje so, v slavnostnem
sprevodu živine v dolino, prispele krave cike v čredah
s planin Suha, Konjska Dolina, Velo Polje in Zajamniki.
Elegantna hoja po ocenjevalnem krogu, majhna glava,
lepe noge, prijazen karakter so vrline, ki krasijo cike.
To je bil drugi vrhunec 59. bohinjskega Kravjega bala
na katerem smo častne zvonce podelili štirim najlepšim
predstavnicam avtohtone vrste krav – cik. Cike nekoč
niso bile tako cenjene krave kot danes. Zanje je značil-

no, da so nekoliko manjše in šibkejše krave, ki ne dajo
zelo veliko mleka.
Naslednje leto se nam obeta velika obletnica prireditve v
Bohinju - 60. Kravji bal, zato vabimo vse bralce, da nam
posredujejo čimveč starih fotografij, plakatov, podatkov
iz začetkov Kravjega bala. Želeli bi si tudi, da Kravji bal
postane središče cikorejstva, vendar morajo to najprej
sprejeti domačini in postati ponosni na izvor cike. Verjamemo in veseli smo, da so slovenski cikorejci Kravji bal
v Bohinju v zadnjih letih že vzeli za svojega. V sodelovanju z Društvom za ohranjanje cikastega goveda bomo
tudi v prihodnje storili vse, da bo krava cika obdržala svoj
prostor pod slovenskim soncem in bo vsako leto v septembru prisotna na našem Kravjem balu.
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Podpora govedoreji - ukrepi kmetijske politike
2015 – 2020
KGZS Zavod Ljubljana
Anton Zavodnik univ.dipl.inž.agr.

V

obdobju 2015 – 2020 so se ukrepi kmetijske politike in s tem tudi finančna podpora govedorejskim kmetijam,
močno spremenili. Shema osnovnega plačila (1. steber) zajema kmetije, katerim so namenjena sredstva za
obdelavo kmetijskih površin. Plačilne pravice se po novem izračunavajo na posamezno kmetijo. Tudi kmetije
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD) prejemajo individualno izračunano plačilo na hektar površine. Nove pa so podpore ozirom plačilo za izpolnjevanje zelene komponente, za mlade kmete, za male kmete in
proizvodno vezane podpore, kot so: reja pitancev, pridelava mleka v gorskih območjih ter pridelava beljakovinskih
rastlin in strnih žit.
– obdobje obvezne reje mora biti izpolnjeno najpozneje
do vključno 31. oktobra tekočega leta,
– bik ali vol je od vključno prvega dne obvezne reje
označen, registriran in voden v skladu s predpisi, ki
urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
Za posamezno žival se podpora dodeli le enkrat v življenju te živali.

Podpora pridelavi mleka v gorskih
območjih

Podpora reji bikov in volov

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki redi bike ali vole,
je upravičen do podpore za rejo govedi, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– Ima oziroma je imel bika ali vola, starejšega od devet
mesecev in na dan 1. januar ni bil starejši od treh let,
– je ta starostni pogoj izpolnil v času od 1. januarja do
vključno 31. Oktobra tekočega leta,
– bik ali vol je na KMG neprekinjeno šest mesecev, kar
se šteje za obdobje obvezne reje. Kadar v obdobju
obvezne reje poteka paša na KMG – planina oziroma
KMG – skupni pašnik ali pa gre bik ali vol na sejem,
razstavo in se premik bika ali vola sporoči v skladu s
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi,
se ta premik šteje kot izpolnjevanje obdobja obvezne
reje,

Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za mleko v gorskih območjih, če je njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje (OMD),
če je v kvotnem letu 2014/2015 oddaja in neposredna
prodaja mleka znašala več kot 5.167 kg in če v tekočem
letu redi eno ali več ženskih govedi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– So prisotne na KMG v obdobju obvezne reje, ki traja
od začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, do vključno 30. septembra tekočega leta,
– so v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, vpisane v CRG kot rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire,
blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi
pasmami,
– so telile vsaj enkrat do začetnega datuma za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi
mrtvo po najmanj šestih mesecih brejosti in katerega
truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo
odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso
namenjeni prehrani ljudi,
– so na dan 1. januarja tekočega leta mlajše kot 15 let.
Da se premik ženskih goved šteje kot del obdobja obvezne reje iz druge alineje prejšnjega odstavka, je premike
na KMG-planina, na KMG-skupni pašnik, na sejem ali
razstavo v obdobju obvezne reje treba sporočiti v skladu
s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goved.
Podatke o ženskih govedih se prevzame iz CRG. Na določitev števila upravičenih ženskih govedi na kmetijskem
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gospodarstvu vpliva realizirana oddaja mleka v kvotnem
letu in povprečna mlečnost v SLO.
Ostale podpore (3. steber) pa zajema program razvoja
podeželja (PRP), kjer se govedorejci med drugim lahko
vključijo tudi v podpore opredeljene v KOPOP operacije.
V okviru KOPOP operacij je za rejce cikastega goveda
primeren ukrep Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje ali na kratko GEN-PAS.
Za prejem teh sredstev pa je potrebno poleg osnovnih
in splošnih pogojev, izpolnjevati še nekatere dodatne
zahteve. Živali morajo biti vpisane v rodovniško knjigo
in imeti urejeno stanje v CRG. Opozarjamo rejce, da se
podatki morajo ujemati, saj kontrola poteka posebej v rodovniški knjigi in posebej v CRG. Tu je bilo do sedaj kar
nekaj razhajanj zaradi sporočanja. Število živali vključene v operacijo GEN-PAS, mora biti v reji 5 let od vstopa
v operacijo, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z
živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste.
Število živali, ki je vključeno, se lahko zmanjša za največ
10 %, ostati pa mora najmanj 1 GVŽ.

Navzkrižna skladnost

Za pridobitev in ohranitev pridobljenih subvencijskih
sredstev, je potrebno izpolnjevati osnovne predpise in
spoštovati zahteve navzkrižne skladnosti. Navajam nekaj zahtev : Kmetijske površine morajo biti obdelane vsaj
enkrat letno do 15. oktobra. Potrebno je voditi predpisane evidence (razvoz in uporaba gnoja, uporaba FFS,
nakup krme in krmil) med drugim pa mora biti ažurno in
natančno voden register goveda. Paziti je potrebno na
označevanje živali, sporočanje sprememb, kot so odjava
ali prijava goveda v CRG. Potni listi morajo biti podpisani
s strani trenutnega rejca, urejen veterinarski dnevnik in
shranjena vsa spremljevalna dokumentacija (osemenjevalni listi, klavni zapisniki itd.).

premesti svoje živali na pašo na KMG - planina ali KMG skupni pašnik, se količina letnega vnosa dušika zmanjša
za količino, ki jo te živali prispevajo k izračunu letnega
vnosa dušika za KMG - planina ali KMG - skupni pašnik.
Kmetijski svetovalci na izobraževanjih pojasnimo zahteve navzkrižne skladnosti, pa tudi ob obiskih na kmetijah,
svetujemo in pregledamo ustreznost zahtevane dokumentacije, če nosilci kmetijske dejavnosti to želijo.

Pazimo na obremenitve
z dušikom pri gnojenju
svojih površin vpisanih
na RKG. Zgornja meja je
170 kg N/ha iz živinskih
gnojil. Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil se upoštevajo
podatki o številu živali iz
centralnega registra govedi (CRG) po stanju na
dan 1. februar in na štiri
naključno izbrane datume. Za KMG - planina
oziroma KMG - skupni
pašnik se pri izračunu
letnega vnosa dušika iz
živinskih gnojil upoštevajo podatki o številu živali
in število dni, ko so živali
na paši, iz Zapisnika o
prigonu živali na pašo
na planino ali skupni
pašnik. Za kmetijsko gospodarstvo, ki za del leta
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Registracija živali vključenih v rejski program za
cikasto govedo
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
Strokovni vodja in
tajnik PRO CIKA

P

reverjanje in potrjevanje porekla je zelo pomembna vsebina rejskega programa za cikasto govedo. Je tudi osnova za vodenje izvorne rodovniške knjige za cikasto govedo in uspešno preprečevanje parjenja v sorodstvu.
Naloga je zapisana tudi v rejskem programu za cikasto govedo in izvedbi skupnih temeljnih rejskih programov
v govedoreji (STRP).

Preverjanje in potrjevanje porekla ter izvajanje biološkega testa je potrebno opraviti do 51. dne starosti teleta.
Po rejskem programu to delo izvajajo pooblaščene
osebe druge priznane organizacije v živinoreji –
področni kontrolorji (KGZS - zavodi). Te organizacije tudi vnašajo podatke biološkega testa v podatkovno
zbirko.

varnosti potrošnika. V primeru, da se pojavi bolezen, ki
ogroža človeka, se s potnim listom obravnava žival po
materini liniji. Žal je lahko ob registraciji novorojenega
teleta v VOLOS oče teletu kdorkoli. Pri tem pa lahko,
ob prepisovanju podatkov iz potnega lista, v bazo za
potrebe rodovnika nastane veliko napak. Takšen način
dela tudi ni v skladu z rejskim programom, praktično pri
vseh pasmah, sicer pa zadostite uredbi o označevanju in
registraciji svojega goveda. Teleta je tako potrebno vpisati naknadno v CPZ - GOVEDO (vpis v rodovno knjigo
preko preverjanja oz. potrjevanja porekla – tetovirni listek). Kontrolor vas mora naknadno obiskati (do 51. dne
starosti teleta) in s tem opravi nepotreben strošek, ki ga
vam mora zaračunati.

Pri preverjanju in potrjevanju porekla s strani kontrolorja
je zelo pomembno, da imate rejci shranjena vsa potrebna pisna dokazila, kot so: potrdilo o osemenitvi, potrdilo
o pripustu oz. haremskem pripustu. Potrdilo o osemenitvi ob osemenitvi s strani veterinarja preverite ali so
napisani vsi potrebni podatki in ga ustrezno shranite. Če
pa imate v reji plemenskega bika, je potrebno skrbeti
za njegovo licenco in mu, po potrebi ter v dogovoru s
strokovnim tajnikom, licenco podaljšati. Pri tem delu je Da se izognete dodatnim stroškom:
pomembno, da imate urejeno dokumentacijo, predvsem
V primeru, če pokličete vašega področnega kontrolorknjigo, ki dokazujete potrdilo o pripustu. Še bolje se je kar
ja, da opravi celotno uslugo številčenja živali, znaša
posluževati knjige o haremskem pripustu. Če trenutno
strošek le 6,20 EUR z DDV. V to ceno je všteta številnimate ustrezne knjige se, prosim, obrnite na strokovneka, številčenje, preveritev oz. potrditev porekla - tega tajnika. Vaš kmetijski zavod vam lahko priskoči na potovirni listek, registracija živali v centralni register
moč, glede pravilnega izpolnjevanja obrazca. Z vestno
govedo, potni list – vpis v VOLOS. Kontrolor mora naizpolnjenimi dokumenti – dokazilu jamčite ustreznost in
logo opraviti do 21. dne starosti teleta.
s tem podlago, da se potomca kasneje lahko registrira
po rejskem programu. Ko je žival registrirana v bazo – Sam menim, da se je bolje dogovoriti s področnim
centralna podatkovna zbirka govedo (CPZ – GOVE- kontrolorjem, ki vam bo z veseljem opravil celotno
DO) in ima s tem potrjeno poreklo, bo tudi umeščena uslugo!
v ustrezen razdelek rodovniške knjige. To je temelj za seP
Zootehniško spričevalo, izdano v skladu z Odločbo Komisije 2005/379/ES za promet znotraj Skupnosti
lekcijsko delo, tako v samem
853296
FRAM
SI 84165103
hlevu kot na nacionalnem
~
nivoju. Za žival, ki je registrirana v bazo, lahko izračunate
inbridiranost oz. stopnjo sorodstva za potencialnega potomca med dotično živaljo in
izbranim partnerjem. Živali, ki
so vpisane v CPZ - GOVEDO,
zadostijo pogojem za pridobitev določenih subvencij. Z
rodovniškimi živalmi dosegate, ob morebitni prodaji, tudi
višjo prodajno ceno.
R. š. bika
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I.

