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Osebnost nas prisili, da se premaknemo,
obveznost, da nadaljujemo,
disciplina pa, da vztrajamo.

Zig Ziglar
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UVODNIK

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

Hudomušno se sprašujem: Slovenija od kod lepote 
tvoje? Službeno se vozim po naši deželi Sloveni-
ji. Zgodaj vstajam in pozno se vračam domov k 

družini. Veliko časa preživim v avtomobilu. Iščem rejce 
cikastega goveda.
Le kam me pot pelje danes?
Pripeljem na lokacijo, kamor me vodi navigacija v avto-
mobilu. Ustavim avto. Okrog sebe uzrem gozd, nikogar 
ni v bližini. Telefon se ne odziva, ni omrežja. Dober obču-
tek me vodi naprej. Pripeljem na prostrano planoto in v 
dolini zagledam kmetijo obdano z visokimi hribi, zelenimi 
jasami in jesenskim gozdom. Barvita jesen je spremenila 
hribe in doline v pravljično deželo. Prispem do hiše in ta-
koj opazim, da hišna številka ni prava. Na srečo je doma 
starejša gospa, ki mi pove, kam naj se odpravim. Poka-
že mi naslednji, še višji hrib. Na prvem križišču naj zavi-
jem levo navzgor, da pridem do iskane kmetije, mi pravi 
prijazna ženica. Lepo se ji zahvalim in se peljem po nje-
nih navodilih. Cesta je vedno ožja. Na križišču zavijem 
levo. Znajdem se na ozkem kolovozu. Kmalu prispem na 
naslednjo planoto, kjer se odpre čudovito obzorje. Pod 
vrhom zagledam kmetijo. Skrita v zelenju, visoko v hri-
bu, osamljena v neokrnjeni naravi. Ne morem se upreti. 
Ustavim avto in izstopim. Kakšna lepota! Pogled se mi 
odpre na osenčene trate, zelene doline, temne gozdove 
in strme hribe. Nad mano veselo jadrajo ptice in son-
ce zlato greje. Vse muke dolgega sedenja za volanom 
nenadoma izpuhtijo. Za trenutek pozabim na skrbi, delo 
doma in čas, ki me venomer preganja. Zavem se, da se 
na takšnih lokacijah nahaja skoraj polovica kmetij, ki se 
ukvarjajo s cikastim govedom. To so kmetije visoko v hri-
bih, na odročnih, čudovitih kotičkih naše domovine. Ko bi 
le obstale! Pozno popoldne se po opravljenem delu vra-
čam v megleno, sivo dolino. Hribi so že izgubili zlat sijaj, 
sonce je tonilo za goro, ko se po sivi cesti peljem domov. 
Program dela je potekal čez celo leto. Tudi letos je 
bilo linearno ocenjenih več prvesnic cikaste pasme kot 
prejšnja leta. Veliko je tudi novih rejcev s cikasto pasmo 
govedi. Delovna skupina za odbiro in ocenitev plemenja-
kov (Janez Mrak - član, Milan Hribar - član, Anton Burja 
- član in Matjaž Hribar – predsednik komisije), je prav 
tako opravila vse načrtovane naloge na terenu. Zbrani 
in večinoma v reje že prodani so bikci oziroma bodoči 
plemenjaki za naslednje leto. Tu malo pogrešam infor-
miranje, predvsem rejcev bikovskih mater, o morebi-
tnih rojstvih bikcev, ki so primerni za nadaljnjo rejo. 
Bikce je potrebno predhodno pregledati. Živali, ki so 
v rejskem programu imajo danes skoraj v celoti osnovno 
potrjeno poreklo in so vpisane v bazo. Potrjevanje po-
rekel so namreč v letu 2015 v celoti prevzele kontrolne 
službe področnih Kmetijsko gozdarskih zavodov, kar po-
gojuje izpolnjevanju rejskega programa. Danes se lahko 
pohvalimo, da je zadeva na tem področju urejena. Opo-

zoril bi še na podaljševanje licence plemenjakom, ki 
so bili licencirani in so še vedno v uporabi. Bodite 
pozorni do kdaj oz. kdaj poteče plemenjaku licenca. 
V primeru, da ga boste imeli še eno sezono in mu 
je licenca že potekla, čim prej sporočite, da licenco 
podaljšamo. Opravljenih je bilo še veliko drugih zadev 
in, ugotavljam, da smo dosegli zastavljene cilje skoraj 
100 odstotno. Ni mi pa uspelo konstituirati strokovnega 
sveta v rejski organizaciji. Posledično se tako nisem lotil 
potrebe po spreminjanju oz. dopolnitvi starega rejskega 
programa za cikasto govedo, ki je sicer še vedno v velja-
vi. Vzrok je pomanjkanje časa.
Nova številka revije Cikasti zvonček ima povezavo s pro-
mocijo in s priložnostmi v tekočem letu. Število rej s ci-
kastim govedom počasi narašča. Cikasta pasma govedi 
je kljub temu še vedno ogrožena. Ob zavedanju, kaj po-
meni ohranjanje edine avtohtone pasme govedi v Slove-
niji za bodoče rodove, menim, da je v prihodnje potreb-
no vložiti veliko dela prav v promocijo pasme in prodajo 
produktov te pasme. Tako je v reviji predstavljena nova 
reja s cikasto pasmo govedi. Ob branju spoznavamo, da 
so tudi pri tej pasmi govedi rejci strokovno izobraženi. V 
reviji sta predstavljeni tržnici, ekološko kmetovanje ter 
ark - kmetije, ki predstavljajo priložnost za rejce, pa tudi 
izziv za določen kraj in lokalno prebivalstvo. Veliko je 
napisanega o mleku in izdelkih predelanih v naravnem 
okolju. Predstavljen je odličen članek o klavni kakovo-
sti mesa bikov cikastega goveda, boleznih, prehranskih 
dodatkih… 
Ob izidu 17. številke revije Cikasti zvonček se zahvalju-
jem vsem avtorjem za prispevke, donatorjem in vsem 
zagnanim rejcem cik, ki jim je revija namenjena. Želim 
Vam vesele božične praznike in v letu 2017 veliko zdrav-
ja, veselja in poslovnih uspehov!
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Na Kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni 
smo sodelovali na govedorejski razstavi s kolekcijo krav 
dojilj, saj je ta oblika reje najbolj razširjena po slovenskih 
kmetijah s cikasto pasmo. Kmetija Matk (po domače pri 
Knezu), visoko nad Solčavo, je nadvse suvereno zasto-
pala cikasto pasmo na največjem kmetijskem sejmu v 
Sloveniji. Promocijo pasme smo nadaljevali na ekološki 
tržnici v Stražišču pri Kranju, na kateri je bila prav tako 
cika. S tem smo želeli potrošniku predstaviti avtohtono 
pasmo tudi z vidika pridelave in predelave mesa in mle-
ka s kmetij z naravnim in trajnostnim načinom kmeto-
vanja. Žal pa je bil odpovedan, zaradi slabe vremenske 
napovedi, tradicionalni Kravji bal v Bohinju kot utečena 
vsakoletna prireditev s poudarkom na ciki in tradiciji.
Na selekciji pasme smo nadaljevali delo na odbiri in oce-
njevanju plemenskih živali ter vključevanju novih bikcev 
v vzrejo na kmetijah. Posebna pozornost je bila name-
njena odbiri plemenskih bikov za osemenjevanje, saj se 
število prvih osemenitev vsako leto povečuje. Zato želi-
mo v prihodnje vključiti v osemenjevanje večje število bi-
kov, po možnosti dvakrat letno. Po podatkih Osemenje-
valnega centra Preska se povečuje tudi osemenjevanje 
s semenom cikastih bikov za druge pasme, predvsem 
telice lisaste pasme, saj je cika zaradi lahkih telitev vse 
bolj zanimiva tudi iz vidika lahkih telitev.
Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju 
parjenja v sorodstvu. Na tem področju je veliko dela op-
ravil strokovni vodja Matjaž Hribar, ki z že utečeno pra-
kso še naprej preudarno skrbi za nesorodstveno vključe-
vanje novih bikcev v vzrejo na kmetijah. Prav zaradi tega 
prosim vse rejce, ki imate naravni pripust, da upošte-
vate njegova priporočila. Ob tem moram omeniti, da se 

je populacija cikastega goveda povečala tudi s pomočjo 
naravnega pripusta, ki z naravno reprodukcijo skrbi za 
dobro plodnost pri pasmi. Moram pa pozvati rejce, ki še 
niste člani rejske organizacije PRO-CIKA, da se nam pri-
družite s pristopno izjavo. Le skupaj in dovolj številčni 
bomo močnejši in še uspešnejši. 
Cika je postala vse bolj prepoznavna po svoji uspešnosti 
pri paši. Prav paša predstavlja najbolj naravno in ekono-
mično izrabo travinja, predvsem na območjih z omeje-
nimi dejavniki. Z veseljem lahko dodam, da je od vseh 
pasem v Sloveniji prav cika najštevilčnejše zastopana v 
pašni izrabi travnikov in pašnikov. Čas bo pokazal tudi 
na kakovost mleka in mesa iz neposredne paše, saj 
predstavlja neposredno uživanje krme in gibanje živali. 
Cika je postala tako imenovani »pašni stroj«, zato mora-
mo tudi pri rejskem delu nameniti temu področju svojo 
pozornost.
V prihodnjem letu se moramo zavzemati za usklajeno 
rejsko delo ter se uveljaviti v slovenskem prostoru. Še 
bolj se moramo zavedati, da je cika naša, slovenska. 
Desetletje in pol uspešnega rejskega dela je zapustilo 
dobre temelje za ohranjanje in razvoj pasme. Seveda 
pa vsega tega ne bi bilo brez začetkov velikega projek-
ta: OHRANITEV CIKASTE PASME GOVEDI. Zavezani 
smo, da našo avtohtono pasmo ohranimo prihodnjim ro-
dovom.
Sestavek zaključujem z iskreno zahvalo vsem za pomoč 
v iztekajočem se letu. Ob začetku novega leta vam želim 
lepo praznovanje božiča ter srečo in zdravja v družini in 
pri živini v novem letu 2017.

Nedvomno so Medvode vsem znano malo mesto na 
stičišču rek Sore in Save. Po tem so dobile tudi ime. 
Obenem so središče istoimenske občine. Medvode le-
žijo severozahodno od naše prestolnice. Skozi mesto 
poteka pomembna prometnica, ki povezuje Gorenjsko z 
Ljubljano. Medvode imajo dobro razvito industrijo z ve-
liko podjetniki in obrtniki. Veliko občanov je našlo zapo-
slitev v domači občini. Prebivalstvo šteje čez 14000 duš. 
Od kmetijske dejavnosti ima vodilno mesto živinoreja. 
V ravninskem delu je predvsem usmerjena v intenziv-
no mlečno proizvodnjo, v hribovitem delu pa prevladuje 
reja krav dojilj. Vse večji poudarek občina posveča tudi 
razvoju turizma.
Občni zbor je potekal v prostorih kulturnega doma Svo-
boda. Kot predsednik združenja sem s kratkim nagovo-
rom pozdravil zbrane goste različnih inštitucij ter seve-
da članice in člane združenja. Obenem sem se zahvalil 
predstavnikom občine, ki so pomagali in omogočili iz-
vedbo občnega zbora v prostorih kulturnega doma. 
Predlagal sem delavno predsedstvo in za vodenje ob-
čnega zbora našega izkušenega člana mag. Staneta 
Berganta za člane delavnega predsedstva Prišel An-
dreja in Šest Albina ter zapisnikarko Blanko Trampuš, 

Pozdrav predsednika združenja rejcev 
avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji 

Janez Mrak,
predsednik združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

I zteka se leto 2016, v katerem smo novoizvoljeni organi združenja nadaljevali utečeno rejsko delo pri naši edini 
slovenski avtohtoni pasmi goveda. V mesecu marcu je v Medvodah potekal redni občni zbor, ki je bil po udeležbi 
rejcev najštevilčnejši. Za obdobje petih let so bili izvoljeni novi organi združenja. Meni je bilo izkazano zaupanje za 

vodenje naše rejske organizacije. Vedno znova se potrjuje velika pripadnost rejcev cikastega goveda tako pasmi kot 
rejski organizaciji, kar vse organe združenja zavezuje k zavzetemu delu.