OOO SI 62666686

Če številčite živali sami ali veterinar, lahko živali le registrirate v VOLOS in dobite ustrezen
potni list. Potni list je podlaga,
predvsem za sledljivost živali
in živalskih produktov, v smislu
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Hacquetova 17 - 1000 Ljubljana
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Podpisani potrjujem, da priloženi dokumenti vsebujejo podatke, ki jih zahteva člen 3 Odločbe Komisije 2005/379/ES: (… prilog).
Napovedi genetskih vrednosti (PV) je obračunala Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Rejski program in ukrep GEN_PAS pri cikasti pasmi
Mag. Betka Logar,
Kmetijski inštitut Slovenije

R

ejci živali cikaste pasme boste tudi v letu 2016 v okviru ukrepov za razvoj podeželja lahko uveljavljali zahtevek
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS). Plačilo za izvajanje operacije GEN_PAS se za
cikasto govedo lahko uveljavlja samo za tiste živali, ki so vključene v rejski program. Da bi bilo pri uveljavljanju
ukrepa GEN_PAS čim manj težav, bom v tem sestavku opisala vključitev živali v rejski program za cikasto pasmo.
Rejci živali cikaste pasme boste tudi v letu 2016 v okviru ukrepov za razvoj podeželja lahko uveljavljali zahtevek Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
(GEN_PAS). Plačilo za izvajanje operacije GEN_PAS se
za cikasto govedo lahko uveljavlja samo za tiste živali, ki
so vključene v rejski program. Da bi bilo pri uveljavljanju
ukrepa GEN_PAS čim manj težav, bom v tem sestavku
opisala vključitev živali v rejski program za cikasto pasmo.
Rejci, ki vlagajo zahtevke morajo biti člani rejske organizacije. V pristopni izjavi se rejec obveže, da bo s svojimi
živalmi izvajal rejski program. Rejski program za cikasto
pasmo se izvaja pod okriljem rejske organizacije Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji.
V izvajanje so vključeni območni zavodi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije in drugi.
Po rejskem programu morajo biti živali označene v
skladu z veljavno zakonodajo, imeti morajo preverjeno
poreklo in po zunanjosti izkazovati osnovne značilnosti cikaste pasme. Pri kontroli in registriranju porekel se
opravi pregled podatkov iz dokumentacije in pregled zunanjosti živali. Najbolje je, da se kontrolo porekla opravi
že ob sami označitvi živali, ko se pregleda dokumentacijo
o osemenitvi oz. pripustu, izpolni dokument o poreklu in
pregledu teleta in opravi pregled zunanjosti. Tu kontrolor
preveri, če žival po zunanjosti ustreza osnovnim značilnostim pasme. Tudi kadar rejec novorojene živali označuje sam, ali ko mu označuje veterinar, mora poreklo
preveriti kontrolor. Podatki o poreklu in druge informacije
o živalih se zbirajo v Centralni podatkovni zbirki Govedo
(CPZ Govedo), ki je na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Ob vpisu-registraciji živali se podatki preverjajo z drugimi podatki, zbranimi pri izvajanju rejskega programa.
V primeru odstopanj je za priznavanje porekla potrebna
dodatna potrditev oz. laboratorijsko preverjanje porekla. Ta način preverjanja porekla se uporablja tudi, ko je
doba brejosti daljša od normalnih meja za pasmo.
Torej, poreklo živali mora biti preverjeno tako, kot predvideva rejski program za cikasto pasmo. Zato rejcem priporočamo, da se že pri označitvi živali poslužite kontrolorja, ki bo preveril dokumentacijo in zabeležil podatke o
poreklu. Ti podatki pa se bodo vnesli v CPZ Govedo, od
tu pa posredovali tudi v Centralni register govedi, od koder boste dobili tudi potni list za žival. Žival bo ob enem
označena in registrirana za potrebe rejskega programa
in sledljivosti. Informacije kdo vam pri tem lahko pomaga
najdete v naslednjem prispevku.
Ukrep GEN_PAS boste lahko uveljavljali le za živali cikaste pasme (CK). Poglejmo kdaj se žival lahko registrira pod CK pasmo. Za živali, vključene v rejske programe, spremljamo tudi pasemsko sestavo pri posamezni

živali. Pasemska sestava izhaja iz pasemske sestave
staršev, od vsakega žival dobi polovico. K cikasti pasmi
lahko prištevamo le živali, ki imajo najmanj 50 % cikaste
pasme (CK), največ 30 % pasme rdeči holštajn (RH) in
največ 87 % pasme pincgau (PZ). Da se lahko registrira
pod CK pasmo mora žival imeti najmanj 50 % CK pasme, dodatno sme imeti še % RH in PZ pasme. Le take
živali bodo upravičene do ukrepa GEN_PAS.
Cikasta populacija je majhna, zato je velika nevarnost,
da so krave v sorodu z biki, ki se uporabljajo za pripust
ali osemenjevanje. V pomoč iz CPZ Govedo enkrat letno
vsem rejam s cikastimi plemenicami v rejskem programu
pošljemo izpis, na katerem so za vsako plemenico navedeni biki s katerimi je v ozkem sorodu in biki s katerimi
ni v sorodu. Upoštevajo se biki, ki so trenutno aktualni.
Informacije na izpisu so žal uporabne toliko, kolikor so
pravilni podatki o poreklu vaših živali. Ta izpis si rejci lahko kadarkoli tudi sami pripravite preko Spletnega portala
Govedo (www.govedo.si). Tu lahko preverite pasmo in
pasemsko sestavo in druge podatke vaših živali. Dlje
časa kot je vaša reja vključena v rejski program, več podatkov imate na voljo.
Povzemimo najbolj bistveno za ukrep GEN_PAS. Uveljavlja se lahko le za živali CK pasme, vključene v rejski
program. Ni dovolj da je CK pasma navedena na potnem
listu, CK pasma mora izhajati iz podatkov o vaši živali,
ki je vključena v rejski program. Ukrep GEN_PAS boste
v letu 2016 lahko uveljavljali le za živali CK pasme, ki so
bile v vaši čredi na dan 1.2.2016. Če vaše živali še nimajo urejenih podatkov, poskrbite, da se uredijo še preden
oddate vlogo.
Z ukrepom GEN_PAS se spodbuja rejo pasem, ki ekonomsko niso zelo zanimive in bi jih radi ohranili in razvijali. In prav vključitev živali v rejski program obeta ohranjanje in razvoj pasme.
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Uvod

Cikasto govedo je bilo v preteklosti oplemenjeno s pincgavskim govedom, prekrižano z lisastim govedom in zamenjano z rjavim govedom. Poleg tega je preko osemenjevanja s pincgavskim govedom dobilo gene rdečega
holštajnskega goveda, saj je bilo pincgavsko govedo v
Avstriji pod vplivom holsteinizacije v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja (Felius, 1995). Reja cikastega goveda
je bila skoraj 40 let v zatonu. Za 59 krav, ki so se ohranile
do leta 1992 in so bile vpisane v Centralni Podatkovni
Zbirki Govedo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, je bil
znan rodovnik in z njim tudi delež drugih pasem (Jeretina, 2004). V letu 2002 je bilo, na hribovskih in gorskih
kmetijah, na novo registriranih okoli 300 živali cikastega
goveda, ki so bile potencialno brez primesi pincgavskega goveda. Zaradi neznanih rodovnikov in podobnosti v
lastnostih zunanjosti, je bilo nemogoče izključiti živali s
primesmi pincgavskega goveda. Vse živali, ki so bile po
zunanjosti podobne cikastemu govedu, so bile vpisane
v register in kasneje v rodovniško knjigo kot cikasto govedo.
O podobni problematiki pri pomurskem govedu v Avstriji
so poročali Medugorac in sod. (2009). Pomursko govedo
so po 2. svetovni vojni oplemenjevali z rumenim frankovskim govedom in/ali ga zamenjevali z lisastim govedom.
V 80-ih letih prejšnjega stoletja so pričeli z iskanjem tipičnih predstavnikov pasme, da bi ohranili originalno pomursko govedo. Ker so imeli tipični predstavniki pasme
enega ali več prednikov v rodovniku, ki so pripadali rumenemu govedu, jih niso vključili v program ohranjanja.
V program so tako vključili živali pomurskega goveda, ki
so jih odbrali le na podlagi lastnosti zunanjosti in so bile
brez znanega rodovnika. Ker sta si pasmi zelo podobni, je bilo pomursko in rumeno frankovsko govedo samo
po zunanjosti skoraj nemogoče ločiti. Pred nedavnim pa
so s filogenetskimi študijami ugotovili, da je ohranjeno
pomursko govedo podpopulacija rumenega frankovskega goveda, ker je z njim tako zelo prekrižano. S tem so
pokazali, da ohranjanje in selekcija živali brez znanega
rodovnika in odbira samo na osnovi lastnosti zunanjosti,
lahko vodi v izgubo genetske identitete določene pasme
oziroma do premika populacije k drugi pasmi.
Po barvnemu vzorcu sta si zelo podobna tudi cikasto in
pincgavsko govedo in ne moremo z gotovostjo trditi, kateri pasmi pripada posamezna žival oziroma kolikšen je
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delež določenega genotipa pri posamezni živali. Kljub
vpisanim živalim v rodovniški knjigi in uspešnemu povečevanju velikosti populacije, je bila genetska struktura
populacije cikastega goveda nepoznana.

Molekularno genetska karakterizacija
na osnovi mikrosatelitnih
označevalcev

Na osnovi velikega števila raziskav, kjer so s pomočjo
genetske karakterizacije ugotovili avtentičnost pasme in
iz programov ohranjanja izločili živali, ki so vključevale
primesi drugih pasem, smo se odločili za podoben pristop tudi pri cikastem govedu. Na podlagi zbranih podatkov in dvomov o tem katero govedo se je ohranilo,
smo pričeli z zbiranjem bioloških vzorcev, iz katerih smo
izolirali dedni material (DNK) in določili genotip živali na
več mestih v molekuli DNK. Ta mesta imenujemo genetski označevalci. V prvi fazi raziskav smo uporabili 14 t.i.
mikrosatelitnih označevalcev. Te podatke smo združili
skupaj s podatki drugih pasem govedi iz sosednjih držav
v okviru Konzorcija za genetsko raznolikost govedi v
Evropi (Felius in sod., 2011).
Na podlagi mikrosatelitnih označevalcev za 150 živali
cikastega goveda in večjega števila živali drugih pasem
smo naredili molekularno genetsko karakterizacijo cikastega goveda, ki je bila podrobno predstavljena v reviji Kmetovalec (št. 5/ 2013). Z analizo smo ločili cikasto
govedo od drugih pasem na podlagi edinstvene frekvence alel (alela je ena izmed možnih oblik gena), ki so jo
opredelile kot avtentično pasmo. Kljub primesem drugih
pasem, so rezultati pokazali, da se je izvorno cikasto govedo ohranilo. S tem smo potrdili, da imamo avtentično
avtohtono pasmo govedi, ki predstavlja edinstven genetski vir (Simčič in sod., 2013).

Klasifikacija pasme

Po vključitvi v Konzorcij za genetsko raznolikost govedi
v Evropi smo mikrosatelitne genotipe 60 živali cikastega goveda brez primesi drugih pasem vključili v obsežno študijo, ki je vključevala kar 167 pasem iz 21 držav
(Felius in sod., 2011; Simčič in sod., 2012). Na podlagi genetske raznolikosti med pasmami, zgodovinskega

nastanka in geografske razširjenosti, smo pripravili nov
sistem klasifikacije pasem govedi v evropskem prostoru o katerem smo že poročali v članku v prejšnji številki
Cikastega zvončka (str. 19 – 21). Pravilna klasifikacija
pasem prispeva k poznavanju zgodovine pasem, kar je
pomembno za učinkovito ohranjanje genetske raznolikosti. Veliko starejših načinov klasifikacije pasem govedi
na podlagi oblike lobanje in rogov ter barve plašča je bilo
že pred razvojem molekularne genetike ovrženih. Prav
tako je bila ovržena tudi difiletska teorija nastanka evropskega goveda (Felius in sod., 2011), čeprav jo najdemo
še marsikje prepisano iz starejše literature (Cizej, 1967)
in zapisano kot veljavno, tudi v novejši literaturi.
Wilckens (1876) je razvil klasifikacijo goveda na podlagi
meritev lobanje, ki je veljala le za pasme, katere je lahko
ločil med seboj. Opisal je štiri glavne tipe govedi. Bos taurus primigenius ali primigeno govedo podobno divjemu
turu, kamor je razvrstil podolsko sivo stepsko, nižinsko
mlečno in galloway govedo. V Bos taurus brachyceros
(kratkorožno govedo) imenovano tudi Bos taurus longifrons (govedo z dolgim čelom) je razvrstil sivo in rjavo
hribovsko govedo. V Bos taurus frontosus (govedo s široko glavo) je razvrstil lisasto govedo. V Bos taurus brachycephalus (govedo s kratko glavo) je razvrstil herens
in tuxer govedo. Pincgavsko in marijadvorsko govedo je
pustil kot nerazvrščeno, ker je predvideval, da sta vmesni križani tip med navedenimi tipi.
Adametz (1898) je na podlagi klasifikacije Wilckens-a
(1876) in razlik v merah lobanje razvil difiletsko teorijo,
s katero je trdil, da je govedo s kratkimi rogovi imenovano Bos brachyceros (Bos longifrons) nastalo iz avtentičnega evropskega divjega goveda kot neodvisna
samostojna udomačitev od Bos primigenius-a. Ta difiletska teorija je veljala le v »nemško govorečih šolah« in je
ostali strokovnjaki niso priznavali. Britanski znanstveniki
so pasme goveda ločevali po barvi dlake in barvnemu
vzorcu in ignorirali teorijo »nemško govoreče šole«. Leithner (1926), cit. po Felius in sod. (2011), je pojasnil,
da ima tudi Bos brachyceros izvor v Bos primigenius-u.
Čeprav teorija »nemške šole« za ločevanje pasem na
osnovi lobanje ni bila nikoli povsod sprejeta, se je obdržala do sredine dvajsetega stoletja. Izraz »primigenius«
se je uporabljal za vse pasme z dolgimi rogovi in izraz
»brachyceros« za vse pasme s kratkimi rogovi. Ideja o
neodvisni domestikaciji »brachyceros-a« je bila v knjigah še velikokrat napisana (Cizej, 1967; Mitič in sod.,
1987), čeprav že dolgo ni več držala.
Eno pomembnejših odkritij na podlagi molekularno
genetskih študij je bila potrjena ločena domestikacija
evropskega goveda (Bos taurus, govedo brez grbe) v
jugozahodni Aziji na območju Plodnega polmeseca (Fertile Crescent) od indijskega goveda (Bos indicus, govedo z grbo, zebu) v dolini Indus. Drugi ločeni izvori goveda niso bili potrjeni. Na podlagi večjega števila študij je
obveljala monofiletska teorija. Sedaj je potrjeno, da ima
vse evropsko govedo izvor v jugozahodni Aziji (Fertile
Crescent) in da se je govedo s kratko glavo razvilo po
domestikaciji (Felius in sod., 2011).
Na osnovi molekularno genetskih analiz in geografske
razširjenosti so sedaj evropsko-azijske pasme goveda
razvrščene v pet glavnih skupin, in sicer: »1. Severno-

-evropsko govedo«, »2. Centralno-evropsko govedo«,
»3. Iberijsko govedo«, »4. Podolsko govedo« in »5.
Jugovzhodno evropsko/Jugozahodno azijsko govedo«.
Znotraj teh skupin so oblikovane podskupine na različnih
nivojih. Cikasto govedo je, na podlagi izračunanih genetskih razdalj do drugih pasem in genetske strukture populacije, razvrščeno v drugo skupino »Centralno-evropsko govedo« in v peto podskupino »Centralno-vzhodne
pasme«. Poleg cikastega goveda sta v isti skupini še
pincgavsko in pustariško govedo (Felius in sod., 2011;
Simčič in sod., 2012).
Cikastemu govedu smo s klasifikacijo zagotovili večjo
prepoznavnost tudi izven meja Slovenije, v evropskem
prostoru. Kot avtentična avtohtona pasma bo na podlagi genetske karakterizacije prvič v zgodovini vpisana in
predstavljena v Masonovi svetovni enciklopediji pasem
domačih živali (Mason's World Encyclopedia of Livestock Breeds, Types and Varieties), ki bo izšla v letošnjem
letu.

Molekularno genetska karakterizacija
na osnovi označevalcev SNP

V zadnjem času se namesto mikrosatelitnih genetskih
označevalcev vedno bolj uveljavljajo genetski označevalci SNP (polimorfizem posameznega nukleotida). Ta
tip označevalcev se uveljavlja zaradi velikega števila le
teh v molekuli DNK in novih metod, ki omogočajo rutinsko genotipizacijo na nekaj deset tisoč mestih. Na primer, genotipizacija s SNP čipom Illumina BovineSNP50
nudi informacije za 50.000 označevalcev in s tem bolj
natančen vpogled v genetsko raznolikost med (pod-)
populacijami kakor tudi med posameznimi živalmi. Genetsko karakterizacijo z mikrosatelitnimi označevalci
smo tako ponovili z znatno večjim številom označevalcev SNP (Simčič in sod., 2015). Želeli smo namreč še
bolj natančno oceniti parametre genetske raznolikosti in
deleže primesi drugih pasem v populaciji cikastega goveda. Zaradi dražjega postopka genotipizacije z označevalci SNP smo v študijo vključili samo 76 živali cikastega
goveda (38 plemenskih bikov, 38 krav) iz različnih kmetij
po Sloveniji. Večina živali (46) je bila glede na rodovniške informacije 100 % cikaste pasme, 6 živali je imelo do
12,5 % primesi pincgavske pasme, medtem ko je imelo
24 živali od 14 % do 78 % primesi pincgavske pasme.
Vse živali so imele znane ocene za lastnosti zunanjosti
in so bile razdeljene v cikasti (59), delni cikasti (6) in pincgavski tip (11).
V analizo smo vključili še SNP genotipe 531 živali štirinajstih referenčnih pasem govedi (rdeči holštajn, frankovsko rumeno govedo, lisasto govedo, murnau-werdenfelser, rjavo govedo, originalno rjavo govedo, pincgavsko
govedo, istrsko govedo, slavonsko-sremski podolec,
piemontese, romagnola, hrvaška buša, ilirska hribovska
buša, afriško n'dama govedo). Referenčne pasme so
pasme, ki so razširjene v geografski bližini proučevane
pasme. Prav tako so to vse pasme, ki so jih v preteklosti
uporabljali za oplemenjevanje, križanje ali pretapljanje
proučevane pasme. Referenčne pasme so lahko tudi
pasme, ki so proučevani pasmi podobne v morfoloških
lastnostih zunanjosti in/ali po barvi plašča.
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Vseh 607 živali je bilo genotipiziranih z Illumina BovineSNP50 čipom po standardni proceduri v komercialnih
laboratorijih v tujini. Po združitvi vseh setov podatkov
smo za genetske analize uporabili 44.496 označevalcev
SNP. Na podlagi teh podatkov smo ocenili koeficiente
sorodstva med vsemi živalmi. Nekatere filogenetske
analize so vključevale le 26 genetsko najbolj čistopasemskih živali cikastega goveda, ki si med seboj niso
bile v sorodu in niso bile rezultat parjenja v sorodstvu.
Poleg genotipov, smo pri analizah uporabili tudi znane
podatke iz rodovnikov in ocene zunanjosti, da bi izboljšali način identifikacije čistopasemskih živali cikastega
goveda.
Na podlagi frekvence alel smo ocenili parametre genetske raznolikosti. V skladu s pričakovano in opaženo
heterozigotnostjo (merilo za genetsko raznolikost) so
bile balkanske pasme govedi genetsko bolj raznolike
od alpskih pasem. Prav tako so bile kombinirane pasme
genetsko bolj raznolike od specializiranih mlečnih oziroma mesnih pasem. Parametri genetske raznolikosti
so cikasto govedo postavili na sredino med balkanske
in alpske pasme, kar ustreza geografski legi Slovenije
in dejstvu, da smo znotraj populacije cikastega goveda
našli primesi drugih pasem.
Genetsko sorodstvo med pasmami smo ocenili na osnovi genetskih razdalj, ki smo jih predstavili kot »omrežje«
pasem (Slika 1). Od evropskih pasem govedi je bilo pričakovano najbolj oddaljeno afriško n'dama govedo. Tri
podolske pasme (istrsko govedo, slavonsko-sremski po-

dolec, romagnola) so se razvrstile v svojo skupino, medtem ko se je četrta podolska pasma (piemontese) razvrstila bližje alpskim pasmam. Na omrežju je dobro viden
relativno dolg in ozek skupen razvoj rjavega in originalnega rjavega goveda. Podobno ozek, a krajši je bil skupen razvoj lisastega in frankovskega rumenega goveda.
Ravno nasprotno pa se je med cikastim in pincgavskim
govedom pokazala relativno dolga, a širša filogenetska
povezava. Cikasto in pincgavsko govedo se je razvrstilo med rdečim holštajnom na eni strani in lisastim ter
rumenim frankovskim govedom na drugi strani. Slednje
nakazuje zgodovinski razvoj na skupnem geografskem
območju (lisasto in rumeno frankovsko govedo) in vnos
genov iz drugih pasem (rdeči holštajn). Tudi hrvaška in
ilirska hribovska buša sta oblikovali svojo skupino.
Genetske razdalje med posameznimi živalmi smo ocenili na osnovi deleža skupnih alel. Predstavili smo jih
v dvodimenzionalnem prostoru (Slika 2). Na sliki 2A je
predstavljenih vseh 607 živali vseh 15 pasem, kjer je cikasto govedo predstavljalo vseh 76 tako čistopasemskih
živali kot tudi živali cikastega goveda s primesmi drugih
pasem. Trinajst pasem je oblikovalo svoje skupine, ki so
bile jasno ločene med seboj, medtem ko so bile živali
cikastega goveda in hrvaške buše razsejane med temi
oblikovanimi skupinami. Živali cikastega goveda so se
postavile poleg skupine pincgavskega goveda, nekaj
živali pa se je razvrstilo znotraj skupine pincgavskega
goveda. Nekatere živali cikastega goveda so se oddaljile
od matične skupine in postavile bližje skupinam drugih
pasem, kar kaže na križance z drugimi pasmami.

Slika 2: Genetske razdalje na podlagi deleža skupnih alel med posameznimi živalmi v dvodimenzionalnem prostoru (Simčič in sod., 2015).
Legenda: A) vključenih vseh 76 cik, B) vključenih 26 čistopasemskih cik. RH – rdeči holštajn, FGV – frankovsko rumeno govedo, DFV – lisasto
govedo, MWF – murnau-werdenfelser, BBV – rjavo govedo, OBV – originalno rjavo govedo, API – pincgavsko govedo, SIC – cika, HRI –
istrsko govedo, HRP – slavonsko-sremski podolec, PMT – piemontese, RMG – romagnola, HRB – hrvaška buša, IMB – ilirska hribovska buša,
NDA – afriška n'dama.

Na sliki 2B je predstavljena dvodimenzionalna porazdelitev manjšega števila (26) čistopasemskih živali cikastega goveda, ki so si bile med seboj nesorodne in niso
bile rezultat parjenja v sorodstvu. V tem primeru se je
oblikovalo 14 neodvisnih skupin. Čistopasemske živali
cikastega goveda so se oblikovale v neodvisno skupino,
medtem ko so bile hrvaške buše še vedno razsejane.
Slednje potrjuje, da ima cikasto govedo avtentično genetsko identiteto.
Analiza nenadzorovanega razvrščanja živali v skupine/
pasme (Admixture) za vseh 607 živali, kjer je bilo vključenih vseh 76 cik, je prav tako zaznala 13 neodvisnih
pasem, ki so prikazane na sliki 3. Vsak stolpec na sliki 3 predstavlja eno žival. Za vsako žival (en stolpec)
so z različnimi barvami prikazani ocenjeni deleži genov
iz posamezne pasme. Pretežno enobarvni stolpci tako
predstavljajo čistopasemske živali, medtem ko večbarvni stolpci predstavljajo križance. Genotip, ki je značilen
za cikasto govedo je prikazan s svetlo vijolično barvo.
Pri nekaterih živalih znotraj skupine cikastega goveda so
tako vidne primesi pincgavskega, lisastega, rjavega in
rdečega holštajnskega goveda, kot delež stolpca druge
barve.
Vse tri vrste analiz (Slika 1, 2, in 3) kažejo, da je cikasto
govedo avtentična avtohtona pasma, čeprav je po barvi plašča podobno pincgavskemu govedu. Posamezne
živali cikastega goveda, ki na osnovi rezultatov genotipizacije kažejo najmanjši delež primesi drugih pasem,

Slika 1: Prikaz genetskih razdalj med pasmami kot »ukoreninjeno omrežje« pasem (Simčič in sod., 2015)
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Slika 3: Ocenjeni deleži čiste pasme in primesi drugih pasem na
osnovi genoma pri 607 živalih 14 pasem (Simčič in sod., 2015)

bi morale predstavljati jedro za ohranjanje avtohtone pasme v prihodnosti.
Na osnovi predstavljenih rezultatov priporočamo, da bi
lahko na osnovi genotipizacije z večjim številom genetskih označevalcev, dokaj zanesljivo določili delež primesi pri vsaki živali in s tem razvrstili živali od bolj do
manj čistopasemskih. Posledično bi tako lažje poiskali
bolj čistopasemske plemenske bike in bikovske matere.
Ugotovili smo tudi, da imajo populacije, ki niso bile pod
pritiskom selekcije v preteklosti večjo genetsko raznolikost. V takih populacijah ni priporočljivo samo iskanje
originalnega genotipa, ampak predvsem odstranjevanje
primesi tujih pasem, saj s tem zmanjšujemo erozijo genske pestrosti. Uspešnost iskanja čistopasemskih živali
lahko povečamo s kombinirano uporabo ocen lastnosti
zunanjosti, rodovnikov in genotipov na osnovi večjega
števila genetskih označevalcev. Poleg tega je potrebno
v tako analizo vključiti čim večje število referenčnih pasem, ki so bile kakorkoli povezane s proučevano pasmo.

Sklepi

Selekcija cikastega goveda bi morala biti usmerjena
predvsem v zmanjševanje primesi pincgavske pasme in
v popolno izključevanje primesi drugih pasem. Deleže
primesi pincgavske in drugih pasem lahko ocenimo na
podlagi genotipizacije z genetskimi označevalci.
Kot edina avtentična in avtohtona pasma govedi v Sloveniji, spada cika med slovensko naravno in kulturno
dediščino. Prilagojena je na ekstenzivne pogoje reje v
hribovitem svetu in prispeva k ohranjanju alpske krajine, ki ponuja priložnost in možnost za trajnostno kmetijstvo. Vse te ugotovitve opravičujejo finančne podpore
za ohranjanje pasme in zahtevajo ustrezno selekcijsko
delo, preprečevanje parjenja v sorodstvu in kontrolo rodovnikov.
Uporabljena literatura v članku je na voljo pri avtorjih.
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Novoodkrita dedna napaka pri cikastem govedu v
Sloveniji – pljučna hipoplazija z anasarko (PHA)

Za vse dodatne informacije o PHA, še posebno pa ob
sumu te bolezni, nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte ali nas pokličete na telefonski številki:
– Vasilij Cociancich, vasilij.cociancich@vf.uni-lj.si ;
tel.: 01 4779 870
– dr. Tanja Švara, tanja.svara@vf.uni-lj.si ;
tel.: 01 4779 152

Vasilij Cociancich, dr. vet. med. (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana)
prof. dr. Cord Drögemüller, dr. vet. med. (Inštitut za genetiko, Veterinarska fakulteta, Univerza v Bernu, Švica)
Katarina Šest, študentka 6. letnika (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana)
doc. dr. Jože Starič, dr. vet. med. (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana)
doc. dr. Mitja Gombač, dr. vet. med. (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana)
mag. Tomislav Paller, dr. vet. med. (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana)
dr. Marko Cotman, dr. vet. med. (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana)
doc. dr. Tanja Švara, dr. vet. med. (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana)

V

članku smo opisali redko prirojeno okvaro - pljučno hipoplazijo z anasarko (PHA), ki je bila doslej ugotovljena
le pri teletih pasem maine anjou, dexter, galloway in kratkorogo govedo. V letu 2015 smo jo prvič potrdili tudi
pri cikastem govedu v Sloveniji.