Občni zbor PRO CIKA v Medvodah
Janez Mrak,
predsednik združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

Z brali smo se v Medvodah na lepo nedeljo, 13. marca 2016. Tokratni 14. občni zbor je potekal v znamenju 
rednih volitev v organe združenja. Volilno leto ter ustrezna lokacija sta botrovala rekordnemu obisku rejcev, ki 
jim ni vseeno za preteklo dogajanje tako v združenju kot delu na področju cikastega goveda.
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Francija Lesjaka in Sebastijana Bajdeta za verifikacijsko 
komisijo in overovatelja zapisnika. Predlagano delov-
no predsedstvo so člani združenja na občnem zboru z 
glasovanjem soglasno potrdili. Sledila je predstavitev 
Medvoške občine s predvajanjem kratkega promocijske-
ga filma. Sledil je pozdrav in nagovor župana g. Nejca 
Smoleta, ki ni skrival zadovoljstva nad dejstvom, da ima 
PRO CIKA sedež ravno v Medvodah na osemenjeval-
nem centru Preska. Sledil je kulturni program Sorških 
orgličarjev in pevskega zbora. Po kulturnem programu 
je delovno predsedstvo pozvalo verifikacijsko komisijo, 
da poda poročilo o prisotnosti članov združenja. Verifi-
kacijska komisija je sporočila, da je na občnem zboru 
prisotnih 166 udeležencev. Sledila je predstavitev poro-
čil za leto 2015. Poročilo predsednika poročilo blagajni-
čarke, poročilo nadzornega odbora. Na koncu je podal 
obsežnejše poročilo strokovni vodja in tajnik PRO CIKE 
Matjaža Hribar. Podal je poročilo o strokovnem delu v 
letu 2015. Sledila je razprava v kateri je sodelovalo več 
udeležencev. Po razpravi je delovno predsedstvo pozva-
lo prisotne člane, da z dvigom roke potrdijo poročila z že 
prej sprejetimi sklepi. Sledila je razrešnica začasnemu 
vodstvu in ostalim organom združenja. Po predhodnem 
vestnem in korektnem delu volilne komisije, ki je prev-
zela in pregledala kandidature, ki so prispele v roku, je 
podala poročilo. Nekaj predlaganih kandidatur je bilo ne-
veljavnih, predvsem z vidika neplačanih članarin ali pa 
tistih, ki so kandidirali, a niso bili člani. Ker je bilo število 
ustreznih predlogov skladno s številom mest za organe 
v združenju je delovno predsedstvo predlagalo, da bi se 
volitve speljale javno, kot zaprto listo. Člani so to pobudo 
soglasno sprejeli. Začele so se volitve.

Izvoljeni kandidati:
predsednik združenja: Janez Mrak, 
strokovni vodja in tajnik PRO CIKA: Matjaž Hribar, 

KGZS – Zavod Ljubljana, 
nadzorni odbor: Marta Poljanšek, Matej Krivec, Janez 

Korošec 
častno razsodišče: mag. Stane Bergant, Venčeslav 

Dobravec, Lojze Noč.
Statut za upravni odbor združenja predvideva osem čla-
nov. S strani verifikacijske komisije je bilo ugotovljenih 
devet veljavnih kandidatur članov. Člani smo ponovno 
odločali o poteku volitev in soglasno sprejeli, da člane v 
upravni odbor združenja volimo tajno in sicer osem od 
devetih kandidatov.
Izvoljneni kandidati v upravni odbor: Marija Kožar, 
Milan Hribar, Franc Košir, Franc Rutar, Ivan Gregorčič, 
Aleš Marolt, Jože Kreže in Ivan Selič. 
S strokovnim vodjem in tajnikom Matjažem Hribarjem 
sva predstavila plan dela v prihodnje. Predlagal sem fi-
nančno pomoč 400 EUR rejcu, ki je utrpel požar. Podan 
je bil tudi predlog da se našemu zaslužnemu rejcu Šest 
Albinu podeli status ČASTNEGA člana združenja. 
Predloga sta bila soglasno sprejeta. Občni zbor je so-
glasno sprejel tudi sklep o pobudi Biotehniške fakultete 
v Ljubljani, oddelku za zootehniko, da se naša dolgole-
tna sodelavka dr. Metka Žan ponovno vključi v delavno 
skupino za odbiro in licenciranje plemenskih bikov CK 
pasme. Soglasno sta bila sprejeta sklepa: Članarina za 
leto 2016 ostaja nespremenjena v znesku 20 eur. Zad-
nji rok za plačilo članarine za tekoče leto je 30. april. 
Če članarina po opominu ne bo poravnana, bo oseba 
črtana iz seznama članov združenja. PRO – CIKA ima 
legitimno pravico uporabljati žig in logotip na vseh svojih 
dokumentih. 
Sledila je krajša razprava. Ob 14.30 je delovni predse-
dnik uradno zaključil občni zbor. Pozval in povabil je vse 
udeležence na zakusko v bližnjo gostilno. V lepem ambi-
entu, prijazni postrežbi, dobri hrani se je sproščeno dru-
ženje nadaljevalo pozno popoldan. Poudariti moram tudi 
pozitiven odziv udeležencev, ki so pohvalili miren potek 
občnega zbora, brez pregretih strasti, dobro izbrano lo-
kacijo in organizacijo prireditve. Še enkrat hvala vsem, ki 
ste kakorkoli sodelovali in pomagali pri izvedbi 14.redne-
ga občnega zbora PRO—CIKA v Medvodah.

Na visokogorskem hribovitem področju, v Črnem vrhu pri 
Taboru v Savinjski dolini, leži na nadmorski višini 500 m 
naša kmetija, po domače Bergantova kmetija.

Obsega 2,7 ha kmetijskih površin in 3,5 ha gozda. 
Ukvarjamo se z živinorejo. Redimo avtohtono jezersko-
-solčavsko pasmo ovac in cikasto govedo.
Tretjega avgusta 2010 smo pogoreli, udarila je ognjena 
strela. S pomočjo sosedov, gasilcev in prijateljev smo 
zgradili nov hlev s senikom. Prejeli smo pomoč društva v 
obliki sena, za kar se zahvaljujemo g. Rafku Rokavcu in 
članoma društva, ki sta seno dostavila.
Novembra 2010 je plazilo pod še nedokončanim hlevom. 
V naslednjih šestih mesecih smo sanirali plaz in dogradili 
hlev.
Novembra 2011 sem se pri spravilu lesa tudi sam poš-
kodoval.

Ker nesreča nikoli ne počiva, je v letu 2016 zagorel gnoj 
na pokritem gnojišču. Imeli smo srečo v nesreči, da ni 
zagorel tudi novi hlev s senikom.
V letu 2016 se je na občnem zboru združenja rejcev av-
tohtonega cikastega goveda pobiralo prostovoljne pri-
spevke za vse prej naštete nesreče. Zbralo se je 849€.
Člani upravnega odbora združenja so soglasno privolili, 
da tudi rejska organizacija prispeva finančna sredstva v 
višini 400€ za obnovo pokritega gnojišča, za kar se že 
vnaprej zahvaljujem.
Vsem rejcem, ki ste darovali in nam pomagali v nesreči, 
se iskreno zahvaljujem! 

Pavel Bergant z družino

ZAHVALA ob nesreči v Črnem Vrhu
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Eden izmed pomembnih mejnikov s področja spremljanja pa-
sem je bila leta 1987 ustanovljena informacijska zbirka EAAP/
FAO, ki je bila prva podatkovna zbirka pasem domačih živali v 
Evropi. V podatkovno zbirko so bili vključeni vsi opisi in stanje 
pasem, ki ga je priporočala tudi Agenda 21. V to podatkovno 
zbirko je prve podatke o pasmah vključila tudi Slovenija, oziro-
ma v njenem imenu strokovnjaki z Oddelka za zootehniko, ki 
so se že takrat aktivno vključili v delo na področju ohranjanja 
avtohtonih pasem domačih živali. 
Začetne aktivnosti so bile povezane z iskanjem posameznih 
skoraj izgubljenih pasem domačih živali na odročnih kmeti-
jah. Sodelavci Oddelka za zootehniko so na terenu pričeli z 
iskanjem avtohtonih pasem ovc, kokoši in prašičev in pozneje 
še ostalih vrst domačih živali. Pričelo se je delo z urejanjem 
osnovnih pogojev za in situ ohranjanje, z merjenjem pomemb-
nejših proizvodnih lastnosti, označevanjem živali, spremlja-
njem in merjenjem osnovnih rejskih parametrov in uvajanjem 
ter vodenjem rejske dokumentacije. Aktivnostim so se pozne-
je priključili še raziskovalci in strokovnjaki iz drugih inštitucij, 
finančno jih je podprlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Na osnovi stopnje ogroženosti posameznih pasem 
domačih živali so bili v začetku devetdesetih predlagani in iz-
vedeni potrebni ukrepi, ki so preprečili nadaljnje zmanjševa-
nje števila živali avtohtonih pasem (Pregled stanja…, 2001).
V letu 1996 je Slovenija ratificirala Konvencijo o biološki ra-
znovrstnosti s katero se je obvezala k ohranjanju biotske ra-
znovrstnosti v kmetijstvu. Državni zbor je v letu 1999 sprejel 
Nacionalni program varstva okolja, katerega prednostni cilj je 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Program je vključeval tudi 
smernice Programa reforme kmetijske politike, ki vključuje 
tudi rejo ogroženih avtohtonih pasem domačih živali.
Danes je ohranjanje biotske raznovrstnosti in s tem tudi avtoh-
tonih pasem eno od temeljnih načel svetovne in tudi evropske 
kmetijske politike. Skrb za ohranjanje slovenskih kmetijskih ži-
valskih genskih virov in še posebej slovenskih avtohtonih pa-
sem je tako tudi v Sloveniji zakonsko urejeno in se izvaja kot 
Javna služba nalog genske banke v živinoreji (v nadaljevanju: 
Javna služba). Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/2008) in 
Zakon o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/2002) podrobneje določata 
način delovanja Javne službe in vsebine programa ohranja-
nja, osnove pa ima Javna služba tudi v Pravilniku o ohranjanju 
biotske raznovrstnosti v živinoreji (Ur. l. RS, št. 90/2004) ter 
določilih Interlakenske deklaracije, ki je bila sprejeta v okviru 
FAO.

V skladu z Zakonom o živinoreji (Ur. l. RS 18/02) je pod po-
sebnim varstvom 16 avtohtonih pasem domačih živali, od ka-
terih jih 12 uporabljamo za prehrano in kmetijstvo:
• pasma goveda - cikasto govedo,
• pasme konj - lipicanski konj, slovenski hladnokrvni konj, 

posavski konj,
• pasma prašičev - krškopoljski prašič,
• pasme ovc – jezersko-solčavska ovca, bovška ovca, belo-

kranjska pramenka in istrska pramenka,
• pasma koz - drežniška koza,
• pasma kokoši - štajerska kokoš,
• in kranjska čebela.
Delo Javne službe temelji na dolgoročnih Programih ohra-
njanja biotske raznovrstnosti v živinoreji (v nadaljevanju: pro-
gram varstva BRŽ), ki so temeljni dokument izvajanja nalog 
javne službe. Program Varstva biotske raznovrstnosti v slo-
venski živinoreji je sestavni del Strategije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji, ki jo je sprejela Vlada Republike 
Slovenije v letu 2001 in ima svojo podlago v Konvenciji o bi-
ološki raznovrstnosti ter v uskladitvi slovenskega pravnega 
reda s pravnim redom Evropske unije. Javna služba je do da-
nes uspešno zaključila dolgoročne programe ohranjanja za 
prvo (2001 – 2008) in drugo (2010 – 2016) obdobje izvajanja. 
V letu 2010 je bila raziskovalna skupina na Oddelku za zoo-
tehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, izbrana za 
koncesionarja za področje Javne službe nalog genske banke 
v živinoreji.
Dolgoročni Programi varstva BRŽ je pripravljen v skladu z 
določili Interlakenske deklaracije in na osnovi Globalnega na-
črta ohranjanja živalskih genskih virov, ki so ga v letu 2007 
sprejele države članice FAO (Global Plan…, 2007). Program 
obsega vse potrebne neposredne in posredne ukrepe za za-
varovanje avtohtonih in tradicionalnih pasem kot so: popis 
živali, strokovno spremljanje stanja in ogroženosti, možne na-
čine samega ohranjanja in proučevanja bioloških, zootehni-
ških in molekularno genetskih značilnosti kmetijskih živalskih 
genskih virov.
Dolgoročni programi omogočajo izvajanje ukrepov, ki zagota-
vljajo varstvo in ohranjanje posamezne vrste, pasme in linije 
domačih živali v Republiki Sloveniji. Prednostni cilj programa 
varstva BRŽ je ohranjanje ali povečevanje velikosti popula-
cije vseh slovenskih avtohtonih pasem v obliki živih živali in 
genskih virov ex situ in vitro. Avtohtone pasme je potrebno 