Tipični znaki in vzroki PHA

Opis primerov v Sloveniji

Teleta s PHA so običajno mrtvorojena, če pa se skotijo
živa, poginejo takoj po porodu. Krave, ki nosijo PHA-tele,
zelo pogosto zvržejo med 90. in 200. dnevom brejosti.

Analiza rodovnika je pokazala, da bi bil lahko vzrok PHA
parjenje v krvnem sorodstvu (angl. inbreeding). Teleti sta
namreč bili potomca istega bika, eno tele pa je bilo celo
plod parjenja med materjo in sinom. Materi telet sta bili
polsestri. Z genetskimi analizami je bilo v letu 2015 potrjeno, da je pri obeh teletih vzrok PHA okvarjen gen, ki se
je dedoval avtosomno recesivno.

Teleta s PHA nimajo pljuč (aplazija) ali so ta slabo razvita (hipoplazija), njihovo podkožje pa je močno oteklo
(anasarka), kar povzroči deformacijo celega telesa. Zaradi močne otekline podkožja sta lahko velikost in porodna teža telet do 2,5-krat večji od normalne, kar ima
za posledico težek porod, v hujših primerih pa porod po
naravni poti sploh ni mogoč. Krava velikokrat pogine na
porodu ali po njem.

Vzrok za PHA je prikrita genetska okvara ali mutacija, ki se deduje avtosomno recesivno, kar pomeni, da
mora tele od obeh staršev podedovati okvarjen gen, da
bo napaka vidna. V primeru PHA je pri parjenju dveh
goved, ki sta nosilca okvarjenega gena 25-odstotna
verjetnost, da se bo skotilo tele s PHA, 50-odstotna verjetnost, da bo tele normalno razvito, vendar bo nosilec
okvarjenega gena, in 25-odstotna verjetnost, da bo tele
normalno in ne bo nosilec okvarjenega gena (zdrava žival).
Pri parjenju zdrave živali in nosilca okvarjenega gena
je 50-odstotna verjetnost, da se bo skotilo normalno razvito tele, ki bo nosilec okvarjenega gena, in 50-odstotna
verjetnost, da bo tele zdravo (Shema 1).

V letu 2014 smo pri raztelesbi dveh mrtvorojenih telet
cikaste pasme ugotovili patološke spremembe, značilne za PHA: močno deformirano obliko telesa, ki je bila
posledica močne otekline podkožja (Fotografiji 1 in 2),
kopičenje tekočin v telesnih votlinah in slabo razvita pljuča (Fotografija 3).

Fotografija 3. Pljučna hipoplazija z anasarko. Pljuča so zelo majhna,
slabo razvita (pljučna hipoplazija).

Pomen in preventiva PHA

Fotografija 1. Pljučna hipoplazija z anasarko. Telo mrtvorojenega
teleta je močno deformirano zaradi oteklega podkožja (anasarka).
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Zaradi zvrgov, težkih porodov, pogostih
carskih rezov, mrtvorojenih ali nevitalnih
telet, ki običajno poginejo takoj po porodu,
in poginov krav na ali po porodu je PHA
okvara, ki povzroča gospodarsko škodo.
Da bi preprečili njeno širjenje v populaciji
govedi, moramo poiskati nosilce okvarjenega gena. Katere živali so nosilci, lahko
ugotovimo le z genetskim testiranjem krvi,
semena ali dlak z dlačnimi folikli. Pri nekaterih pasmah goveda danes že rutinsko
testirajo plemenjake in bikovske matere
na to dedno napako.
V Sloveniji genetsko testiranje na PHA izvajamo na Inštitutu za anatomijo, histologijo in embriologijo Veterinarske fakultete
na Gerbičevi ulici 60, Ljubljana (kontaktna
oseba je dr. Marko Cotman, telefon: 01
4779 839).

Legenda:

Slika 1. Mehanizem recesivnega dedovanja PHA

Viri
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Fotografija 2. Pljučna hipoplazija z anasarko. Glava mrtvorojenega
teleta je močno deformirana zaradi oteklega podkožja (anasarka).

Za preprečevanje širjenja PHA pri govedu
cikaste pasme lahko veliko naredite prav
rejci s preprečevanjem ali vsaj zmanjšanjem parjenja v sorodstvu in testiranjem
svojih živali.
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Bolezen modrikastega jezika (BLUE TONGUE) se
je pojavila tudi v Sloveniji

Po inkubacijskem času, to je času od okužbe do pojava
prvih kliničnih znakov, ki po navadi traja od 5 do 10 dni
se lahko pojavi vročina med 40,5 °C in 41 °C. Po približno 48 urah se lahko pojavi izcedek iz nosu in slinjenje,
pordel smrček in očesne veznice. Kasneje slina postane
penasta, pojavijo se razjede po smrčku in v ustni votlini,
včasih tudi po vimenu. Opazna je otekla sluznica ustnic,
dlesni brezzobe plošče in jezika. Mlečnost lahko zelo
pade prav tako pa lahko pride do mastitisa. Živali se težko gibajo zaradi prizadetosti gibalnega aparata (parklji
in sklepi). Močno je lahko prizadeta tudi reprodukcijska
sposobnost plemenic (pregonitve, zvrgavanja oz. mrtvorojene živali). Stopnja obolevnosti in smrtnosti je odvisna
od serotipa povzročitelja.

KGZS
Jernej Vrtačnik
Alberta Zorko

B

olezen modrikastega jezika je bila prvič opisana v Južni Afriki leta 1902, doslej pa so jo prepoznali že v večini
tropskih in subtropskih držav. Po letu 1999 so bili evidentirani široko razširjeni izbruhi bolezni modrikastega
jezika v Grčiji, v Italiji, na Korziki in na Balearskih otokih. Posamezni primeri so bili ugotovljeni tudi v Evropi, v
Bolgariji, na Hrvaškem, v Makedoniji, na Kosovu, v Srbiji in v Črni Gori. Sklepati je, da se je virus širil tako iz Turčije
kakor iz Severne Afrike.

Opis kliničnih znakov bolezni

Bolezen modrikastega jezika (BT) je virusna bolezen, ki
se tradicionalno pojavlja v državah Sredozemlja, v zadnjih letih pa se je bolezen pojavila tudi drugod po Evropi.
Bolezen prizadene vse prežvekovalce (drobnico, govedo, tudi divjad). Bolezen modrikastega jezika povzroča virus iz rodu orbivirusov iz družine reovirusov. Virus
prenaša omejeno število različnih vrst krvosesih mušic
iz rodu Culicoides. Virus bolezni se po naravni poti ne
prenaša neposredno z živali na žival. Virus med živalmi prenašajo omenjene krvosese mušice, ki jim pravimo
tudi vektorji. Te mušice niso komarji, nekoliko pa na jih
spominjajo, le da so manjše in bolj čokate. Praktično jih
opazimo in prepoznamo ob večerih ko nas obletavajo.
Kadar krvosesa mušica zagrize v okuženo žival, se virus prenese v mušico skupaj z vsesano krvjo, virus se
namnoži v mušici. Replikacijski ciklus virusa v vektorski
mušici ter v prežvekovalskem gostitelju povečujeta količino virusa bolezni modrikastega jezika, ki je na voljo
za širitev na nove naključne in neokužene gostitelje ter
vektorje.

Vir: http://ec.europa.eu/

Bolezen modrikastega jezika je virusna bolezen predvsem ovc in goveda pa tudi drugih domačih in divjih
parklarjev. Poznamo 24 različnih tipov virusa imenovani
serotipi. V letu 2006 je bila bolezen modrikastega jezika,
serotipa 8, prvič ugotovljena na Nizozemskem, v Belgiji,
v Luksemburgu, v Nemčiji in delih severovzhodne Francije. V letu 2007 je severna Evropa doživela drastično
povečanje novih primerov v vseh že obstoječih okuženih
območjih in številke so narasle na več desettisoč primerov, ko se je bolezen širila po Evropi. Prizadete države
so se soočale s povečano smrtnostjo živali ter izgubo
proizvodnje, kar je povzročilo hudo gospodarsko krizo v
kmetijstvu. V letu 2008 so prizadete države uvedle programe cepljenja proti tej bolezni. Postopno se je bolezen
umirjala, tako da so bila vsa območja z omejitvami zaradi serotipa 8 v nadaljnih letih ukinjena. Posamezna območja z omejitvami so ostala v veljavi le na jugu Evrope
(Španija, Italija, Portugalska).
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V letu 2014 se je na JV Evrope začela širiti bolezen modrikastega jezika, serotipa 4. Iz Grčije se je preko Bolgarije
in Romunije bolezen razširila tudi na Madžarsko in v Hrvaško ter druge države zahodnega Balkana (Srbija, Makedonija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Albanija).

Največja populacija vektorja, mušic Culicoides, se pojavlja pozno poleti in jeseni, in zato je v tem obdobju bolezen modrikastega jezika najbolj prisotna. Verjetnosti
mehanskega prenosa virusa med posameznimi čredami
živali ter znotraj same črede zaradi slabe higienske prakse ni mogoče izključiti.

V osrednji Italiji se soočajo z epidemijo bolezni modrikastega jezika, serotipa 1.
Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR) je 18. novembra 2015 javnost seznanila s
prvim primerom bolezni modrikastega jezika serotipa 4
pri dveh kravah na gospodarstvu v SV Sloveniji v bližini
avstrijske meje. Na podlagi sklepov Državnega središča
za nadzor bolezni (DSNB) je UVHVVR določila območje
z omejitvami. To območje trenutno zajema območja OU
UVHVVR Murska Sobota, Maribor, Celje in Ptuj.

Vir: http://www.diptera.info/

Eden od prepoznavnih znakov okužbe so tudi vnetje vek in povečano solzenje (vir: http://www.bovilis.com/)

Pri serotipu 4 sta, glede na podatke držav, kjer se je bolezen pojavila, obolevnost in smrtnost zelo nizki (obolevnost 5%, smrtnost pod 1%). Zdravljenje bolezni je omejeno le na blaženje simptomov in lajšanje bolečine. Zaradi
dolgotrajnosti kliničnih znakov bolezen lahko povzroča
ekonomsko škodo. Ukrepi na okuženem gospodarstvu
ter na območju z omejitvami se izvajajo v skladu s Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika (Ur. L. št. 73/12) in
Uredbo Komisije (ES) št. 1266/2007.

Ukrepi na gospodarstvu ob pojavu BT

V skladu z Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti
mora imetnik živali vsak sum oziroma pojav bolezni takoj
sporočiti veterinarski organizaciji. Ob sumu na bolezen
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR) sproži preiskavo za potrditev ali izključitev
BT na kmetijskem gospodarstvu. Do uradne potrditve
bolezni, se na gospodarstvu uvede zapora in prepove
vse premike dovzetnih živali z in na gospodarstvo. Ko
je bolezen uradno potrjena, se lahko na gospodarstvu
izločijo živali, ki so hudo obolele, da se zmanjša možnost nadaljnjega širjenja bolezni. Tako se zmanjša nepotrebno trpljenje živali. UVHVVR v skladu s sklepi DSNB
določi območje z omejitvami okrog okuženega gospodarstva. Na tem območju veljajo posebna pravila za premike dovzetnih živali, ki so določena v Uredbi (EC) št.
1266/2007 in so povzeta v nadaljevanju.
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Premiki dovzetnih živali za pleme in
proizvodnjo

Premiki živali namenjenih za pleme in proizvodnjo so dovoljeni pod naslednjimi pogoji:
– živali so tretirane proti vektorjem,
– živali so bile najmanj 60 dni pred opremo v sezoni
brez vektorjev na območju na katerem v določeni sezoni ni bilo pojava BT in so bile opravljene preiskave,
– živali so bile v obratu z zaščito pred krvosesnimi mušicami,
– država ima določeno obdobje v katerem ni aktivnosti
vektorjev in v tem času so bili na živalih opravljeni
predpisani testi z negativnimi rezultati,
– živali so bile cepljene:
– vsaj 60 dni pred odpremo,
– živali so bile cepljene vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja imunost in so bili na
njih opravljeni tudi predpisani testi,
– živali so bile ponovno cepljene,
– živali so naravno imune - kar se dokazuje s predpisanimi testi.
Uprava je v skladu z Uredbo (ES) št. 1266/2007 določila
obdobje brez aktivnosti vektorjev. Obdobje brez aktivnosti vektorjev traja od 17. decembra 2015 do preklica. V
tem obdobju veljajo za premike živali z območja z omejitvami zaradi BT posebna pravila.