Javna služba nalog genske banke v živinoreji
mag. Danijela Bojkovski 
dr. Metka Žan Lotrič 
dr. Gasan Osojnik 
doc. dr. Mojca Simčič

Univerza v Ljubljani
Biotehniška Fakulteta 
Oddelek za zootehniko 
http://www.genska-banka.si/, genska.banka@bf.uni-lj.si

O hranjanje živalskih genskih virov in sonaravni načini kmetovanja so bili glavna tema vrhovnega srečanja 
Združenih narodov v Rio de Janeiru, leta 1992. Takrat je bil sprejet prvi pomemben dokument s področja 
ohranjanja živalskih genskih virov - Agenda 21, ki opozarja na ogroženost pasem in pomembnost njihovega 

ohranjanja. Agenda 21 poudarja, da je potrebno pasme identificirati ter spremljati njihovo stanje ter sprejeti dolgo-
ročne programe ohranjanja. Agenda 21 ni pravno zavezujoč dokument, zato so aktivnosti posameznih držav na tem 
področju odvisne od države in ureditve njene zakonodaje.

ohranjati zlasti v avtohtonem okolju, izenačiti fenotip celotne 
populacije posamezne pasme ob istočasnem ohranjanju pri-
merne genetske variabilnosti znotraj te pasme. Javna služba 
podobne naloge spremljanja izvaja tudi pri slovenskih tradici-
onalnih pasmah domačih živali. 
Zavedati se je potrebno, da imajo avtohtone pasme poglavitno 
vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pri zagotavljanju 
prehranske varnosti za sedanje in bodoče generacije, so tudi 
naša naravna in kulturna dediščina. Izgubljanje biotske razno-
vrstnosti pri posameznih vrstah domačih živali in erozija gen-
skih virov ogroža tudi trajnostni razvoj, ohranjanje kmetijskih 
zemljišč (preprečevanje zaraščanja) in aktivnega podeželja. 
Javna služba sistematično spremlja in analizira stanje biot-
ske raznovrstnosti v slovenski živinoreji. Sem spada osnovni 
monitoring: podatki o staležu, o prostorski razširjenosti, nači-
nih in namenih reje ter prireji in stanju ogroženosti ter možnih 
načinih ohranjanja genskih virov. Brez teh informacij bi bile 
nekatere populacije ali pasme in njihove edinstvene lastnosti 
izgubljene še prej, preden bi poznali njihovo vrednost ali spre-
jeli ukrepe za njihovo ohranjanje. Stalež živali vseh pasem se 
enkrat letno, v mesecu decembru, vnese v Register pasem z 
zootehniško oceno, ki se v skladu s Pravilnikom o ohranjanju 
biotske raznovrstnosti v živinoreji vodi po posameznih vrstah 
in pasmah domačih živali. Register domačih živali je dostopen 
na http://www.genska-banka.si/pasme/register-pasem-z-zoo-
tehnisko-oceno/. Letno se za vsako avtohtono in tradicionalno 
pasmo domačih živali pripravi tudi strokovna poročila. Skupaj 
s priznanimi rejskimi organizacijami se po potrebi dopolnijo 
tudi pasemski standardi za avtohtone pasme. Pri avtohtonih 
pasmah domačih živali je namreč opaziti velike razlike v zu-
nanjosti med posameznimi živalmi kot posledico vnosa tujih 
genov. Avtohtone pasme je treba ohraniti v avtohtoni obliki z 
vsemi za njih značilnimi lastnostmi. 
V Republiki Sloveniji prihaja v zadnjih letih do intenzivnih 
strukturnih sprememb v reji posameznih vrst domačih živali, 
ki imajo za posledico opuščanje oziroma koncentracijo prire-
je na posameznih območjih. Javna služba spremlja prostor-
sko razširjenost reje posameznih vrst in pasem v povezavi z 
opuščanjem rej in spreminjanjem strukture pasem ter ugota-
vlja posledice povezane z zaraščanjem kmetijskih zemljišč.
Zgodovinski viri so edini dokaz nastanka in reje avtohtonih 
pasem domačih živali v Sloveniji. Zato za vse slovenske av-
tohtone in tradicionalne pasme domačih živali Javna služba 
išče in sistematično ureja dokumentacijo o njihovem nastanku 
in reji v Republiki Sloveniji. Bibliografija zgodovinskih virov se 
objavi v digitalni knjižnici Slovenije.
Na področju bioloških značilnosti in reje slovenskih avtohtonih 
in tradicionalnih pasem domačih živali Javna služba opravlja 
proučevanja na vseh področjih povezanih z rejo in ohranja-
njem živalskih genskih virov. Za namene iskanja genetskih 
razlik na molekularno genetskem nivoju Javna služba zbira 
biološki material, na podlagi katerega so kasneje opravljene 
genetske analize pri avtohtonih pasmah domačih živali.
Proizvodni sistemi, trajnosten razvoj in raba živalskih genskih 
virov je v tesni povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti 
v živinoreji. Bolj učinkovita raba razpoložljivih živalskih gen-
skih virov skupaj s primernimi načini reje ter izboljšanje gos-
podarjenja bodo pripomogli k večji ekonomski učinkovitosti 
in istočasno zmanjšali izgubo biotske raznovrstnosti na vseh 
področjih. Potrebno je zagotoviti trajnostno rabo in razvoj 

lokalnih pasem v proizvodnih sistemih s srednjim ali nizkim 
vložkom, prav tako je poudarek na ohranjanju in razvoju pro-
izvodnih sistemov v odročnih okoljih, kjer je potrebna multi-
funkcionalna raba živalskih genskih virov. Za ta namen Javna 
služba proučuje socialne in proizvodne pogoje za in situ ohra-
njanje biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji. Prav tako 
Javna služba proučuje tradicionalne tehnologije reje in tradici-
onalna znanja, okoljevarstvene, etološke in druge vidike reje 
domačih živali. 
V okviru mednarodnega projekta je Javna služba postavila 
smernice za vzpostavitev mreže »Ark-kmetij«, »Ark-središč« 
in »Ark-parkov«. Osnovni namen mreže »Ark-» je ohranjanje 
avtohtonih pasem, predstavitve in trženja njihovih izdelkov ter 
predstavitve le teh širši javnosti. Več o mreži in dejavnostih 
lahko najdete tudi v tej številki revije.
Genetska variabilnost - ohranjanje genetske variabilnosti oz. 
raznolikosti je primarni cilj pri upravljanju ogroženih popula-
cij. Brez variabilnosti bi ostali brez možnosti odbiranja boljših 
živali in izboljševanja lastnosti. Javna služba izvaja analize 
spreminjanja genetske variabilnosti in strukture populacij na 
osnovi porekla pri nekaterih avtohtonih in tradicionalnih pa-
smah domačih živali. Za plemenjake tistih pasem, ki imajo 
stopnjo ocene ogroženosti: kritična, ogrožena, ranljiva ali tve-
gana se zagotavljajo tudi vsakoletne enkratne finančne pod-
pore. 
Javna služba zagotavlja in vzdržuje genetske rezerve za 
posamezne vrste, pasme in linije domačih živali v obliki mi-
nimalnega števila domačih živali, doz semena, jajčnih celic 
ali zarodkov. Genska banka ex situ in vitro - krioprezervacija 
omogoča trajen način shranjevanja živalskih genskih virov, 
ki omogoča tako retrospektivne genetske študije populacij, 
izolacijo zanimivih genomskih odsekov, arhiviranje za pasme 
specifičnih alelov, kot tudi shranjevanje najkakovostnejših ob-
lik genetskega materiala, ki omogoča rekonstrukcijo populacij 
v primeru, ko pride do resne ogrozitve ali celo izumrtja pasme. 
Pomemben del svojih dejavnosti Javna služba namenja tudi 
izobraževanju in ozaveščanju ljudi ter vzpostavitvi razisko-
valne dejavnosti. Redno objavlja podatke o stanju biotske 
raznovrstnosti domačih živali in strokovne prispevke o pome-
nu ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji na različnih 
strokovnih prireditvah, predavanjih in glasilih. Za namene 
ozaveščanja izdaja tudi različne reklamne materiale (koledar-
je, zloženke). Sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi orga-
nizacijami na področju biotske raznovrstnosti (FAO, ERFP, 
EAAP, ICAR, SAVE, DAGENE itd.) in skladno s predpisi 
Evropske unije tudi z drugimi državami članicami. Javna služ-
ba sodeluje z državami članicami EU pri informiranju, semi-
narjih in tehničnih konferencah, pri koordinaciji programov na 
ravni Evropske unije, pri spremljanju in ocenjevanju evropskih 
živalskih genskih virov in drugo. Javna služba tudi zagotavlja, 
da so podatki na področju mednarodnih zbirk in baz podatkov 
pravilni in ažurni. Sem spada tudi aktivno sodelovanje v med-
narodnih projektih, ki se nanašajo na BRŽ.
Javna služba nalog genske banke v živinoreji ima aktivno 
spletno stran (http://www.genska-banka.si/) , ki jo redno in 
sproti dopolnjuje z aktualnimi gradivi. Ureja dostop do čim šir-
šega obsega informacij, ki se nanašajo na program varstva 
BRŽ. Letno za strokovno javnost, priznane rejske organizacije 
in strokovnjake organizira delavnico in predavanja o stanju 
biotske raznovrstnosti v živinoreji ter o drugih aktualnih temah 
povezanih z biotsko raznovrstnostjo v živinoreji.
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Dolgoročno je ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem mo-
goče le vzporedno z njihovo trajnostno rabo. Javna služba 
nalog genske banke v živinoreji na Oddelki za zootehniko 
(BF,UL) kot enega izmed načinov ohranjanja in spodbuja-
nja reje slovenskih avtohtonih pasem, podeljuje statusa ‚Ark 
kmetija‘ in ‚Ark središče‘. Ark-kmetija je namenjena združe-
vanju dejavnosti kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtoh-
tonih pasem domačih živali. Ark-središče je namenjeno reji 
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstveno 
za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti. 
Osnovne mednarodne smernice za oblikovanje mreže Ark 
so nastale kot rezultat projekta ELBARN, ki je bil financi-
ran s strani Evropske komisije v okviru delovnega programa 
Uredbe sveta (ES) št. 870/2004. „Ark“ je mednarodno uve-
ljavljen izraz, ki se v povezavi s kmetijstvom nanaša na rejo 
avtohtonih pasem domačih živali. Vsak obiskovalec, ki pride 
na kmetijo vključeno v mrežo Ark tako ve, da gre za rejo 
ogroženih avtohtonih pasem, pod podobnimi pogoji, kot so 
le-ti v veljavi v drugih državah.
Izraz „ark“ (v prevodu barka, skrinja) sporoča, da spodbu-
janje reje avtohtonih pasem v lokalnem okolju preprečuje 
izumiranje pasem – torej Ark-kmetije in Ark-središča deluje-
jo kot rešilne barke in sočasno predstavljajo zbirko – skrinjo 
dragocenih genskih virov.

V Sloveniji imamo kar nekaj kmetij, ki skrbijo za ohranjanje 
slovenskih avtohtonih pasem in kjer zaradi dobre odpornosti 
in prilagojenosti na različne pašne razmere najdemo cikasto 
govedo. Med prvimi kmetijami, ki so se vključile v slovensko 
mrežo Ark sta Šenkova domačija (Ark-kmetija) na Jezer-
skem in Kmetija Ušen (Ark-središče) iz Zgornjih Grušovelj.

Ark-kmetije in Ark-središča
dr. Gasan Osojnik
dr. Metka Žan Lotrič 
Petra Rant 
mag. Danijela Bojkovski 
Doc. dr. Mojca Simčič

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

Marsikdo se ne zaveda, da se biotska pestrost živalskih genskih virov ne zmanjšuje samo na račun izumiranja 
živalskih vrst, temveč se v znatnem obsegu zmanjšuje tudi na račun izumiranja samih pasem. V zadnjih 
dveh stoletjih je na globalni ravni namreč izumrlo preko 1100 pasem, od tega kar 100 v zadnjih 15 letih. V 

obdobju 2005–2014 se je delež domačih pasem živali, ki jim v svetovnem obsegu grozi izumrtje, povečal iz 15 na 
17 %. Tudi v Sloveniji ima med vsemi slovenskimi avtohtonimi pasmami rejnih živali sedem pasem kritično (najvišjo) 
stopnjo ogroženosti (lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj, bovška ovca, istrska pramenka, be-
lokranjska pramenka, drežniška koza), tri pasme so ogrožene (cikasto govedo, krškopoljski prašič, štajerska kokoš), 
ena pasma pa je ocenjena kot ranljiva (jezersko-solčavska ovca).

Javna služba nalog genske banke v živinoreji, Oddelek za zootehniko, Biotehniška Fakulteta, 
Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, www.ark.si, ark@bf.uni-lj.si

Slika 1: Številne Ark-kmetije in Ark-središča v tujini so se poistovetile s 
simboliko izraza “ark” (foto: www.thearkopenfarm.co.uk, archehof.ch)

Slika 2: Gospodarica, ga. Polona Karničar Virnik o Šenkovi domačiji, 
ki ima več kot 500 let zgodovine: “Domačija je neponovljiv biser 
alpske arhitekture. V svoji prvotni podobi in v prenovljenih objektih 
nudi nastanitev gostom ter mnogim domačim živalim. Na pašnikih 
okoli kmetije se pasejo ovce jezersko-solčavske pasme, krave cike 
in krškopoljski prašiči.” Vzpostavljajo tudi rejo štajerske kokoši (foto: 
Drejc Karničar).

Slika 3: Kmetija Ušen iz Zgornjih Grušovelj se ponaša z mini živalskim 
vrtom slovenskih avtohtonih pasem, v katerem domujejo drežniške 
koze, cikasto govedo in štajerske kokoši. Osnovna dejavnost kmetije 
je oskrba konj (v oskrbi imajo tudi enega konja slovenske hladnokrvne 
pasme), registrirane imajo še dopolnilne dejavnosti: ježa živali, 
svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnic ali tečajev, prikaz 
del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti ter proizvodnja in 
prodaja energije iz sončnega vira. (foto: Vesna Mazej Ušen).

Podeljen status v slovenski Ark mreži pomeni posredno 
priznanje izvornosti rejnih živali, predvsem pa posebne 
vloge reje pri ohranjanju biotske pestrosti v slovenski ži-
vinoreji. Takšne kmetije in središča so odprte za javnost 
(na primer za izobraževalne ekskurzije osnovnih, sre-
dnjih šol, fakultet ipd.), pod individualnimi pogoji ki jih na 
posamezni lokaciji določijo rejci. Pri obeh oblikah je za-
želeno trženje živalskih izdelkov, usmeritev v ekološko 
kmetovanje in sočasno ohranjanje avtohtonih rastlinskih 
sort.

Na kmetijah in središčih mora biti v reji vsaj po ena pa-
sma iz več skupin domačih živali, ki so vključene v pri-
padajoč rejski program ali pa izvirajo iz kontroliranih rej 
iz izvornega okolja posamezne pasme. V reji morajo biti 
zastopani predstavniki iz sledečih skupin:
Skupina A: cikasto govedo, slovenski hladnokrvni konj, 

posavski konj, lipicanski konj, krškopoljski 
prašič.

Skupina B: jezersko solčavska ovca, bovška ovca, be-
lokranjska pramenka, istrska pramenka, 
drežniška koza.

Skupina C: štajerska kokoš, kranjska čebela.

Pod določenimi pogoji, ki so določeni v pravilih za spre-
jetje Ark-kmetij in Ark-središč je mogoče priznati tudi dru-
gačne oblike reje. V nadaljevanju podajamo nekaj pri-
merov rej manjše velikosti, ki jih je mogoče obravnavati 
kot primerne kandidate za Ark-kmetije ali Ark-središča. 
Navedene površine se nanašajo na površine, ki so na-
menjene reji avtohtonih domačih živali pri zagotavljanju 
obtežbe 0,5 do 1,9 GVŽ/ha.

Vabimo zainteresirane rejce in druge izvajalce 
(na primer izobraževalne inštitucije, živalski vrtovi 
ipd.), ki se ukvarjajo s slovenskimi avtohtonimi pa-
smami, da se prijavijo za priznanje Ark-kmetije ali 
Ark-središča. Pravila za pridobitev statusa in druge 
podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani 
www.ark.si. Tu bomo v kratkem tudi vzpostavili seznam 
Ark-kmetij in Ark-središč. Prav tako nam lahko pišete na 
ark@bf.uni-lj.si.
Kmetijam, ki ohranjajo slovenske avtohtone pasme in 
so bile v slovenskem prostoru prve prejemnice nazivov 
Ark-kmetija in Ark-središče smo svečano podelili certifi-
kate na zaključnem dogodku 11. strokovnega posveta 
Javne službe nalog genske banke v živinoreji z naslo-
vom: „Ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali in situ (v živem) in njihova raba, ki se je odvijal 
24. novembra 2016 v viteški dvorani Oddelka za zoo-
tehniko. Informacije o posvetu so na voljo na skrci.me/
Posvet2016.

Ark- 
KMETIJE

primeri kandidatov
Primer 1 Primer 2 Primer 3

Usmeritev plemenske živali, 
meso, med, volna

plemenske živali, 
meso/mleko, jajca

plemenske živali, 
meso, mlečni izdelki, med

Živali v reji
2 × cikasto govedo
10 × jezersko-solčavska ovca
aktivni čebelnjak

5 × krškopoljski prašič
10 × drežniška koza
10 × štajerska kokoš

2 × posavski konj
10 × istrska pramenka
aktivni čebelnjak

Površina 1,8 do 7 ha 1,6 do 6,2 ha 1,8 do 7 ha

Ark-
SREDIŠČE

primeri kandidatov
Primer 1 Primer 2 Primer 3

Usmeritev turizem, urejanje krajine, 
meso, mleko, med

turizem, urejanje krajine, 
meso, mleko, jajca

turizem, urejanje krajine, 
meso, med, plemenske živali

Živali v reji
1 × posavski konj
5 × istrska pramenka
aktivni čebelnjak

1 × cikasto govedo
5 × drežniška koza
10 × štajerska kokoš

1 × krškopoljski prašič
10 × jezersko-solčavska ovca
aktivni čebelnjak

Površina 0,9 do 3,5 ha 0,9 do 3,5 ha 1 do 3,7 ha

Slika 4: Izgled označevalne table in primer podeljenega certifikata za 
status Ark-kmetije
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Poleg krav vzrejamo tudi jezersko-solčavske ovce in 2 
haflinški kobili. Krave imamo pozimi vhlevljene na sis-
tem proste reje z ležalnimi boksi; 7 mesecev jih pasemo. 
Od tega preživijo več kot tri mesece na Veliki planini. 
Zimski obrok za krave je sestavljen s travne senaže, soli 
in vitaminsko-mineralnih dodatkov. Poleti je paša z vi-
taminsko-mineralnimi dodatki in soljo. Telitve pri kravah 
imamo planirane od februarja do aprila; 95% krav teli 
brez pomoči, pri ostalih 5% je potrebna lažja pomoč. Za 
reprodukcijo skrbita dva plemenska bika. V primeru, da 
katera krava ne ostane breja, jo umetno osemenimo. 
Kot bivši študent Biotehniške fakultete, Univerze v Lju-
bljani, oddelka za zootehniko sem na magistrskem štu-
diju II. stopnje posvetil magistrsko nalogo cikastemu 
govedu. Naslov naloge je bil Zgodovinski razvoj in 
lastnosti zunanjosti cikastega goveda. Z nalogo smo 
ponazorili nastanek cikastega goveda in s pomočjo zgo-
dovinskih virov opisali barvne znake cikastega goveda. 
S pomočjo novih metod pa smo ocenili tudi barvo in jo 
primerjali z zgodovinskimi viri. 

Kratek opis naloge:
Cikasto govedo je edina ohranjena avtohtona pasma go-
veda na slovenskem ozemlju. Na območju sedanje Slo-
venije se vzreja že dalj časa saj prvi zapisi o bohinjski 
živini obstajajo iz leta 1768 (Kump in Ločniškar, 1956). 
Zapisano je, da so zahodno od Kamnika in Ljubljane 
vzrejali enobarvno rumenordeče govedo, ki je bilo po-
dobno pasmi eringer.
Povše (1893) je opisal rdeče pisano gorenjsko gove-
do, ki so ga redili na Gorenjskem, točneje na območju 
Kranjske Gore, Radovljice, Tržiča, Kranja, Škofje Loke 
in Kamnika do meje z deželo Koroško. Rdeče pisano 
gorenjsko govedo je nastalo iz svetlega enobarvnega 
do žemljastega deželnega goveda oplemenjenega z biki 
belanske pasme iz Koroške. Govedo je bilo rjavordeče 
z belo liso čez hrbet in križ ter belim pasom čez zadnji 
nogi. Glava je bila enobarvna rdeča. Sedanje cikasto 
govedo je po opisu zunanjosti najbolj podobno temu go-
vedu.
Današnje cikasto govedo ima manjši okvir, kratko glavo, 
širok gobec, izražene oči, tanke in kratke rogove, usmer-
jene delno naprej in navzgor, plemenit vrat z nagubano 
tanko kožo, neizraženo podgrlino, tanke in s kitami iz-
ražene noge ter obsežen vamp. Živali imajo rdečerjavo 
obarvan plašč z enobarvno glavo. Značilen barvni vzo-
rec daje vzdolžna bela lisa na hrbtu in beli pasovi na 
zadnjih in prednjih nogah (Žan Lotrič in sod., 2010).
Cikasto govedo je pasma primerna za vzrejo v težkih po-
gojih reje v alpskem svetu, saj je zelo prilagodljiva in od-
porna. Naši predniki so jo vzrejali kot kombinirano pas-
mo; krave za vzrejo telet in prirejo mleka ter vole za delo. 
Sedaj se krave redi v sistemu krav dojilj za vzrejo telet. 

Bodoči prevzemnik kmetije s cikasto pasmo govedi
Gregor Mlakar, s kmetije Svatnšk

Kmetija Svatnšk se nahaja v vasi Klemenčevo pod vznožjem Kamniško - Savinjskih Alp na nadmorski višini 730 
metrov. Sama lega kmetije je gorsko višinska, saj se okrog 90 hektarjev površin razprostira od nadmorske 
višine 500 metrov pa do 1300 metrov. Podatkov o začetkih kmetije ni, so pa govorice, da naj bi se tu kmetovalo 

že več kot 400 let. Tako sta brata Andrej in moj stari oče Anton Kuhar podedovala kmetijo od svojih staršev. Anton je 
imel velike zasluge, da se je cika na naši kmetiji ohranila. Po njegovi smrti je kmetijo v celoti podedoval stari oče An-
drej. Kmetija Svatnšk je izvorna reja cikastega goveda. Na kmetiji redimo od 30 do 50 živali cikaste pasme. Od tega 
je 22 krav, 2 plemenska bika; ostalo je mlada živina. Imamo dve bikovski materi in dve potencialni bikovski materi. Z 
naše kmetije je bilo že več bikov odbranih za naravni pripust in umetno osemenjevanje. Kar nekaj novih rej je nastalo 
s telicami z naše črede.