Pogoji za premike z območja z
omejitvami v REPUBLIKI SLOVENIJI
v obdobju brez aktivnosti vektorja
Premiki živali za proizvodnjo in pleme - trgovanje in
premiki znotraj Slovenije
1. Če so bile živali pregledane (izpolnjevanje pogojev iz
točk 3., 4. in 1. Priloge III, dela A Uredbe 1266/2007):
– opravljena virološka preiskava z negativnimi rezultati na vzorcih krvi, odvzetih po 1. januarju 2016
(preteče vsaj 14 dni po vzpostavitvi obdobja),
– opravljena serološka preiskava z negativnimi rezultati na vzorcih krvi, odvzetih po 14. januarju
2016 (preteče vsaj 28 dni po vzpostavitvi obdobja),
– po 17. februarju 2016 (preteče vsaj 60 dni po
vzpostavitvi obdobja) – brez preiskave.
2. Cepljene živali: če izpolnjujejo pogoje iz točke 5. Priloge III, dela A Uredbe 1266/2007):
– so bile živali cepljene vsaj 60 dni pred odpremo ali
– so bile živali cepljene vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti
in so bili na živalih opravljeni predpisani testi ali
– so bile živali ponovno cepljene ali
– so bile v obdobju brez aktivnosti vektorja vsaj 60
dni pred cepljenjem in je po cepljenju pretekel vsaj
čas, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti.

Izjema za premike znotraj Slovenije (z območja z
omejitvami v RS na prosta območja v RS):
– premiki živali, starejših od 90 dni, če so bile cepljene in če je od cepljenja (zadnje doze) minilo
vsaj 10 dni,
– premiki živali, mlajših od 90 dni, če izvirajo od mater, ki so bile cepljene proti BTV.
Cepljenja morajo biti opravljena v skladu z navodili proizvajalca ter v skladu s predpisi.
3. Naravno imune živali, dokaz s predpisanimi testi
(izpolnjevanje pogojev iz točk 6 in 7 Priloge III, dela A
Uredbe 1266/2007).
Premiki živali za zakol
Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za takojšen zakol se dovolijo:
– če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo
živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT,
– pošiljke živali gredo neposredno v klavnico.
Premiki živali za izvoz (če živali za izvoz potujejo iz
SI preko druge DČ v izvoz)
Živali gredo lahko z območja z omejitvami pod pogoji iz
5a. točke 8. člena Uredbe 1266/2007:
– če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo
živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT,
– pošiljke živali gredo neposredno do izstopne točke,
razen, če je po Uredbi 1/2005 zahtevan počitek živali,
ki poteka na kontrolni točki znotraj istega območja z
omejitvami.
Tretiranje prevoznih sredstev in živali
V skladu z določili b. točke 2. odstavka 9. člena Uredbe 1266/2007, v času brez aktivnosti vektorja, tretiranje
prevoznih sredstev z insekticidi/repelenti ni potrebno.
V skladu s Prilogo III Uredbe 1266/2007 v obdobju brez
aktivnosti vektorja ni potrebno tretirati živali. V skladu
s tolmačenjem Komisije, nikjer ni izrecno zahtevano, da
se za zaščito živali pred napadi vektorjev uporabljajo insekticidi/repelenti. Če so živali v času celotnega trajanja
transporta v obdobju brez aktivnosti vektorjev in kjer se
bolezen trenutno ne pojavlja, je to ekvivalentno zaščiti
živali pred napadi vektorjev. To velja, dokler prevoz poteka izključno preko območij, za katera je določeno obdobje brez aktivnosti vektorjev.
Premiki živali znotraj istega območja z omejitvami
Premiki živali znotraj istega območja z omejitvami potekajo enako kot do sedaj – na podlagi odsotnosti kliničnih
znakov pri živalih na dan premika.

Promet s semenom, jajčnimi
celicami in zarodki
http://www.uwyo.edu
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le, če je seme odvzeto živalim darovalkam vsaj 60 dni
pred vzpostavitvijo območja z omejitvami ali če so na
živalih opravljene predpisane preiskave.

Premiki vseh kategorij živali znotraj
istega območja z omejitvami

Premiki vseh kategorij dovzetnih živali znotraj istega območja z omejitvami, kjer kroži isti serotip virusa so dovoljeni, če na dan premika živali ne kažejo kliničnih znakov
bolezni.

Dodatni pogoji v zvezi s tranzitom
živali

Vsak premik dovzetnih živali z območja z omejitvami se
lahko opravi le z očiščenim in dezinficiranim prevoznim
sredstvom, ki ga mora na kraju natovarjanja dodatno tretirati z odobrenim insekticidom/repelentom, pooblaščena organizacija za izvajanje DDD.
Ukrepi na območju z omejitvami ostanejo v veljavi
vsaj dve leti po zadnjem ugotovljenem primeru bolezni modrikastega jezika.
Na območju Republike Slovenije, ki ni vključeno v
območje z omejitvami, za premike živali ni omejitev
v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

Priporočilo imetnikom živali

Imetnike živali pozivamo, da so pozorni na prisotnost kliničnih znakov pri živalih, predvsem v primeru nakupa novih živali.
Imetnik živali mora vsak sum, da se je bolezen pojavila v reji, takoj sporočiti najbližji veterinarski organizaciji.
Rejce opozarjamo, da upoštevajo biovarnostne ukrepe ter so pozorni na izvor živali. Trgovanje z živalmi na območjih z omejitvami se lahko izvaja le v
skladu z zgoraj navedenimi določili.

Vse informacije in zakonodajna določila, ki opredeljujejo bolezen modrikastega jezika so imetnikom živali dostopne na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/spremljanje_pojavov_bolezni/novice_
od_1632015_dalje/bolezen_modrikastega_jezika_v_
sloveniji/

Promet s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izvirajo od dovzetnih živali z območja z omejitvami je možen
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Prehrana cik za kakovostno prirejo mleka in mesa
KGZS – Zavod Celje
Mag. Marjeta Ženko

R

ejci cike pretežno redijo kot krave dojilje. Ekonomičnost te reje je vezana na dobro plodnost in tudi na mlečnost, saj teleta krav, ki imajo več mleka, hitreje priraščajo. Tako dobra plodnost kot mlečnost sta odvisni od
pravilne prehrane, ki mora biti čim bolj izravnana s potrebami krav v posameznem obdobju proizvodnje. Ker
so cike v primerjavi z drugimi kombiniranimi pasmam skromne živali z nizko telesno maso, je delež potrebnih hranil
za vzdrževanje telesne mase sorazmerno nizek. Pri dojiljah lahko z osnovno krmo dobre kakovosti pokrijemo potrebe po hranilnih snoveh brez dodajanja večjih količin krmil. Vedeti pa moramo, kdaj se potrebe krav povečajo in v
kritičnih obdobjih osnovni obrok ustrezno dopolniti.

Pridelava krme je eden od glavnih stroškov reje, saj
predstavlja tudi do 70 % vseh stroškov. Rejci lahko s
pridelavo kakovostne osnovne krme najbolj vplivajo na
pocenitev prireje. Kot nam kažejo analize krme, ki jih
že vrsto let opravljajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije,
naši rejci pri tem niso najbolj uspešni, saj pri senu in tudi
pri silažah v povprečju ne dosegajo najboljše kakovosti.
Prebavljivost voluminozne krme je odvisna od deleža
surove vlaknine. Pravočasna košnja, način spravila in
konzerviranja krme največ prispevajo k ugodnemu deležu vlaknine. Optimalen delež surove vlaknine je 20 % v
suhi snovi obroka. Prebavljivost obroka neposredno vpliva na količino krme, ki jo bo žival pojedla. Sena odlične
kakovosti pojedo živali tudi enkrat več kot tistega, ki je
zelo slabe kakovosti. Na okusnost paše in sena vpliva
tudi botanična sestava ruše. Reja cik je v glavnem na
kmetijah, kjer pridelava ni zelo intenzivna in je botanična
sestava ruše pestra in zato živalim okusna.
Najcenejša krma je paša. Kako bomo izkoristili njeno kakovost, je odvisno od pravilne rabe pašnika. Glede na
razpoložljive površine in velikost črede se odločimo za
način paše. Ta je lahko pašno-kosni, paša v čredinkah
tudi paša povprek. Pomembno je, da je pašnik pravilno
in dobro ograjen, da živali privadimo na pašo in spomladi postopoma preidemo iz zimskega obroka na mlado
pašo. Ta prehod naj
bo 10 do 14 dni, zato
moramo s pašo pričeti
pravočasno, ko trava
še ni previsoka. Kakovost paše je odvisna
tudi od botaničnega sestava travne ruše. Količino zaužite paše težko
ocenimo, je pa odvisna
od številnih dejavnikov
kot so: kakovost in okusnost paše, letni čas,
vrsta živali … Največ
paše živali zaužijejo,
ko je ta visoka med 15
in 20 cm. Ob spomladanski paši moramo živalim ponuditi še seno,
da obrok dopolnimo z
manjkajočo vlaknino. V
vročih in sušnih poletjih
dostikrat primanjkuje
paše in moramo živali
dokrmljevati. V jeseni
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je kakovost paše slabša. Številne raziskave pri nas in v
tujini so potrdile, da je s stališča zdrave pridelave mesa
in mleka paša najprimernejši način prireje.
Da bomo vedeli, koliko živali sploh pojedo, je prav, da
občasno stehtamo količino sena, silaže in druge krme.
Pri zimskem obroku je težje pokriti potrebe živali kot s
kakovostno pašo. Če je le mogoče, načrtujemo čas telitev tako, da sovpada s pričetkom paše. S sezonskimi
telitvami lahko najbolje izkoristimo rast travne ruše. Če
nam uspe načrtovanje telitev v mesecu februarju ali marcu, bodo tudi krave ob višku laktacije na spomladanski
paši, prav tako bodo tudi teleta že začela zauživati pašo.
V času laktacije se potrebe po hranilnih snoveh povečajo za 30 do 40 %. Tudi količina zaužite hranilne snovi se
pri kravah v tem obdobju proizvodnega ciklusa poveča
za 30 %. Se pa zgodi, da moramo zaradi premajhne količine paše ali zaradi slabe kakovosti osnovne krme v tem
obdobju živalim obrok dopolniti s krmili.
Pri letnem pride predvsem do pomanjkanje energije. To
dopolnimo z žiti. Običajno zadošča do 2 kg koruznega ali
ječmenovega drobljenca na dan. Količino žita razdelimo
na dva dela. Žito damo živalim po tem, ko so že pojedle
seno. V obrok ga vključimo postopoma, da ne zakisamo
vampa.

Pri zimskem obroku ob slabi osnovni krmi primanjkuje
tudi beljakovin, zato obrok dopolnimo s krmili, ki vsebujejo vsaj 16 % surovih beljakovin. Količino dodanega žita
ali krmila prilagodimo potrebam živali. Pri tem upoštevamo tudi njihovo telesno kondicijo.

živetveno sposobnost. Tudi količina kakovost mleziva je
odvisna od prehrane krav, predvsem pa njihova mlečnost. Pomanjkanje hranil živali nadomestijo s črpanjem
telesnih zalog. Če je to preveliko, bomo imeli težave z
naslednjo obrejitvijo.

V času srednje brejosti so potrebe krav dojilj najnižje,
zato v tem obdobju najlažje vplivamo na to, da bodo ob
telitvi v primerni kondiciji in bodo del potreb po hranilnih
snoveh lahko pokrile s črpanjem telesnih zalog. Pri kravah, ki še rastejo, moramo upoštevati tudi potrebe za njihovo rast. Pri tistih do 3. laktacije je optimalna kondicija
v srednji brejosti 3,5 ( pri lestvici od 1 do 5), pri starejših
kravah je lahko 3. Slaba telesna kondicija ne vpliva le na
slabšo mlečnost in s tem na nižji prirast telet, ampak vpliva tudi na slabšo plodnost in na večji delež pregonitev
ter zgodnje embrionalne smrtnosti.

Poleg energije in beljakovin je pomembna tudi oskrba z
vitamini in minerali. Kot kažejo analize, v naši osnovni
krmi primanjkuje predvsem mikroelementov kot so jod,
selen, cink in kobalt, zato moramo živalim tudi na paši
ponuditi ustrezen mineralno vitaminski dodatek.