Zelo majhno število rejcev redi krave cikaste pasme kot 
krave molznice za prirejo mleka. Vprašanje je, če je to 
prava pot, saj se lastnosti, ki so povezane z mlečnostjo, 
s tem izgubljajo. Pasma je bila v preteklosti namenjena 
tudi prireji mleka, danes pa te lastnosti v rejskem pro-
gramu ni.
V nalogi smo skozi zgodovinske vire pregledali razvoj 
cikastega goveda in geografsko razširjenost rej v prete-
klosti. Posebno pozornost pa smo namenili lastnostim 
zunanjosti in opisom le teh v zgodovinskih virih. Podat-
ke o meritvah živali v zgodovinski virih smo primerjali 
z meritvami na današnji populaciji cikastega goveda. 
Prvesnice v cikastem tipu so bile v vihru visoke 121,52 
cm, prvesnice v delnem cikastem tipu 126,26 cm in prve-
snice v pincgavskem tipu 133,15 cm. Prvesnice sedanje 
populacije cikastega goveda v cikastem tipu so glede na 
višino vihra najbolj podobne populaciji krav gorenjskega 
pincgavskega goveda »planinske zvrsti« (119,59 cm v 
vihru), katere je opisal Ferčej (1947). Povprečna vred-
nost za višino vihra celotne populacije prvesnic (126,98 
cm) pa je najbolj podobna višini vihra pri kravah pinc-
gavskega goveda »ravninske zvrsti« (123,79 cm) (Fer-
čej, 1947).
Nekoč so lastnosti zunanjosti samo opisovali, danes jih 
pri ocenjevanju ovrednotimo subjektivno z ocenami od 
1 do 9 (Žan Lotrič in sod., 2010). Ocene se uporablja-
jo z namenom, da lahko neko lastnost ovrednotimo in 
jih lahko med seboj primerjamo. Sedanji rejski program 
v navodilih za ocenjevanje zunanjosti predvideva več-
je število lastnosti, ki jih je potrebno oceniti v primerjavi 
z lastnostmi zunanjosti, ki so jih pri govedu opisovali v 
preteklosti.
Po sedaj veljavnem rejskem programu se barvo plašča 
in barvni vzorec ocenjuje kot »pigmentacija plašča«, 
»hrbtna lisa«, »pase na golenih« in »pase na stegnih«. 
Glede na dejstvo, da je opisovanje barve in barvnega 
vzorca subjektivno, kar lahko zelo vpliva na oceno, smo 
se odločili izmeriti širino bele hrbtne lise in belih pasov 
na prednjih in zadnjih nogah z metrom, da bi dobili na-
tančne vrednosti. Barvni odtenek osnovne barve plašča 
pa smo izmerili s kromometrom Minolta CR-300, ki barv-
ni odtenek zazna kot parametre L*, a*, b*. 
L*, a* in b* parametre smo izmerili pri 66 živalih mo-
škega spola in 237 živalih ženskega spola. Po analizi 
variance (plemenski biki, višina vihra =125 cm, cikasta 
pasma v rodovniku = 100 %) je bila L* vrednost (LSM 
= 40,94 ± 0,47), a* vrednost (LSM = 5,59 ± 0,10), b* 
vrednost (LSM = 8,22 ± 0,34). Po analizi variance pri 
meritvah ženskih živali je bila pri 125 cm visoki kravi 
s 100 % cikaste pasme v rodovniku L* vrednost (LSM 
= 40,50 ± 0,28), a* vrednost (LSM = 5,92 ± 0,06), b* 
vrednost (LSM = 7,96 ± 0,21). Vpliv spola je statistično 
značilno vplival samo na intenzivnost rdečega odtenka 
barve (a*). Ženske živali so bile značilno bolj intenzivno 
rdeče barve pri enaki višini v vihru in brez vpliva primesi 
drugih pasem v rodovniku.
Vrednosti za L* (svetlost), a* (intenzivnost rdeče barve) 
in b* (intenzivnost rumene barve) so se statistično zna-
čilno zmanjševale z višino vihra živali. S povečevanje vi-
šine vihra so bile živali temnejše in so imele manj inten-
zivno rdeč in rumen odtenek barve. Podoben trend se je 

pokazal tudi pri vplivu deleža drugih pasem v rodovniku. 
Živali z večjim deležem drugih pasem so bile temnejše z 
manj izraženim rdečim in rumenim odtenkom.

Točke na živali, kjer smo merili barvo plašča s kromometrom  
(foto: Simčič M.)

Merjenje 
barve plašča s 
kromometrom 
(foto: Simčič M.)

Merjenje širine 
belega pasu 
na zadnji nogi 
(foto: Simčič M.)
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Naša vas nima visoko 
donečih znamenitosti. 
Ima pil, kot skoraj vsa-
ka vas, ima vodnjak s 
koritom in v bližini ar-
heološko najdišče, to 
je manjše prazgodo-
vinsko gradišče. V teh 
krajih so gospodovali 
Langobardi, Rimlja-
ni, Italijani in še kdo. 
Naši predniki so mno-
go pretrpeli najprej v 
1. in nato še v 2. sve-
tovni vojni. Vedno smo 
se pa znali pobrati in 
trmasto vztrajati na 
kamnitem krasu ter 
kljubovati kraški burji. 

Kraška zemlja nam namreč nudi mnoge naravne da-
nosti, čeprav je skopa. Tako se Zagrajci, kakor se ime-
nujemo tukajšnji prebivalci, že od nekdaj ukvarjamo s 
kmetijstvom, predvsem z živinorejo, poljedelstvom in vi-
nogradništvom, ki v zadnjem času prevladuje.
Naša domačija – »Pri Kosovelovih« stoji na začetku 
vasi, za visokim zidom, ki se dviga desno nad cesto pro-
ti Vojščici. Tradicijo kmetovanja ohranjamo že v četrti 
generaciji in upam, da jo bodo nadaljevali tudi nasled-
nji rodovi. Franc Kosovelj, moj pranono, kakor pravimo 
pradedu po primorsko, je imel poleg kmetije še trgovino 
in gostilno. Bil je tudi župan tedanje občine Gorjansko 
in je še danes znan po tem, da je prvi na Krasu postavil 
latnik pri vzgoji vinske trte. Moj nono Karel je imel nekaj 
časa gostilno, moj oče Franc pa je po 2. svetovni vojni 
nadaljeval le s kmetovanjem. Preživljali smo se s tem, 
kar smo pridelali doma. Kakor hitro smo mogli, smo na-
bavili stroje in sledili napredku. Trije domači otroci smo 

Nova reja cikastega goveda pri Kosovelovih se 
predstavi
Edvin Kosovelj, s kmetije Pri Kosovelovih

N a Dolenjem Krasu, na poti od Komna proti Vojščici, leži Zagrajec. Vas je dobila ime po gradu, ki ga danes 
- razen v imenu - ni več. Baje je stal na Brithu, vzpetini, ki je del kraja. Tu živi le peščica prebivalcev, kakih 
20 stalnih in še okrog 12 občasnih. Skoraj vsi pa se zaradi postavitve svojih hiš lahko pohvalimo s krasnim 

razgledom na kraško pokrajino z rujem in brinjem, s polji, kamnitimi ogradami, vinogradi, travniki in pašniki vse tja 
do morja v Italiji.

imeli za eno izmed glavnih opravil, da smo pasli živino. 
Med prostim časom, tudi na paši, smo se veliko podili za 
žogo in dolgčas preganjali z različnimi pastirskimi igrami. 
Ko je moj oče ostarel, je opustil vzrejo živine, vinograde 
in polja pa sva prevzela z bratom.
To, da se pokrajina vedno bolj zarašča in velika ljubezen 
do živali, je botrovalo, da sva se s sinom odločila za eko-
loško vzrejo koz, oslov in zadnji 2 leti tudi cikastega go-
veda. Zakaj sva se odločila prav za ciko? Ker je to edina 
avtohtona pasma domačega goveda in ker je zaradi svo-
je nezahtevnosti primerna za kraško podnebje in okolje.
Že od mladih nog sem tudi velik ljubitelj gibanja v naravi 
tako pri delu kot pri športu. Upam, da mi je to uspelo 
prenesti na oba otroka, sina Mitjo in hčer Matejo. Oba 
sta športnika, jaz pa njun trener. Ker sem za polovičen 
delovni čas zaposlen kot učitelj na osnovni šoli, moram 
usklajevati službo, trenerstvo in delo na kmetiji. Obde-
lujemo dobrega pol hektara njiv, slabih 13 ha travnikov, 
približno 6 ha pašnikov in slab hektar vinograda. Na bli-
žnjih pašnikih in travnikih, od katerih imam nekaj v na-
jemu in nekaj lastnih, pa se pase čreda 16 koz, 8 oslov 
in 15 glav cikastega goveda. Koze in osli se pasejo na 
površinah ograjenih z električno mrežo. Pašne površine 
(čredinke) za govedo so ograjene z dvema oziroma s 
tremi električnimi vrvicami. Skrbimo, da je živina na var-
nem, na zraku in se zdravo prehranjuje. Ugodna kraška 
klima nam omogoča, da se živina čez celo leto lahko 
pase.
Pri delu sodelujeva z bratom Bogdanom, predvsem pa 
mi pomaga sin, ki ima veselje za delo na kmetiji, čeprav 
si je izbral študij gradbeništva in se profesionalno ukvar-

ja s športom, saj je zaposlen pri slovenski policiji kot 
vrhunski športnik. Je namreč gorski tekač, ravninski in 
gorski maratonec. Za sabo ima več velikih uspehov: bil 
je svetovni mladinski prvak v gorskem teku na Aljaski 
leta 2003, svetovni prvak v gorskem maratonu leta 2011 
v Podbrdu (tek 4 občin) in leta 2013 na Poljskem, sve-
tovni podprvak v gorskem maratonu leta 2012 na Jun-
gfrau Maraton v Švici. Ima še več srebrnih in bronastih 
medalj z različnih svetovnih prvenstev v gorskem teku.
Pri delu na kmetiji priskočita na pomoč tako žena Nives 
kot hčerka Mateja, ki je tudi sama ravninska in gorska te-
kačica z osvojenimi medaljami na svetovnih in evropskih 
prvenstvih v gorskem teku. 
Kadar je trgatev ali košnja, smo zbrani cela družina. Pa 
še kdo od sosedov in tekačev nam da eno roko, kot pra-
vimo tukaj. Pridelamo namreč tudi približno 30 hl terana, 
kar ni zanemarljivo, pa še dobro gre v prodajo.
Naša kmetija je registrirana kot ekološka za pridelavo 
mesa. Žal naše krave in bikci ne govorijo, da bi potrdili 
resničnost tiste predpone eko-. Lahko se pa o tem na 
lastne oči prepriča vsak, ki nas obišče. In vsak, ki uži-
va hrano, pridelano na naši kmetiji, bo sam okusil „eko“ 
pridelavo.
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Živali cikaste pasme so manjšega okvirja, prilagojene tež-
jim pogojem reje. Prvotno so bile uporabljane predvsem za 
prirejo mleka, zato je izvorni mlečni tip cikastih živali, ki ga 
poskušamo ohraniti. Danes je žal večino cikastih krav dojilj, 
kot so bile tudi razstavljene krave. Cikasta pasma je konec 
prejšnjega stoletja skoraj izumrla. Na veselje, predvsem po 
zaslugi rejcev, rejske organizacije in tudi strokovnih služb 
pa je pasma doživela preporod. Število krav cikaste pasme 
se je precej povečalo in še narašča. Vedno več je tudi krav 
v želenem cikastem tipu. Naraslo je število osemenitev 
s semenom bikov cikaste pasme, bikov v pripustu in tudi 
vedno več rejcev se zanima za rejo te pasme. Pasma sicer 
še spada med ogrožene pasme domačih živali.

Rjava pasma je kombinirana pasma, primerna za prire-
jo mleka in mesa. Je naša tretja najpogostejša pasma 
goveda v Sloveniji in spada med naše tradicionalne pa-
sme. Na razstavi je bilo 5 plemenskih telic in plemenski 
bik DANNY. Plemenske telice rjave pasme je ocenje-
val Marko Mlakar, selekcioner iz KGZS – Zavoda Novo 
mesto, najbolje ocenjene pa so bile:
1. mesto: SI 54280395, rejec Jakob Napotnik, 

Topolšica
2. mesto: Sorta SI 04463825, rejec Gašper Pečečnik, 

Velenje
3. mesto: SI 34444825, rejec Martin Trebovc,  

Šentjur

Črno-bela pasma je izrazito mlečna pasma in je druga 
najpogostejša pasma goveda v Sloveniji. Na razstavi je 
bilo 6 plemenskih telic in plemenski bik SEBO. Plemen-
ske telice črno-bele pasme je ocenjeval Igor Stanonik, 
selekcioner iz KGZS – Zavoda Kranj, najbolje ocenjene 
pa so bile:
1. mesto: Avita SI 14340345, rejec Jože Šiler,  

Selnica ob Dravi
2. mesto: Šapka SI 84430339, rejka Mateja Cveček, 

Zgornja Polskava
3. mesto: Frizi SI 94483800, rejec Franc Kaiser, 

Slovenska Bistrica

Lisasta pasma je tradicionalna kombinirana pasma pri-
merna tako za prirejo mleka kot tudi mesa. To je naša 
najštevilčnejša pasma, zato je bilo na sejmu prisotnih 
tudi največje število živali te pasme. 
Poleg 9 plemenskih telic iz rej, ki se ukvarjajo s prirejo 
mleka so bili razstavljeni še trije plemenski biki iz ose-
menjevalnega centa Ptuj VOLGAN, BREJK in VINILI, 
plemenska bika za pripust iz vzrejališča Murska Sobota, 
dojilja s teletom, brezrožni plemenski telici za rejo dojilj, 
8 bikcev za pitanje in 3 pitanci. Plemenske telice lisaste 

Na dan govedorejcev, v ponedeljek 22. avgusta 2016, 
je bilo osrednje dogajanje v maneži, pred hlevom v ka-
terem so bile razstavljene plemenske živali naših naj-
pogostejših pasem: avtohtone cikaste pasme, dveh tra-
dicionalnih kombiniranih pasem lisaste in rjave, mlečne 
črno-bele pasme in mesne pasem limuzin. Dogajanje je 
bilo razdeljeno v tri dele:
- Otvoritev razstave, predstavitev pasem in ocenjeva-

nje plemenskih telic rjave, črno-bele in lisaste pasme 
namenjenih za prirejo mleka.

- Predstavitev živali s poudarkom na prireji mesa, ki je 
bila izpeljana v hlevu. Prevladovale so živali lisaste 
pasme: teleta za pitanje, pitanci, brezrožne plemen-
ske telice za rejo dojilj, dojilja s teletom in plemenska 
bika za pripust, poleg sta bili dojilji cikaste pasme s 
teletoma in dojilja pasme limuzin, ki je na sejmu telila 
bikca AGRA.

- Slavnostna podelitev zvoncev in priznanj.
Letos cikasto govedo ni bilo v programu ocenjevanja, 
imela pa je pomembno vlogo pri uradni otvoritvi razsta-
ve, predstavitvi pasem in ocenjevanja ter otvoritvi slav-
nostnega dela ob podelitvi priznanj in nagrad. V obeh 
primerih se je kot prva širši množici predstavila cika, kot 
edino avtohtono govedo v Sloveniji. Pri tem se je družina 
Knez s svojimi cikami odlično odrezala. Na otvoritev raz-
stave govedi je prišla cela družina oblečena v oblačila 
oziroma noše, ki so jih nosili Solčevani iz obdobja druge 
polovice 19. stoletja do približno 1920 leta in so izrazito 
luksuzna oblačila iz tega časa. Narejena so predvsem 
iz bombaža, volne, svile,… Moški kostum je sestavljen 
iz srajce, dolgih ali podkolenskih hlač, brezrokavnika, 
rekelca, klobuka ter gležnarjev ali visokih usnjenih škor-
njev. V žepu brezrokavnika je bila obvezna žepna ura. 

Gospodar Domen je imel še dodatek na klobuku krivce 
»ta malga petelina«, ruševca. Ženski kostum pa zajema 
podkrilo, rokavice, bogato krilo z modrcem, predpasnik, 
naglavna ruta ali peča ali avba ter naprsna rurta. Obute 
so bile v visoke gležnarje ali nižje čevlje z zlato šnalo 
ter visoke nogavice. Preko predpasnika so nosile skle-
panec. Solčavska noša spada v alpski oblačilni slog 
oblačenja, kroji so povzeti po preprosti srednjeevropski 
mestni oblačilni modi, ki je že prevladovala na Sloven-
skem. Rejec je prejel priznanje za udeležbo na razstavi, 
ki mu ga je podelil predsednik Združenja rejcev avtohto-
nega cikastega goveda v Sloveniji Janez Mrak. Cikasto 
pasmo, Knezovo družino in solčavsko narodno nošo pa 
je predstavil strokovni tajnik za cikasto govedo Matjaž 
Hribar, KGZS -Zavod Ljubljana. 

Živinorejska razstava na sejmu AGRA, 2016
Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut Slovenije
Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik PRO CIKA
Foto: Zoran Kramer, KGZS – Zavod Celje

Z druženje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, je tudi letos sodelovalo na razstavi govedi v okvi-
ru sejma AGRA v Gornji Radgoni. Predstavili smo kravi dojilji s teletoma, ki so bile odbrane na kmetiji Matk 
iz Robanovega kota, po domače pri Knez. Na kmetiji se ukvarjajo z ekološko rejo dojilj cikaste pasme, rejo 

drobnice in predelavo volne. Obdelujejo 10 ha travinja, 5 ha pašnikov, 10 ha planinskih pašnikov in 0,5 ha njiv. V 
posesti imajo tudi 80 ha gozda. Domačija leži na 1222 mnv v Robanovem kotu in spada med gorsko višinske kmetije. 
Kmetija je ena lepših v Sloveniji. Ponosni so na dosežke, kot je 1. In 2. mesto v skupini brejih telic na sejmu AGRA, 
2013 in rejo bikovskih mater.

Cika in družina Knez v solčavski noši se predstavijo na otvoritvi 
razstave

Kravi dojilji cikaste pasme s teletoma, ki so bile odbrane na kmetiji 
Matk iz Robanovega kota, po domače pri Knez.

Živali cikaste pasme so manjšega okvirja, prilagojene težjim pogojem 
reje

Rejci nagrajenih telic rjave pasme (od desne proti levi) so Jakob 
Napotnik, Gašper Pečečnik in Martin Trebovc

Rejci nagrajenih telic črno-bele pasme (od leve proti desne) so Jože 
Šiler, Mateja Cveček in Franc Kaiser
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pasme je ocenjeval Igor Stanonik, selekcioner iz KGZS  
Zavoda – Kranj, najbolje ocenjene pa so bile:
1. mesto: Drava SI 84448068, rejec Peter Prijol, 

Križevci pri Ljutomeru 
2. mesto: Šuma SI 84450210, rejec Janez Fras,  

Apače 
3. mesto: Čarla SI 74437777, rejec Franc Kaiser, 

Slovenska Bistrica

Gostje iz sosednje Avstrije so se letos predstavili s tremi 
telicami lisaste pasme, ter po eno telico rjave in črno-be-
le pasme.
Zvonce in rozete za najboljše živali je prispevala KGZS, 

nagrade v obliki semena sta prispevala OC Preska in 
OC Murska Sobote, OC Ptuj je prispeval fotografije raz-
stavljenih plemenjakov lisaste pasme ter podjetje Sali-
nen Prosol sol in lizalne kamne Biosaxon. Zvonce in ro-
zete najboljšim živalim so ob sodelovanju predsednikov 
pasemskih zvez in društev Sonje Arlič za rjavo pasmo, 
Gašperja Napotnika za črno-belo pasmo ter Aleša Kotni-
ka za lisasto pasmo podelili Tanja Strniša, državna se-
kretarka na MKGP, Cvetko Zupančič, predsednik KGZS 
in Mateja Jaklič, izvršna direktorica Pomurskega sejma. 
Za kulturni vložek je poskrbel Duo brata Perko.
Za govedorejsko razstavo so v prvi vrsti zaslužni rejci, 
ki so razstavljali svoje živali. Živali so odbrali območni 
zavodi KGZS in strokovni tajniki za posamezne pasme. 
Podatke za katalog so pripravili na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije, za dokončno oblikovanje kataloga in tisk pa 
sta poskrbela KGZS in Pomurski sejem. 
Pripravo in predstavitev živali so vrhunsko izpeljali mla-
di rejci: Borut Cveček, Barbara Zajc, Tine Šiler, Jernej 
Hohler, Mitja Peklar, Janko Golob, Boštjan Lemeš, Lea 
Lemeš in Blaž Ules, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Za organizacijo dela v hlevu sta skrbela Nataša Unuk in 
Jože Smolinger (oba KGZS – Zavod Ptuj), posamezne 
pasme so predstavili strokovni tajniki, za rjavo pasmo 
Matija Rigler, KGZS – Zavod Ljubljana, za črno-belo dr. 
Marija Klopčič, BF, Oddelek za zootehniko in za lisasto 
mag. Jože Smolinger, KGZS – Zavod Ptuj. Za fotografije 
je poskrbel Zoran Kramer, KGZS Zavod – Celje. Priredi-
tev je vodil in povezoval Tomaž Perpar, Kmetijski inštitut 
Slovenije.

Zadnja razstava govedi na tem območju je bila pred šti-
rinajstimi leti. Ideja, da se razstava govedi vnovič orga-
nizira, se je rodila na letnem občnem zboru zgodaj spo-
mladi. Po letu 1997 je število kmetij na tem območju ne 
glede na pasmo živali, ki so vključene v kontrolo prireje 
mleka, začelo močno upadati. Nekatere kmetije so celo 
opustile rejo živine. Tako je bilo v letu 2015 vključenih v 
kontrolo prireje mleka 20 kmetij s skupno 225 živalmi. Že 
na samem občnem zboru smo doumeli, da bo razstavo 
govedi težko znova obuditi. Kljub velikim pomislekom je 
v danem trenutku nastala med vsemi rejci govedi in stro-
kovnimi službami pozitivna energija, ki je že v tistem tre-
nutku orisala načrt razstave in hkrati veliko pripravljenost 
vseh za sodelovanje. Določili smo pripravljalni odbor, ki 
se je do končne prireditve sestal štirikrat. V pripravljalni 
odbor smo že v začetku vključili motivirane mlade rej-
ce, ki so odgovorno sprejeli naloge glede priprave živali 
v obdobju pred razstavo in pomoč rejcem pri vodenju 
živali v razstavnem krogu na sami prireditvi. Vsi so bili 
praznično oblečeni v belo srajco in črne hlače. Nosili so 
posebne kravate, ki so predstavljale določeno pasem-

sko organizacijo. V želji po širši in bogatejši razstavi smo 
povabili k sodelovanju tudi rejce in njihove živali, ki so 
vključeni v kontrolo prireje mleka iz območja Male Račne 
in Ilove gore. Vsi so se prijazno odzvali in se nam prid-
ružili. Za popestritev prireditve in v veselje obiskovalcem 
se nam je pridružil tudi rejec slovenskih hladnokrvnih 
konj iz Velikih Lašč.

Franc Perhaj je pripeljal dva sloka plemenska žrebca 
ter domačina Toneta Kastelica, ki je pripeljal tudi kobili 
posavske pasme. Razstavo je popestril domačin Aleš 
Marolt iz Zdenske vasi, ki je prignal čredico cikaste-
ga goveda. Njegove cike so kravice edine avtohtone 
pasme govedi v Sloveniji. Kravice cike, ki sicer niso 
bile v programu ocenjevanja, so bile v lični obori na 
ogled množici in so pritegnile veliko zanimanja obi-
skovalcev. Omenjeni rejec cik je imel ob sebi plakat 
in reklamni material. Radovednim obiskovalcem je 
podal odlično promocijo in poudaril pomen cikaste 
pasme govedi v Sloveniji in tudi širše.

V Dobrempolju smo bili priča zanimivi razstavi govedi
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

V nedeljo, 11. septembra 2016, je bil pri sv. Antonu v Zdenski vasi govedorejski praznik. Ob 20-letnici govedorej-
skega društva Dobrepolje-Struge in 120-letnici Kmetijske zadruge Dobrepolje smo bili priča zanimivi razstavi 
goveda. Razstava in prekrasni naravni ambient Lipov gaj sta privabila množico ljudi. Razstava se je pričela 

z dogonom živali. Sledila je slavnostna otvoritev s kulturnim programom, ocenjevanje živali in podelitev nagrad po 
skupinah. Prireditev je zaključila z izborom krave z najlepšim vimenom in izborom šampionke razstave ter s pogo-
stitvijo udeležencev.

Skupinska slika zmagovalk rjave, lisaste in črno-bele pasme na razstavi AGRA 2016

Zaključna predstavitev telic lisaste pasme. Prva lisasta telica z leve je 
najboljša telica iz kolekcije plemenskih telic iz Avstrije, sledijo nagraje-
ne telice last rejcev Petra Prijola, Janeza Frasa in Franca Kaiserja

Salinen Prosol d.o.o., Tel.: 01 542 56 92 
www.salinen-prosol.si

sol in lizalni kamni za živali
NOVO!
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Letos je bila to prva tovrstna razstava v Sloveniji. Po-
hvalili so jo tako strokovnjaki, kot vsi obiskovalci, ki so 
se zbrali na prizorišču in ob ocenjevalnem krogu. Vode-
nje programa razstave je bilo zaupano Tomažu Perparju 
iz Kmetijskega inštituta Slovenije in domačinki Sabini 
Strnad. Na začetku so zbrano množico pozdravili šte-
vilni gostje (predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije Cveto Zupančič, predsednik zadružne zveze 
Slovenije Peter Vrisk, direktor KGZS – Zavoda Ljubljana 
Jože Benec in župan občine Dobrepolje Janez Pavlin).