Prve štiri mesece po telitvi je mlečnost najvišja in v glavnem pokrije potrebe telet. Če prirast telet ni pričakovan,
jim ponudimo krmilo za pitanje telet ali starter. Poskrbimo, da bodo imela tudi teleta na voljo dovolj okusne
voluminozne krme, da jo bodo začela zauživati čim prej.
Zadnja tretjina brejosti je s stališča prehrane pri kravah
dojiljah zahtevno obdobje, saj tedaj plod najhitreje prirašča in je tudi potreba po hranilih, predvsem pa po mineralih velika. Slaba prehrana v tem obdobju vpliva na
porodno težo in vitalnost telet, s tem pa na njihovo pre-

Voda je nujno potrebna za preživetje in proizvodnjo, zato
moramo vedno poskrbeti, da jo imajo živali na voljo. To
je pomembno tudi na paši. Potrebna količina vode je vezana na količino zaužite suhe snovi, na vrsto krme ( če
je v obroku več beljakovin ali soli, se poveča potreba
po vodi ), proizvodno obdobje živali ( v laktaciji največ
), temperaturo zraka in vode, relativno vlago, pogostost
napajanja in drugo. Ob stresnih situacijah lahko potrebe
po vodi narastejo tudi do petkrat.
Ker so cike poleti pretežno na paši in so primerne tudi za
pašo na bolj strmih površinah moramo vedeti, da se za
gibanje porabi veliko energije. Zato je potrebno posebno
v poletnih mesecih, ko dostikrat zaradi suše ali vročine
količina paše ne zadošča za pokritje potreb živali, obrok
ustrezno dopolniti.
Okužba z zajedavci povzroči slabokrvnost in zmanjša
odpornost živali. Najustreznejši čas za tretiranje proti parazitom je spomladi, preden gredo na pašo, da ne
okužijo pašnikov. Pri izbiri ustreznega preparata se posvetujemo z veterinarjem.
Kljub temu, da na uspešno rejo vplivajo številni dejavniki, za katere se nam zdi, da jih ne moremo dosti spremeniti, pa je tudi precej takih, ki so odvisni od znanja in
vestnega dela rejcev. Pridelava krme je v veliki meri odvisna od vremena, lahko pa s pravočasno košnjo in primernim spravilom zelo vplivamo na njeno kakovost. Tudi
kakovost paše lahko s pravilno rabo pašnikov precej izboljšamo. S pravočasno in primerno dopolnitvijo obroka
poskrbimo, da bodo živali ohranile primerno kondicijo v
vseh fazah proizvodnega ciklusa, kar je ključno za dobro
plodnost in prirejo.
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Meso pašne reje za obilo zdravja
Marija Merljak, univ. dipl. ing. živ. teh.

V

mojem otroštvu sem pasla krave. Doma sem bila na nekoliko samotni kmetiji kakšen kilometer nad Colom, na
južnem, sončnem pobočju Križne gore. Domačija je bila sedemsto metrov nad morjem, pašniki pa so segali
skoraj do tisočaka. Rastlinska sestava na votlih kraških tleh je bila pol kraška pol gorska. Križna gora kot najbolj vzhodni del Trnovske planote in prehod do Nanosa so skupaj prva gorska ovira za sredozemsko vreme; tu se
prelomi vpliv morja v celinsko podnebje. Poletje je bilo sicer toplo, a nič soparno kot v Vipavski dolini, pozimi pa mrzlo
in zasneženo. Toda zaradi južne lege je sneg hitro pobralo, da so se pokazale zaplate kopne zemlje.

In kakor hitro je bilo mogoče je mama pognala krave v
gmajno. Pasle so se večji del leta, saj se je očetu zdelo
škoda, da bi jim dajal seno, ki smo ga poleti težko pokosili, posušili in pospravili na skedenj. Tedaj pri hiši še ni
bilo mehanizacije kot danes, ko gospodari brat.
O intenzivni hlevski reji in o silaži se očetu in mami niti
sanjalo ni in tudi drugim na vasi ne. Kar je dala živa narava na živi zemlji, to so krave pojedle in dale mleko, ki
ga je bilo veselje piti. In meso, ki bi ga šele danes znali
pravilno ceniti.

odporne in zdrave. Ta trditev je tudi v praksi merljiva,
saj podatki kažejo, da so stroški za veterinarske storitve
na kmetijah, kjer živino pasejo, veliko nižji kot tam, kjer
imajo intenzivno prirejo v hlevu. Veterinarji seveda tem
hlevskim živalim pomagajo z zdravili, toda snovi iz zdravil preidejo s produkti in mesom tudi na naš krožnik in v
naše telo.
Na živi zemlji in naravnem travinju, ki prevladuje na območju Krasa, v hribovitih predelih Slovenije in na planinah, je sestava ruše zelo bogata. Iz raznovrstnih rastlin
krave, drobnica in druge pašne živali same poiščejo ravno tiste rastline, ki jim najbolj koristijo oziroma njihovim
potrebam po hranilnih snoveh in dobremu zdravju.
S pašo goveda in drobnice na živi zemlji pridobimo
meso in produkte pašnih živali z več vitamini in vsemi drugimi snovmi za prehrano človeka, zato strokovno
pravimo, da so to - funkcionalna živila. Po definiciji so
funkcionalna živila hrana z biološko aktivnim delovanjem, ki zagotavlja ugoden učinek na zdravje in
zmanjšuje možnost nastanka določenih bolezni.

Danes vemo, da nam narava daje le, če ima tudi
sama; če je živa. Pojem “živa zemlja” je star nekaj
manj kot intenzivno gnojenje kmetijskih površin z umetnimi gnojili, ki sčasoma uničijo drobnoživke v njej. Rodovitnost zemlje je veliko več od količine rudnin v njej.
Je živost zemlje, ki se kaže v obilnosti in raznovrstnosti
življenja v njej, poudarja prof. dr. Anton Vidrih z Biotehniške fakultete v Ljubljani: “Je življenjska moč zemlje in
drobnoživke v njej so njen najpomembnejši del. Zemlja
mora kipeti od življenja, da bo hrana pridelana na njej v
korist našega zdravja in dobrega počutja.”
Pašna reja je hkrati način kmetovanja, s katerim deževnikom in drugim drobnim organizmom v zemlji nudimo
veliko hrane. Ti pa zagotovijo zdravo zelenje za pašno
živino. In krog medsebojnih koristi je sklenjen.
Živinorejski strokovnjaki priporočajo pašo čez vse
leto, tudi v suhi zimi, razen v snegu, ko jih je treba
krmiti samó s senom, z mrvo, ki smo jo nakosili poleti.
Pašne živali so tako res izpostavljene tudi neugodnim
vremenskih razmeram, toda zaradi tega postanejo bolj
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Meso je torej najboljši vir beljakovin, oziroma esencialnih aminokislin z visoko biološko vrednostjo. Beljakovine so iz aminokislin. Ko zaužijemo beljakovinsko hrano,
moramo le-to najprej razgraditi na aminokisline in šele v
fazi presnove lahko naše telo spremeni aminokisline
v tako kombinacijo, ki je lastna človekovemu telesu.
Torej so beljakovine temeljno gradivo našega telesa, podobno kot so zidaki gradivo za poslopja.

Brez beljakovin sploh ne moremo
preživeti

Vseh aminokislin je 22 in iz permutacij med njimi telo
pripravi do 5 tisoč vrst različnih beljakovin. Pri tem človekov organizem lahko poljubno kombinira in spreminja
sestavo beljakovin, vendar sam nikakor ne more narediti
osnove – torej aminokislin.

Človek, podobno kot živali, ni sposoben absorbirati dušika iz zraka, v katerem ga je sicer veliko in je za normalen
razvoj in delovanje telesa nujno potrebuje. Naše telo pa
je sposobno dušik črpati iz beljakovin živalskega in rastlinskega izvora, pri čemer so slednje manjše biološke
vrednosti.

Beljakovine so sicer lahko tudi rastlinskega izvora, vendar so te biološko manj vredne oziroma iz njih manj pridobimo. Najvišjo biološko vrednost za rast in razvoj
naših celic in hkrati najboljšo dostopnost za naše telo
imajo jajca, pri katerih lahko izkoristimo prav vse oziroma 100 % beljakovin ter mlečne beljakovine, pri katerih
lahko izkoristimo okrog 93% beljakovin. Pri mesu je ta
odstotek čez 75 odstotkov, pri žitnih beljakovinah je okrog 60 %, pri stročnicah, ki so najpomembnejši rastlinski
vir beljakovin, pa je ta odstotek precej nižji, samo okrog
38 odstotkov. /vir: F. Bučar, Meso, poznavanje in priprava, Kmečki glas, 1997/

Beljakovine živalskega izvora, meso in beljakovinski
produkti, vsebujejo prav vse esencialne aminokisline
v medsebojno pravilno uravnoteženih razmerjih, kakor jih potrebuje naše telo, saj so podobnega ali skoraj
enakega razmerja kot mišice človeka.

Dobro je vedeti, da je od količine beljakovin odvisno
naše počutje. Če imamo 8 gr beljakovin na 1 dl krvi
ali več, potem se dobro počutimo in smo v vrhunski
formi. Pod 6 gr beljakovin na 1 dl krvi že nastopijo kritično počutje in zdravstvene težave.

Zakaj sploh potrebujemo meso?

Kaj je živa zemlja, polna življenja in
hranil za rastline?

Pri rastlinah pa le redko srečamo tako ugodno aminokislinsko sestavo in razmerje, zato moramo v primeru
vegetarijanske prehrane nujno uživati kar najširšo paleto
rastlinskih virov beljakovin. Pa še v tem primeru ne dobimo nujnega vitamina B12 in nekaterih mineralov, vsaj
ne v zadostni meri, na primer – železo. Nekatere rastline, na primer ajda in soja, imata sicer vse esencialne
aminokisline, vendar pa so nekatere le v zelo majhnih
količinah. In metabolizem poteka le toliko časa, dokler
ne zmanjka teh limitirajočih količin.

Človek beljakovinsko hrano potrebuje tudi za tvorbo encimov in hormonov ter protiteles. Prav izbrane aminokisline potrebujemo za nastanek hormonov dobrega počutja, za noradrenalin, serotonin in dopamin. Prav tako
ne bi smeli zanemariti razmerja med posameznimi aminokislinami v beljakovinski hrani, kar v praksi pomeni,
da moramo uživati raznovrstno beljakovinsko hrano, tudi
rastlinsko, ter da moramo beljakovine vedno dopolnjevati s sadjem in zelenjavo. Vsakega po malem, sezonsko
in lokalno!
Moj nekdanji profesor za meso na Biotehniški fakulteti
dr. Franc Bučar, ki je ugledni mednarodni strokovnjak in
raziskovalec mesa, nas je na začetku študija opozoril na
nestrokovne trditve, razširjene v javnosti, ki mečejo slabo luč na meso.

Zakaj sploh potrebujemo meso?

V knjigi Meso, poznavanje in priprava je opozoril na zapise dozdevnega ''gibanja za zdravo prehrano'' o mesu, ki
„kažejo nepoznavanje temeljnih raziskovalnih spoznanj o
mesu, njegovi sestavi, biokemičnih procesih v njem idr.
Spoštujemo opredelitev dela javnosti za prehranjevanje
brez mesa iz etičnih razlogov, vendar ne z napačnimi,
neutemeljenimi in čustveno obarvanimi trditvami o zdravstveni škodljivosti mesa na sploh.“ Konec citata. K temu
ni kaj dodati, zato lahko zapišemo, da je meso pravilne
prireje – zdravo in pomembno za naš razvoj in bivanje.

Pomen pašne reje

Pomnimo: vse meso ni enake kakovosti! Raziskave
v svetu in na naši Biotehniški fakulteti kažejo, da je v
mesu in v produktih živali, ki so se pasle, vsebnost koristnih snovi količinsko nekajkrat višja od vsebnosti teh
snovi v produktih in mesu živali ''prisilne'' intenzivne reje
v hlevih na ozkem prostoru, da se ni mogla gibati. Če
upoštevamo še boljši okus in aromo ter pomen živalskih
beljakovin za naše telo, je izbor produktov in mesa pašne živine, prašičev, drobnice in perutnine edino pravilen.
Hkrati je v mesu živali pašne reje le zanemarljivo število škodljivih bakterij vrste Echerichia coli v primerjavi
z enormnim številom teh bakterij v mesu iz intenzivne
hlevske prireje.
Že omenjeni prof. dr. Tone Vidrih je preučeval razliko
med pašno rejo goveda, drobnice, prašičev in kokoši ter intenzivno hlevsko rejo. Ugotovil je, da so meso,
mesnine, mleko, mlečni izdelki in jajca pašnih živali naravnost varovalna hrana za večjo imunsko odpornost, za boj proti raku ter za dobro srce in ožilje.
Meso pašnih živali po kakovosti lahko primerjamo z divjačino. Vsebuje skoraj enako količino maščobe, a ima
neprimerno več maščobnih kislin omega 3 in dobro
razmerje z maščobnimi kislinami omega 6. Meso
in izdelki pašne živine in kokoši imajo veliko več vitaminov E, A, D ter vitaminov skupine B, zlasti B3
(za dobro spanje in zoper depresijo) in B12 (zoper demenco in dobro kondicijo možganov), kakor tudi mineralov, med njimi cinka in selena, ter neprimerljivo več
zaščitnih karotenoidnih snovi, zlasti betakarotena in
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luteina. Lutein, ki se v telesu še hitreje absorbira kot
betakaroten, je poglavitna zaščita naših oči pred sivo in
zeleno mreno in starostno slepoto; močno tudi varuje
pred rakom, predvsem na dojkah in debelem črevesju.

Večina klasičnih načinov peke navaja, da na dno pekača damo mrežico za pečenje, ali nasekane kosti in na
debelo narezano čebulo; na vse to položimo meso za
peko. Prilijemo ¼ l vroče vode in pečemo najprej pol
ure pri 200 stopinjah C, nato zmanjšamo na 170-180
stopinj. Srednje veliko pečenko pečemo od 1:30 h do
2 h. Med peko pridno polivamo s sokom iz pečenke; ta
se ne sme posušiti, zato po potrebi dolivamo vročo vodo
in večkrat stresamo pekač, da se pečenka ne prime. Ta
postopek zadrži nekoliko več tekočine v mesu.

V praksi je zaradi več zaščitnih snovi in vitamina E meso
pašne živine bolj trajno, boljšega okusa in arome in dlje
ohrani lepo rožnato rdečo barvo. Vsaka gospodinja, ki
pozna raznovrstno meso, kmalu ugotovi, da po kakovosti pravzaprav ni mogoče primerjati mesa goveda prisilne reje z mesom pašne reje. Kaj hitro ugotovi, kako se
juha iz mesa intenzivne reje hitro skisa in je pečenka
skoraj brez okusa.

Pomen maščobnih kislin

Pri govedu, drobnici, kuncih in perutnini, ki se pase, dobimo večkrat nenasičene maščobne kisline omega
3, kakršne ima tudi meso divjačine. Z raziskavami so
ugotovili, da meso prav vseh živali pašne reje vsebuje 4-krat več vitamina E kot meso živali iz hlevske reje,
krmljenih s koruzo. Podobno velja tudi za vitamin A in
zaščitne karotenoide. Če je le mogoče pasimo celo leto,
tudi pozimi. Tedaj bomo zagotovili, da bo v mesu takega
goveda idealno razmerje med omega 3 in omega 6, in sicer 1:1. Tega pri hlevski reji ni, saj so maščobne kisline
omega 6 lažje dosegljive in v koruzi, silaži in drugi krmi
prevladujejo. Že, če pasemo dve tretjini leta in samo v
strogi zimi krmimo govedo s senom, se idealno razmerje poruši in imamo v mesu 2 in pol krat toliko omega 6
kot omega 3. Če pasemo samo eno tretjino leta in dve
tretjini krmim s senom, bomo imeli več kot 5 krat toliko
omega 6 v primerjavi z omega 3. Pazite: podatek velja
za zimsko krmo s senom. Če pa pri intenzivni hlevski
reji uporabljamo silažo, o omega 3 pa skoraj ne moremo
govoriti. Dobro razmerje med omega 3 in omega 6 je
izrednega pomena pri preprečevanju alergij ter težav s
kostmi in artritisu.
Druga zelo pomembna sestavina mesa je tudi konjugirana linolna kislina ali CLA. Naredili so že več kot
300 raziskav o vlogi in pomenu konjugirane linolne kisline in vse so pokazale, da ta deluje antikancerogeno,
antiaterogeno ter proti diabetesu (zlasti pri diabetični
neuropatiji) in debelosti (pri moških v predelu trebuha).
Če se krave molznice pasejo, potem je v njihovem mleku
tudi do 7 krat več konjugirane linolne kisline (CLA),
kot v mleku krav, ki jih krmijo s koruzo. CLA znižuje raven holesterola in trigliceridov, pri ženskah pa uravnava
delovanje ščitnice, če jim ta deluje preslabotno. CLA
preprečuje nabiranje maščobe v telesu, povečuje maso
mišičnega tkiva in trdnost kosti. Proti rakavo delovanje
je zlasti opazno pri raku na dojkah, črevesju in prostati.
Dobro je vedeti, da se konjugirana linolna kislina ohranijo tudi v mleku, maslu, skuti in siru, ki so izdelani iz
mleka živali, ki so se pasle.

Kombinirajmo!

Še tako zdravo živilo samo zase, dan za dnem, povzroči
težave, saj telo vržemo iz ravnovesja. V praksi moramo
nenehno uživati raznovrstno hrano. Enako velja tudi za
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beljakovinsko hrano, kjer moramo upoštevati tako živalske kot rastlinske beljakovine.
Tako na primer uživajmo kombinacije živalskih in rastlinskih beljakovin: mleko in ovsene kosmiče, polento
in mleko, jajca in krompir, ribe in krompir, meso in zelje
in podobno. Za dober izkoristek beljakovin potrebujemo
dovolj želodčne kisline, dovolj vitamina B6 in mineral
cink. Tudi zato je treba beljakovine mesa kombinirati z
zelenjavo, na primer s praženim krompirjem s čebulo, s
hrenovo omako in podobno.
Meso je funkcionalno in kompleksno živilo in ga ne bi
smeli ocenjevati samo po posameznih parametrih, marveč kot celoto; uživati raznovrstno in uporabiti meso pašne reje. In to ''domačih'', avtohtonih pasem živali, ki ''poznajo naš teren'' in se na njem tudi dobro počutijo. Kakor
se bo pašna živina počutila, tako se bomo naposled tudi
mi. Dobro se je spomniti na čase, ko smo imeli močnejši
imunski sistem, manj alergij, manj bolečin v kosteh, manj
težav s pomnjenjem in bujnejše lase. Vse to je omogočal tisti mali košček pravilno pridobljenega mesa, ki je
bil kot poseben priboljšek na skromni mizi, ne da bi se
prav zavedali koristi za naše trdno zdravje. Zato bodimo
hvaležni vsakomur, ki nam lahko danes ponudi takšen
košček mesa.

Nekaj nasvetov za juho in peko
mesa:

Za pravo domačo govejo juho vzemite bočnik in kosti z mozgom, goveji rep, lahko tudi goveja rebra. Med
zelenjavo v juhi mora vladati ravnovesje, saj nobena
sestavina ne sme prevladovati. V juho obvezno dajmo
raznobarvno korenje; poleg navadnega rdečega korenja
tudi rumeno (svinjsko) korenje. Potem vzemite gomolj
zélene (ne pa njenih zelenih listov ali vsaj ne veliko, ker
ti obarvajo juho temno) ter peteršiljevo in pastinakovo
korenino. Kolerabe naj ne bo preveč, saj juho sladka,
listi luštreka so dobrodošli, suhi ali sveži. Obvezno uporabimo čebulo, tudi z zunanjimi listi, da bo juha bistra.
Priložite vsaj en lovorov list in vsaj deset zrnc črnega
ali raznobarvnega popra in nekaj strokov česna. Lovor,
poper in (po želji) muškat dodamo proti koncu kuhanja!
Solimo pa na začetku, že mrzlo vodo.
Juho potrpežljivo kuhamo dolgo, kar nekaj ur. Lonec na

pol pokrijemo s pokrovko, da nadzorujemo vrenje. Vre
naj zelo zelo rahlo, komaj opazno. Naj samo povreva
pri 85 stopinjah C. Juha, ki je komaj opazno dolgo vrela
na zmernem ognju, bo na koncu aromatična in bistra.
Pazimo: nikar ne pobirajmo pene, ki se nabira na vrhu
juhe kot rjavkasti kosmi in kosmiči, ker so v njej izlužene
beljakovine iz mesa in aromatične snovi! To so namreč
kosmiči zakrknjenega mioglobina in drugih beljakovin iz
plazme mišičnih vlaken.
Pomnimo: juho vedno kuhamo počasi več ur in nikakor ne v ekonom-loncu, čeprav je zelo moderen. V njem
beljakovine prehitro zakrknejo in ne gredo v juho. Ta ni
dobra. Preden juho precedimo in vanjo zakuhamo rezance, naj miruje vsaj nekaj minut. Šele na krožnikih jo
potresemo s sesekljanim peteršiljem ali drobnjakom; ponekod po italijanskem vzoru na juho naribajo parmezan
ali drug trdi sir.

Sodobnejši je način peke z enakomerno temperaturo. Če pečemo govedino in drobnico, potem segrejemo
pečico na 150 stopinj C in ves čas pečemo pri tej temperaturi. Pri tem je izguba mase (teža pečenke) najmanjša.
Pri svinjini uporabimo nekoliko višjo stalno temperaturo,
vendar ne več kot 170 -175 stopinj C. Nekateri segrejejo
olje in z njim prelijejo pečenko, da zaprejo pore in šele
nato dajo pečenko v vročo pečico.
Od središčne temperature je odvisna zapečenost pečenke. Pri nas prevladuje dobro zapečena pečenka, na
zahodu Evrope pa veliko manj zapečena. Če bo središčna temperatura pečenke od 55-60 stopinj C, bomo imeli
polpresno pečenko. Pri nekoliko višji središčni temperaturi od 65-70 stopinj C bomo dobili polpečeno rožnato pečenko. Dobro zapečeno pa s središčno temperaturo prek 70 stopinj C. Najboljša omaka k pečenki je
iz soka, ki se je izcedil iz pečenke. Ta sok precedimo in
naredimo podmet iz moke in vina, še nekoliko pokuhamo in ponudimo ob pečenki.

Mesne juhe so gradivo za obnovo celic črevesne stene.
Kostne juhe vsebujejo veliko mineralov; kalcij in magnezij v taki obliki, da ju telo najlažje izkoristi. Juhe iz kosti s
hrustancem in vezivnimi tkivi imajo chondroitin sulfate
in glukosamine, ki koristijo zoper artritise. V juhah sta
tudi aminokislini arginin in glicin, ki pomagata želodcu
in črevesju. Želatina je hidrofilni koloid, kar pomeni, da
absorbira in zadržuje vlago, torej tudi prebavne sokove...
kostni mozeg je prava pomoč za celjenje črevesne stene.
Tudi za pripravo pečenke je izbor mesa zelo pomemben.
Zanjo vzamemo ravno prav starano marmorirano
meso, ki ima kar nekaj maščobe, kar daje pečenki sočnost in mehkobo. Najbolj cenjen kos je pljučna pečenka, saj je iz nje pečenka najbolj okusna, sočna in mehka.
Sledijo svinjski in goveji vrat s kostjo, goveji hrbet, ki ga
razdelimo na več delov: na bržolo (visoki hrbet ali zarebrnica), šimbas (nizki hrbet ali ledja) in križni del (križ ali
ramstek). Vsi ti deli so primeni za pečenje, zato pogovorno hrbtu pravimo tudi – rostbif; po angleško roast beef ali
meso za peko. Kosi z veliko tkiva, kot so stegno, pleče in
podplečje in golen, za pečenje niso primerni.
Meso za peko solimo na začetku, tedaj beljakovine
bolj trdno vežejo več vode in soka, zato je pečenka bolj
sočna. Meso moramo torej najprej nasoliti in natreti s
poprom, kumino in česnom. Z govejo pečenko lahko
pečemo tudi še suhe slive, jabolka in korenje.
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HOOD BURGER in potencial slovenske cike v
kulinariki
Til Pleterski
til.pleterski@hoodburger.si

U

stanovitelja blagovne znamke HOOD BURGER®, Til Pleterski in Klemen Ptičak, sva ljubitelja športa, glasbe,
potovanj in kulinarike. Sva diplomirana ekonomista. Po uspešno zaključenem univerzitetnem študiju sva začela iskati zaposlitev. Glede na želje zaposlovalcev o delovnih izkušnjah in še vedno trajajočo oteženo ekonomsko situacijo, je bilo iskanje prve zaposlitve neuspešno.

V letu 2012 sva prva v Sloveniji predstavila hamburger,
ki ga do tedaj slovenski potrošnik ni imel možnost nikjer
poskusiti. Javnost je poznala le dobro znane pleskavice
v lepinji. Pravi hamburger je popolnoma drugačna kulinarična izkušnja kot prej omenjena jed. Glavne značilnosti našega burgerja so 100 % govedina slovenskega
porekla, 100 % zelenjava slovenskega porekla, vsak dan
sveže pečene krompirjeve bombice, ki smo jo posebej
razvili za naš burger. Kot prilogo našim burgerjem ponujamo pravi ocvrti krompirček 100% slovenskega porekla.
Naše glavne vrednote pri Hood Burgerju so: želja po nenehnem raziskovanju in učenju, dobri medsebojni odnosi in kakovostno delo. Podpiramo lokalno gospodarsvo,
zaposljujemo nove ljudi in uresničujemo različne dobrodelne projekte. Lansko jesen smo skupaj s kuharjem iz
»Gostilne išče šefa« Karimom Merdijadijem razvili hamburger. Od cene vsakega prodanega burgerja smo 1
EUR donirali društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom. S tem projektom smo uspeli zbrati toliko sredstev,
da smo z njimi kupili pulzni oksimeter, ki pomaga reševati življenja številnim nedonošenčkom. Prav tako, vsako
leto v decembru, razveselimo več deset mladostnikov iz
mladinskega doma Malči Beličeve, ki vzgaja in izobražuje otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi
težavami.
V naši restavraciji trenutno spečemo od 50 do 60 kg govedine na dan in pričakujemo, da se bo z novo lokacijo
ta količina podvojila. Delamo resno in odgovorno. Kar
zadeva kakovost naših sestavin se dosledno držimo dogovorov, receptov in postopkov, ki smo jih razvijali sami.
Pomembno se nam zdi, da našim strankam vedno prijazno postrežemo enako dober in kvaliteten hamburger in
krompirček, saj se bodo le tako ljudje radi vračali k nam.
V letošnjem letu je naš cilj širitev poslovalnic. Naša vizija
je postati edinstveno družbeno odgovorno podjetje. Tre36

nutno odpiramo drugo poslovalnico v ljubljanskem BTC.
Ob koncu leta načrtujemo odprtje še ene poslovalnice. S
širjenjem poslovanja in z dobrim delom želimo imeti večji
vpliv na okolico, zaposlovati nove ljudi in imeti odlične
partnerske odnose z našimi poslovnimi partnerji ter s širšo lokalno skupnostjo.
Ko sva izvedela, da v Sloveniji obstaja avtohtona vrsta
govedi, sva bila s Klemenom navdušena in sva hitro
stopila v stik z nekaterimi rejci in z društvom za ohranjanje cikastega goveda. Del našega poslanstva je tudi
povezovanje z različnimi ljudmi. V naši mali državi je še
kako pomembno, da v stvareh kot je npr. cikasto govedo, zaznamo tržni potencial, ki ga prinaša, od rejca do
končnega uporabnika.
To je tudi priložnost, da pomagamo ohranjati to vrsto.
Želimo, da bi z leti cikasto govedo pridobilo svojo prepoznavnost, kot jo je, v zadnjih letih, pridobilo škotsko
govedo »Angus«. Karakteristike, ki jih ima cikasto govedo so unikatne, zato bi bilo škoda, da se ne bi potrudili v
tej smeri. Koncept Hood Burgerja temelji prav na uporabi
lokalnih sestavin, saj na tak način največ prispevamo k
lokalnemu gospodasrstvu. Naša želja je, da bi bil Hood
Burger narejen samo iz mesa avtohtonega goveda cike.