Poudarili so pomen ohranjanja kmetijstva v današnjih tež-
kih časih slabe konkurenčnosti. Sledil je kratek kulturni 
program. Po njem so v ocenjevalni krog najprej pripelja-
li breje plemenske telice črnobele pasme, ki jih je ocenil 
Igor Stanonik iz KGZS – Zavoda Kranj. Sledil je prihod 
brejih plemenskih telic lisaste pasme, ki jih je ocenje-
val strokovni vodja in strokovni tajnik za lisasto pasmo 
mag. Jože Smolinger iz KGZS - Zavoda Ptuj. Nazadnje 
je v krog prišla skupina brejih telic- prvesnic ter mlajše in 
starejše krave rjave pasme. Krave rjave pasme so bile 
zastopane v več skupinah, saj dobrepoljsko območje pri-
pada prav rjavi pasmi goveda. Ocenjevalec govedi rjave 
pasme je bil strokovni vodja in strokovni tajnik za rjavo 
pasmo Matija Rigler iz KGZS – Zavoda Ljubljana. Ivan 

Grm, predsednik Govedorejskega društva Dobrepolje-
-Struge, po prireditvi ni skrival navdušenja. Povedal je, 
da so kot društvo zelo zadovoljni, da je prireditev uspela 
daleč nad pričakovanji. Dobil je številne pohvale stroke in 
ljudi, tudi tistih, ki ne prihajajo s kmetij. Istega mnenja je 
bil tudi rejec Jože Zrnec, predsednik Kmetijske zadruge 
Dobrepolje. 
Kot strokovni vodja razstave se vsem rejcem zahvalju-
jem. Lahko povem, da sem po razstavi bogatejši za ve-
liko izkušnjo. Boljšo in uspešnejšo prihodnost vidim in si 
je želim še naprej v timskem delu, strokovnosti, zaneslji-
vosti in iskanju najboljših rešitev, kot sva bila v danem 
trenutku povezana z lokalnim kmetijskim svetovalcem 
Francijem Omahnom, KGZS – Zavod Ljubljana. Spoz-
nal sem veliko voljo in moč starejših rejcev, ki so v 
obdobju priprav pokazali veliko željo, delavnost in 
motiviranost mladcev v najlepših letih. Vaša volja, 
znanje in zagnanost so vplivali na motiviranost mla-
dine. Prav ta vnema, veselje in ljubezen do kmetova-
nja vlivajo optimizem in zagotavljajo razvoj kmetij-
stva v naših krajih.

Žal je ostalo le pri željah, čeprav smo organizatorji vlo-
žili mnogo truda, da bi uspeli in bi zopet navdušili veliko 
množico ljudi, ki bi si prišla ogledat našo tradicionalno 
prireditev. Kljub slabemu vremenu nam je uspelo izpe-
ljati prireditev Praznik sira in vina. Že tretjič zapored in 
k sreči v dvorani Danica, tako, da nas od tam deževno 
vreme ni pregnalo. Na tem prazniku sodelujejo sloven-
ski vinarji in sirarji, ki nudijo degustacijo svojih izdelkov. 

Ob tem so bile na voljo kulinarične dobrote naših gostin-
cev. Za najmlajše je bilo poskrbljeno na delavnicah. Tisti, 
malo večji in starejši so se sprostili in poveselili ob od-
ličnih nastopih. Letos so nastopili Kerlci, harmonikarski 
orkester Simona Bučarja, Anzhe music, folklorne skupi-
ne, klapa Volosko iz Hrvaške, plesalke Cowboy ritma, 
Godba Bohinj, Poljanski orgličarji, Lovski rogisti Bohinja. 
Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji starodobnega kole-

Kljub trmi se vreme tokrat ni dalo!
Turistično društvo
Bohinj
Jure Sodja

T retja nedelja v septembru je tradicionalno namenjena Kravjemu balu, največjemu bohinjskemu prazniku. Prire-
ditvi, ki povzdiguje sir, sirarstvo, planšarstvo, kmetijstvo in še posebej našo avtohtono kravico ciko. Letošnjega 
praznika v Bohinju smo se še posebej veselili. Načrtovali smo veliki, slavnostni, jubilejni Kravji bal - 60. po vrsti.
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sarstva. Na letošnjem prazniku je svoje dobrote ponudilo 
trinajst sirarjev, ki so bili večinoma z bohinjskega kon-
ca, poleg njih še sirar iz Štajerske in en iz Notranjske. 
Večina sira je bila kravjega, le en lokalni pridelovalec je 
ponudil tudi kozji sir. Organizatorji se tako ne limitiramo 
na kravje mleko ali na lokalnost, čeprav imajo domači 
pridelovalci prednost. Ob izbiri vina, je bila predvsem va-
žna razpršenost ponudnikov iz celotne Slovenije, tako, 
da smo na koncu pokrili kar osem pokrajin. Obiskovalci 
so bili navdušeni nad kreacijami naših gostincev, saj so 
bile v ponudbi med drugim tudi sirove lizike, sirova juha, 
razne vrste mesa s sirom, priloge iz mlečnih izdelkov, 
tudi polži ter sladoled z mohantom.

Siri, jedi s sirom, vina, krušni izdelki – vse to je bilo na 
voljo za degustiranje. Marsikateri obiskovalec je odnesel 
domov hlebec slastnega kruha. Bohinj je že dolga leta 
poznan in priznan po svojem siru, pa tudi po tradicionalni 
prireditvi Kravji bal. Namen praznika sira je predvsem 
povečati prepoznavnost Bohinja in njegovih kulinaričnih 
dobrot. V lokalnih gostilnah ali visoko v planinah, bohinj-
ski sir širi in bo širil dober glas daleč naokrog. V Bohinju 
želimo ponuditi obiskovalcem dvodnevni dogodek, ki je 
odlična priložnost za gurmanski vikend oddih. 
Kravji bal je najstarejša prireditev, ki je bila do petdesetih 
let prejšnjega stoletja predvsem praznik domačinov, ki 

so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob 
koncu turistične in pašne sezone. Na prireditvi 
sodelujejo planšarji in majerji, ki z višje leže-
čih planin privedejo okrašene trope živine in 
na ramenih prinesejo „basengo“ - vse kar pot-
rebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so 
potrebne za življenje na planini. Živino s planin 
prigonijo ob 13.00 uri, ko v sprevodu nastopajo 
vsi izbrani nastopajoči in gostje.
V Bohinju bi moralo biti tudi letos veselo tretjo 
nedeljo v septembru, pa je žal dež vse skupaj 
preprečil. V bogatem spremljevalnem pro-
gramu bi nastopili: Folklorna skupina Bohinj, 
Folklorna skupina KUD Triglav Srednja vas, 
Godba Bohinj, Godba Komenda, Ženska klapa 
Volosko iz Hrvaške in citrar Dejan Praprotnik. 
Za celodnevno zabavo bi letos skrbeli ansam-
bli: Poskočni muzikantje, Žargon in Petan.

V letošnjem letu smo bili kar hude bitke z dežjem, saj se 
je vremenska napoved menjala in obračala vsako uro. 
Tako je v soboto pred Kravjim balom povsod med pol-
dnevom in šestnajsto uro kazalo na dež. Po sestanku 
komisije za prireditve, smo se odločili, da letošnji Kravji 
bal odpovemo. Potrti in razočarani smo še pravočasno 
obvestili vse udeležence, soorganizatorje in medije. To je 
bil za nas eden bolj žalostnih trenutkov leta, vendar je bil 
letos dan za prireditev v Bohinju res zelo deževen in mo-
ker. Težko bi izpeljali prireditev, saj je v urah namenjenih 
vrhuncu Kravjega bala najbolj deževalo. TD Bohinj je, 
zaradi odpovedi odmevne prireditve, utrpelo 19.000,00 
€ direktne finančne izgube. Kljub temu že načrtujemo in 
se veselimo prihodnjega 60. jubilejnega Kravjega bala v 
Bohinju leta 2017.
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V zadnjih dveh desetletjih in pol opažamo, da se tren-
di počasi spreminjajo, kar je pripeljalo do nizke samo-
oskrbe. Število kmetov in njih pridelkov se je zmanjšalo. 
Posledično se je pokazala potreba po veleblagovnicah 
in več trgovinah. Občina se je sprva trudila, da bi se ta 
trend spremenil, vendar bi za to potrebovali večje spre-
membe. Po drugi strani pa so kmetje, ki so v Kočevju še 
delovali, vedno bolj poudarljali, da potrebujejo nekoga, ki 
bo njihove izdelke prodajal, jim pomagal pri administra-
tivnih ovirah in z njimi sodeloval na vseh področjih. Na 
podlagi teh želja se je pojavila ideja o Zadrugi, ki bi zdru-
žila vse pridelovalce in predelovalce pod eno blagovno 
znamko. S tem bi jim omogočili večjo prepoznavnost 
in konkurenčno prednost na trgu. Podjetniški inkubator 
Kočevje je z veseljem sprejel izziv, da pomaga ustano-
viti in vzpostaviti poslovni model zadruge, ki bo deloval 
še dolga leta. Zadrugo Zakladi Kočevske je ustanovilo 
šest ustanovitvenih članov novembra 2015, za predse-
dnika zadruge so izbrali Braneta Merharja, ki bi s svoji-
mi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem pomagal Zadrugi 
zrasti v prepoznavno in uspešno podjetje. Zadruga je z 
vstopom v leto 2016 od občine najela tudi dve parceli. 
Prva parcela v izmeri slabih šest hektarjev je namenjena 
predvsem pridelavi hrane, druga parcela v izmeri enega 
in pol hektarja pa za urbane vrtičke. Prva parcela je bila 
v osnovi precej zanemarjena, zato smo morali prostor 
očistiti ter sanirati. Sadovnjak, ki je bil na parceli že leta, 
je bil v slabem stanju in zapuščen, zato je zadružnik Al-
bin Likar s pomočjo svetovalke na KGZ Ane Ogorelec 
in Janeza Levstka iz Kmetijskega sklada opravil nujne 
reze in ga spravil k življenju. Na parceli so se razrasle 
tudi smreke in nekateri iglavci, katere je zadružnik Da-
vor Papež odstranil in očistil zemljišče. Del zemljišča na 
drugi parceli je podjetje GO-KO brezplačno že pred no-

vim letom preoralo in uredilo, tako da je bila zemlja prip-
ravljena za urbane vrtičke. Poleg obdelovalne površine 
in prodaje lokalno pridelane hrane in pijače je Zadruga 
prevzela tudi promocijo Tržnice Kočevje, ter s tem razlo-
gom zaposlila eno osebo. 

Te dni mineva leto odkar je bila Zadruga ustanovljena. 
Ko pogledamo nazaj, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, 
da je bilo veliko narejenega. Zadruga dobavlja lokalno 
hrano pod blagovno znamko Zakladi Kočevske večini 
javnim zavodom v Občini, svojo stojnico ima na Tržnici 
Kočevje, postavila je tudi spletno trgovino, ter poskrbela 
za promocijo lokalne hrane in pijače po Sloveniji in tudi 
tujini. Spoznali smo, da imamo v Kočevju in širši okoli-
ci veliko poljedelskih izdelkov. Težava se je pojavila pri 
dobavi svežega mesa. Pri tem si želimo pomagati tudi s 
sodelovanjem z občino Kostel, ki imajo bogato ponudbo 
avtohtone pasme cikastega goveda za katerega verja-
memo, da bi bil tudi za naše kupce mamljiva ponudba 
in rešitev.

Promocija zadruge, ZAKLADI KOČEVSKE IN 
TRŽNICA KOČEVJE
Podjetniški inkubator Kočevje
Andrej Mladenovič

Kočevje je bilo nekoč poznano kot mesto z bogatim kmetijstvom. Na vsakem travniku v občini smo lahko opazo-
vali živino, ki se je pasla. Obdelana polja so bila polna pridelkov. Tako je bilo mesto skoraj v celoti samooskr-
bno. Police v trgovinah so bile bogato obložene z lokalno pridelano hrano in pijačo. Med občani smo redko 

našli koga, ki ni vsaj nekaj pridelal sam doma. Tudi stanovalci blokov in stolpnic so si izborili kos obdelovalne zemlje, 
majhen vrtiček, na katerem so pridelali sezonsko hrano.

Kočevje je bilo nekoč poznano kot mesto z bogatim kmetijstvom, 
1935

V prvi fazi je bilo za občane namenjenih 
osemindvajset vrtičkov, ki so bili skoraj v 
celoti oddani, s pomočjo Študentskega 
kluba Kočevske pa smo okoli vrtičkov 
postavili tudi ograjo. V letu 2017 name-
ravamo glede na povpraševanje začeti 
z drugo fazo priprave vrtičkov za odda-
jo. Na večji parceli smo letos že obirali 
prva jabolka. Uporabili smo jih za pride-
lavo soka in kisa. V letu 2017 imamo cilj 
zasaditi še ameriške borovnice, jagode, 
zeliščni vrt ter vzpostaviti prostor za izo-
braževanje in druženje (zunanja učilnica 
in muzej na prostem). Zadruga Zakladi 
Kočevske je tudi socialno podjetje, saj 
vlada v Kočevju visoka brezposelnost in 
trud Zadruge je ustvarjati delovna mesta 
oziroma vključevati ciljno ranljive skupi-
ne v delovne procese. V program dela 
smo vključili tudi učence osnovne šole s 
posebnimi potrebami - OŠ Ljubo Šercer. 
Otroci so pomagali pri zasaditvi borovnic, 
luščenju fižola, pobiranju jabolk in pride-
lavi soka. Prav tako smo k izobraževa-
nju in delu pritegnili osebe iz programa 
Javno koristna dela in usposabljanja na 
delovnem mestu. 
Preteklo leto je bilo naporno in delavno. 
Sodelavci v Zadrugi smo morali prema-
gati marsikatero oviro.V zadovoljstvo 
nam je, da so se ljudje zopet združili, se 
povezali med seboj in da vsi sledimo sku-
pnemu cilju. Za to imajo veliko zaslug vsi 
zadružniki, zaposleni v Zadrugi, Občina 
Kočevje in Podjetniški inkubator Kočevje.