Dodatno preverjanja porekla (test starševstva) pri
plemenskih bikih cikaste pasme, ki so namenjeni v
osemenjevanje in naravni pripust
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, Strokovni vodja
In tajnik PRO CIKA

O

snovnemu preverjanju porekla sledi dodatno preverjanje porekla s pomočjo laboratorijskega testa. Molekularno - genetska metoda z uporabo mikrosatelitnih označevalcev je v uporabi kot standardna, rutinska procedura za določanje starševstva. Za dodatno preverjanje porekla se uporablja tudi metoda z večjim številom
SNP označevalcev. Metoda se uporablja za preverjanje in potrditev porekla čistopasemskih plemenjakov, ki
se jih uporablja za oplojevanje krav in telic v skladu s potrjenim rejskim programom in izvedbi skupnih temeljnih rejskih programov (STRP). Poleg tega se uporablja tudi v primeru suma nepravilnosti podatkov o poreklu
živali. V posebnih primerih se lahko uporablja kot način določanja enega ali obeh staršev ter za naključno preverjanje
rodovnikov.
Analiza temelji na reakciji PCR (verižna reakcija s polimerazo). Analizo dolžin mikrosatelitov se izvaja na
avtomatskem sekvenatorju. Metoda omogoča veliko
natančnost določanja alel in med-laboratorijsko primerljivost skozi daljša časovna obdobja. Za preverjanje porekla je v rabi standardni set mikrosatelitnih lokusov, ki
ga v rednih primerjalnih testih preverja ISAG (International Society for Animal Genetics) in omogoča izločitev
napačnih prednikov z več kot 99% verjetnostjo. Genske
metode se uporabljajo tudi za genotipizacijo lokusa za
kappa–kazein za čistopasemske plemenjake, ki se jih
uporablja za osemenjevanje krav in telic v skladu s potrjenim rejskim programom. Dodatno preverjanje porekla
izvajajo pooblaščene osebe druge priznane organizacije
v živinoreji (Kmetijski inštitut Slovenije,…). Te organizacije tudi vnašajo podatke o poreklu živali v podatkovno
zbirko. Za izvedbo analize se uporablja vzorce dlak
živali.
Delovna komisija za odbiro in ocenitev plemenskih bikov cikaste pasme za osemenjevanje in pripust je vrsto
let jemala vzorce dlak za potrebe dodatnega preverjanja
porekla, vendar zaradi različnih razlogov analize niso
bile opravljene. Vzorci dlak so bili in so še shranjeni na
Kmetijskem inštitutu. S strani delovne komisije za odbiro
plemenjakov je bilo tudi letos delo opravljeno. Kandidirani plemenski biki so bili pregledani in ocenjeni. Odvzeti
so jim bili vzorci dlak za potrebe dodatnega preverjanja
porekla. Vzorce dlak smo odvzeli tudi materam. Zaradi
pripomb inšpekcijske službe, ki so bile predvsem na izvrševanju nalog iz rejskega programa, smo dali vzorce
tudi analizirati. V nasprotnem primeru bi bili plemenski
biki brez licence. Ob tem je nastal problem v financiranju
analiz. Poskušali smo pri različnih virih, na koncu tudi
možnost doniranja iz gospodarstva, vendar dodatnih
sredstev za ta namen nismo uspeli dobiti. Strošek analize dodatnega preverjanja porekla je tako postal vaš rejčev. Potrebno pa je poudariti, da so vsi plemenski biki,
ki so namenjeni kasneje za potrebe naravnega pripusta,
v tako imenovani alternativni vzreji, za kar rejci dobite
DE-MINIMIS podporo, ki ta strošek pokrije.
Z dodatnim preverjanjem porekla določene živali se zagotovi natančnost v njenem poreklu. Natančno poreklo
je podlaga za uspešno rejsko delo in za potrebe selekcijskega dela. Plemenski biki so v populaciji dejansko večji

raznašalci svojih genov, zato mora biti njegovo poreklo
100 odstotno natančno. Natančno poreklo živali zagotavlja ne-sorodstveno parjenje in nadzorovanje stopnje
inbridinga. Osnova za učinkovito izogibanje sorodstvu
so tako zanesljivi podatki o poreklu živali. Potrebni so
podatki o poreklu za več generacij nazaj. Če zaradi pomanjkljivih podatkov o poreklu sorodstva ni mogoče oceniti, ga tudi ni mogoče preprečiti. Za zagotavljanje ne-sorodstvenega parjenja plemenic izbiramo plemenske
bike, s katerimi koeficient sorodstva med partnerjema ne
presega 3,5 %. Pri izračunu stopnje sorodstva in inbridinga se upošteva poreklo do osnovne populacije.
V letu 2015 sta bila, ob odbiri plemenskih bikov cikaste pasme s strani komisije, dva bika izločena
prav na podlagi dodatnega preverjanja porekla (poreklo ovrženo). V prihodnje bi bilo prav, da se analiza
dodatnega preverjanja porekla plemenskemu biku
opravi, predno ga rejec odkupi v alternativno vzrejo. Ob tem jamči lastnik - prodajalec plemenskemu
biku natančno poreklo, ki zagotavlja rejcu, ki je bika
odkupil za potrebe naravnega pripusta, nadaljnje uspešno rejsko delo. S strani delovne komisije za odbiro
in ocenitev bikov cikaste pasme za osemenjevanje in
pripust se opravi dotičnemu plemenskemu biku, ki ima
predhodno dodatno potrjeno poreklo, še tako imenovano potrditev oz. licenco, na podlagi fenotipskih in merjenih lastnosti. Posledično se vsem potrjenim bikom, s
strani Kmetijskega inštituta Slovenje, kot drugi priznani
rejski organizaciji, podeli republiška številka in zootehniški dokument.
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Čestitke kravi Lepni, ki je dala preko 120000 kg
mleka v življenjski dobi

KGZS – Zavod Ljubljana, Matjaž Hribar, Strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

MED 853752

Legend

Ž: SI 44210410
D: 27.08.2013
R: SKOČIR EMIL, JEZERCA 1, 5222 KOBARID

Krava Lepna, SI 1899510, rejca Janeza
Šalija iz Češče vasi pri Novem mestu je
v svoji življenjski dobi dala preko 120000
kg mleka s 4553 kg mlečne maščobe in s
4396 kg beljakovin. Povprečna življenjska
proizvodnja pri rjavi pasmi krav je 23056
kg mleka. S svojo proizvodnjo mleka je za
več kot petkrat presegla povprečje donosa
mleka pri rjavi pasmi krav v letu 2014. Čestitke rejcu Janezu Šaliju, ki mu je s trudom
in ljubeznijo do svojih živali, krav rjave pasme, uspelo doseči ta veliki uspeh. Krava
Lepna je bila skotena 5. februarja leta 2000
in je zaključila 9 laktacij. Prav zadnja 9.
laktacija je bila tudi najdonosnejša, saj je
dala 10721 kg mleka v standardni laktaciji.
To dokazuje, da nekateri rejci svoje živali
vse prehitro izločijo zaradi občasne slabše
mlečnosti. Krava Lepna je poskrbela tudi
za selekcijski napredek pri rjavi pasmi, saj
sta bila njena potomca Tonis 111325 in Var
111614 vhlevljena v OC Preska in vključena v osemenjevanje.

Kappa kazein AB
CK - 85 %, PZ - 14 %, RH - 1 %

MERLOT 853087 (SI 23815935)

MARIN 852406 (SI 13267704)
KOŠUTA (SI 12888599)

ROSA (SI 93994170)

NIK (SI 93405498)
RDEČKA (SI 73111810)

FRAM 853296

Ž: SI 84165103
D: 08.03.2012
R: KARO MARJAN, OKROG PRI MOTNIKU 2, 1221 MOTNIK

Kappa kazein AB
CK - 91 %, PZ - 9 %

FURMAN 853030 (SI 43740495)

FARAON 852401 (SI 23374696)
BREZA (SI 73334781)

ROŽA (SI 23718278)

MANDELJ (SI 92932085)
ROŽA (SI 63069484)

NORD 853525

Ž: SI 24291594
Kappa kazein AB
D: 29.03.2013
R: KUMER MARKO, KOPRIVNA 28, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM CK - 99 %, PZ - 1 %

NEGO 853081 (SI 43826919)

NANO 852557 (SI 93599531)
CVETA (SI 33327497)

PŠENICA (SI 93727705)

SURK (SI 73209995)
ŠPEGLA (SI 52849961)

KGZS – Zavod Novo Mesto
Marko Mlakar

Seme plemenskih bikov cikaste pasme iz preteklih sezon, ki je na zalogi in še primerno za osemenjevanje krav cikaste pasme v letu 2016. Seme od plemenskega bika DULE in BRINA se uporablja samo po predhodnem naročilu
rejca, in sicer v okviru načrtnega osemenjevanja bikovskih mater.
Rodovna
številka bika
NAPOLEON 852738
NEGO
853081

Ime bika

NODI

853275

DARVIN

852744

TOM

851817

RUDOLF

853293

SATURN

851820

SURK

852277

MRAK

853076

MORIS
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853011

DULE

851655

BRIN

851656

Rojstvo
bika
18.8.2008
5.7.2010

Oče
bika
NAGELJ
NANO

Oče
matere
TOM
CVET

Rejec

Kajzar Matjaž, Dvor 5b, 1210 Ljubljana Šentvid
Rošelj Branko, Kamni vrh 7, 1274 Gabrovka
Suhodolnik Marko, Logarska dolina 25, 3335
22.6.2011 NANOS SMOK
Solčava
Hribar Jože, Bohinjska Češnjica 31, 4267
12.12.2008 DOVŽAN TINČEK
Srednja vas v Bohinju
Kemperl Janez, Županje Njive 21, 1242
20.11.2003 TOB
Stahovica
Hribar Ivan, Laze v Tuhinju 11, 1219 Laze v
3.3.2012
RIS
FARAON
Tuhinju
Smukavec Iztok, Podjelje 13, 4267 Sredna vas
17.3.2004 SLAP
v Bohinju
Povodnik Damjan, Podgorje ob Sevnični 12a,
1.6.2006
SATURN JABLAN
8292 Zabukovje
Kemperl Janez, Županje Njive 21, 1242
4.6.2010
MARIN
COL
Stahovica
Godec Marija, Zoisova 18, 4264 Bohinjska
3.12.2009 MARIN
TOM
Bistrica
Šest Albin, Srednja vas v Bohinju 44, 4267
14.5.2002 BORO
Srednja vas v Bohinju
Šest Albin, Srednja vas v Bohinju 44, 4267
13.5.2002 BORO
Srednja vas v Bohinju

Kappa
Odstotek krvi
kazein
BB
84 %CK/17 % PZ
BB
97 % CK/3 5 PZ
89 % CK/10 %
AB
PZ/1 % RH
AB

83 CK/17 V%PZ

AB

63 % CK/37 % PZ

BB

100 % CK

AA

10 0% CK

AB

100 % CK

BE

95 % CK/5 % PZ

AA

21.1.2016 10:30:28

86 % CK/14 % PZ

BB

100 % CK

BB

100 % CK
39

AGRARNA SKUPNOST BOHINJSKA ČEŠNJICA JEREKA – PODJELJE – KOPRIVNIK V BOHINJU,
PODJELJE 5,
4267 SREDNJA VAS V BOHINJU

AGRARNA SKUPNOST SAVICA,
KAMNJE 26,
4264 BOHINJSKA BISTRICA
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sol in lizalni kamni za živali
Salinen Prosol d.o.o. | Tel.: 01 542 56 92 | www.salinen-prosol.si
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Utrinki iz preteklosti

Najlepše cike na razstavi v Motniku leta 1954 (Arhiv kmetije Orehovec)

Bik MURAT Filip Grabnar Zgornji Motnik (razstava v Motniku, 1953-54, na desni Jože Krivec, predsednik KZ Motnik).