Nova tržnica Kočevje



26 27

Tržnica Stražišče je trenutno odprta vsak drugi petek v 
mesecu. Ponudba je dobra in bo še boljša, če se bodo 
Stražiščani in okoličani prepričali o njenem pomenu. 
Tržnica jim bo namreč ponudila tiste pridelke in takšno 
kakovost, kot jo bodo zahtevali. Obisk tržnice je dober, 
glede na velikost območja, ki obkroža Štražišče. Ob 
vsakem tržnem dnevu društvo organizira posebno temo 
dneva, kjer tudi sami pridelovalci pripravijo kakšno pre-
senečenje. Običajno se tržni dan zaključi z predavanjem 

Promocija cike na tržnici Stražišče
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

T ržnica Stražišče deluje v sodelovanju z društvom Sorško polje (www.sorskopolje.si). Društvu predseduje g. 
Matjaž Jerala. Ideja tržnice je, da lokalne pridelovalce spodbudijo k pridelovanju in oskrbi predvsem lokalne 
prebivalce z kakovostno, svežo, doma pridelano oz. predelano hrano. Razloge za njihove ideje in delovanje 

vidijo v ponudbi trgovcev cenovno ugodne, na videz sveže zelenjave, ki pa običajno prepotuje velike razdalje, zele-
njava čaka v hladilnicah ali pa močno škropljena in celo obsevana daje svež videz in vabi kupce. Slednji jo seveda 
radi kupujejo zaradi popustov, pri čemer pa spregledajo in ne preverijo kakovosti. Razloge vidijo tudi pri majhni 
samooskrbi, posledično tudi ranljivosti pri kakršni koli povzročeni moteni dobavi zelenjave iz drugih držav. Trenutna 
samooskrba pri zelenjavi je v Sloveniji 35-odstotna. Motiv društva je v kupovanju kakovostne hrane v svojem okolju, 
skrbi za zdravje, za okolje v katerem živimo, za njihove sovaščane in lokalne pridelovalce. Društvo Sorško polje or-
ganizira različna predavanja z namenom informiranja o pomenu ekološko pridelane hrane, delajo na skupnih vrtovih 
v Prašah in Zbiljah, dvakrat letno organizirajo ogled dobrih praks, ki je namenjen kmetovalcem, da spoznajo, kako v 
različnih predelih Slovenije ekološko kmetujejo.

na temo dneva. Teme, ki jih organizirajo so 
za obiskovalce zanimive in poučne:
– bučni dan
– krst vina, mošt, peka kostanja
– praznična tržnica
– koline, suho meso – kulinarika
– štorije, običaji, šege, navade
– vrtnarjenje, semena, biodinamika…
9.9.2016, smo bili povabljeni na tržni dan z 
temo: Stražiška tržnica v znamenju kra-
ve Cike, edine avtohtone pasme govedi 
v Sloveniji. Na samo tržnico smo pripeljali 
telico od rejke Simone Sitar iz Volčjega po-
toka in jo predstavili množici. Pri prevozu in 
pripravi telice sta pomagala Janez Mrak in 
Milan Hribar. Cika je na tržnici postala pra-
va atrakcija, predvsem pri otrocih, ki so jo 
lahko božali, se z njo slikali in o njej tudi kaj 
izvedeli. Babicam in dedkom je cika prikli-
cala spomine na otroštvo. Na tržnici se je 
predstavila tudi ekološka kmetija Marija-
ne Košir Karničar, Zgornje Jezersko 104, 
s svojimi izdelki iz produktov njihovih 
cikastih krav (mleko, kislo mleko, skuto, 
jogurt). Kmetija je predstavila tudi izdela-
vo masuneka, ki smo ga lahko poskusili. 
V letošnjem letu se je kmetija vključila 
v kontrolo prireje mleka, saj dajo velik 
pomen kakovosti izdelkov predelanih iz 
mleka. Ob 19. uri sem imel v dvorani pre-
davanje oz. predstavitev na temo: Cikasto 
govedo. Za lepo presenečenje ob koncu je 
na citre zaigrala Tanja Pernuš, ki je že vpe-
ljana na kmetijo kot Matijevo dekle.

Kmetija Košir Karničar
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Preglednica 1: Primerjava mlečnosti v standardni laktaciji na Gorenj-
skem in Sloveniji v letu 2015

Mlečnost Gorenjska Slovenija Razlika
RJ 6.118 5.602 516
LS 5.644 5.353 291
LSX 6.312 5.982 330
ČB 7.882 7.535 347
CK 3.290# 2.906 384

* pri cikasti pasmi je bil obračunano samo 6 laktacijski zaključkov

Temelj selekcijskega dela pa je bil narejen pred 110 
leti, ko se je pričelo z kontrolo mlečnosti na gorenjskih 
kmetijah, ki jo je uvedla Živinorejska zadruga za rdeče 
cikasto govedo v Selcih pri Škofji Loki leta 1906, pod 
vodstvom kmetijskega strokovnjaka Radota Legvarta.
V začetku 19. stoletja so socialne in gospodarske raz-
mere kmetovalce postavile pred dejstvo, da so se začeli 
združevati. Začeli so ustanavljati živinorejske zadruge 
po nemškem zgledu. Na Kranjskem je bilo v letih 1905 
do 1914 ustanovljenih 64 živinorejskih zadrug, na slo-
venskem Štajerskem pa od leta 1899 do 1913 29 živino-
rejskih zadrug (Hernja-Masten, 2004).
Ustanovitelj prve živinorejske zadruge v Selcih pri Škofji 
Loki leta 1905 je bil Rado Legvart (Ferčej, 1999). Sesta-
vil je pravila, rodovniško knjigo in vpeljal poslovanje. Že 
v naslednjem letu so uvedli kontrolo proizvodnje mleka. 
S statutom pa so bili določeni namen, pogoji za ustano-
vitev zadruge, organiziranost, dolžnosti in pravice članov 
zadruge (Legvart, 1910), ki so dejansko identični dana-
šnjemu času.
Glavni namen živinorejske zadruge je bil (Legvart, 1910):
• Izboljšati pasmo z odbiro dobrih mlečnih krav ter 

pravilno odbranih plemenjakov, slabe pa izključiti iz 
reje. Eden izmed kriterijev je bil tudi, da mora biti žival 
dobra tudi za vprego.

• Nakup in reja elitnih bikov za potrebe članov zadrug.
• Nakup in prodaja plemenskih krav in telic.
Pogoji za ustanovitev živinorejske zadruge so bili 
(Legvart, 1910):
• Najmanj 50 čistokrvnih krav za vpis v rodovnik in 

premirani biki. V pasemsko neizenačenih okoliših so 
priporočali za določen čas ustanovitev bikorejske za-
druge.

• Krave, vpisane v rodovnik, so morale imeti pedigre, 
biti pravilnih oblik in imeti vse značilnosti pasme.

Dolžnosti članov zadruge so bile (Legvart, 1910):
• vpisovanje plemenskih živali v rodovno knjigo,
• urejanje skupnih pašnikov, predvsem za mlado živi-

no,
• uvajanje kontrole proizvodnje za rodovniške živali,
• organizacija strokovnih predavanj in tečajev,
• organizacija premiranj in razstav,
• sodelovanje z državnimi in deželnimi institucijami.
Značilnosti organiziranja živinorejskih zadrug (Legvart, 
1910):
• Zadruge so bile ustanovljene kot zadruge z omejenim 

jamstvom.
• Zadružni delež je znašal 20 kron na 5 krav, pri vpisu 

v rodovnik pa je bilo potrebno plačati 20 vinarjev.
• Za ustanovitev živinorejske zadruge je bil potreben 

ustanovni zbor. Na občnem zboru so se zadružniki 
vpisali v pristopno knjigo in hkrati plačati pristopnino 
ter delež.

• Dohodki zadruge so bili sledeči: 
- pristopnina članov, 
- odškodnine za uporabo pašnikov, 

Ob 110 letnici kontrole mlečnosti na Gorenjskem
KGZS – Zavod Kranj
Igor Stanonik, vodja oddelka za živinorejo

O bmočje KGZS zavoda Kranj skoraj 60% površine predstavlja gozd, 78% kmetijski površin je poraslo s travo 
(travniki in pašniki), zato je temeljna usmeritev kmetijstva že od nekdaj govedoreja in reja drobnice. Glede na 
naravne danosti je gorenjska regija usmerjena predvsem tržno prirejo mleka in rejo krav dojilj. Po podatkih 

Kmetijskega inštituta trenutno redimo na 738 kmetijah 15.226 krav molznic, od katerih se oddaja mleko v mlekarno. 
V kontrolo prireje mleka pa je vključenih 393 kmetij oziroma 11.292 krav, od tega 7 krav cikaste pasme. V povprečju 
je mlečnost na Gorenjskem pri vseh pasmah v standardni laktaciji nad slovenskim povprečjem, kar lahko vidimo na 
spodnji preglednici.

- odstotki pri prodaji živine, 
- deželne in državne podpore, 
- podpore denarnih zavodov in občin.

Naloga živinorejskih zadrug je bila: nabava in reja za-
dostnega števila kvalitetnih plemenskih bikov, vodenje 
kontrole, poučevanje o prehrani, pridelavi krme in o 
molži, ugotavljanje donosnosti živali, priprava razstav in 
vzpodbujanje rejcev k tekmovalnosti. Denar za nabavo 
bikov so zadruge dobivale od občin in iz deželnih pod-
por. Članski deleži v teh zadrugah so bili nizki, zato da so 
se lahko včlanili tudi majhni posestniki. Deželni odbori so 
dodeljevali živinorejskim zadrugam plemenjake v oskr-
bovanje. Selekcijsko delo je prekinila 1. svetovna vojna.
Prva leta po vojni so bila namenjena obnovi črede. Šele 
v začetku tridesetih let se je začelo ponovno z organi-
zacijo živinorejskih zadrug. Med vojnama je prva začela 
delovati živinorejsko-selekcijska zadruga v Naklem leta 
1929. Njena naloga je bila selekcija pri vzreji goveje ple-
menske živine, skrb za dobre plemenjake in izvajanje 
molzne kontrole (Ferčej, 1990). 
Obseg dela in število selekcijskih organizacij na Gorenj-
skem in Sloveniji se je hitro povečevalo, še posebno 
po letu 1924, ko je bil v Kranju med prvimi ustanovljen 
Odbor za Gorenjsko pasemsko območje (Oblak, 1938). 
V Kranju je bil sedež živinorejske zveze za gorenjsko 
cikasto govedo, ki je imela 1.344 članov. Mlečnosti 
niso kontrolirali pri vseh kravah v čredah, temveč le pri 
kravah, prijavljenih za kontrolo. Selekcijske organiza-
cije so odgovorno pristopile k organizaciji na področju 
kontrole proizvodnje in selekcijskega dela. V okviru teh 
je bila organizirana tudi strokovna živinorejska služba. 
Število kontroliranih krav se je iz leta v leto povečevalo. 
Obseg kontrole in povprečna mlečnost krav je prikazana 
v preglednici 2, kjer vidimo, da je bila mlečnost cikaste 
pasme popolnoma primerljiva z ostalimi pasmami.

Preglednica 2: Pregled povprečne letne proizvodnje krav v obdobju 
1932 do 1937 (Puppis, 1956)

Živinorejska 
selekcijska 
zveza

Število krav 
s celoletnimi 

zaključki

Povprečna letna 
proizvodnja mleka, 

kg
Leto 1932 1937 1932 1937
Kranj 300 953 2.150 2.142
Ljubljana 306 1.274 2.255 2.217
Šentjur pri 
Celju 202 567 2.127 1.963

Maribor 153 591 2.007 2.181
Ormož 105 377 1.978 1.930
Murska 
Sobota 759 1.598 1.924 2.129

Skupaj 1.825 5.360 2.050 2.126

Po 2. svetovni vojni se je selekcijsko delo nadaljevalo po 
letu 1952. Delo živinorejskih zvez so prevzeli živinorejski 
odseki splošnih kmetijskih zadrug ali večje samostojne 
organizacijske enote v živinorejskih odborih okrajnih za-
družnih zvez. Živinorejski odseki zadrug so bili povezani 

v okrajni živinorejski odbor, ki je s strokovnjaki za živino-
rejo pri okrajni zadružni zvezi strokovno vodil in nadziral 
pravilno izvajanje kontrole proizvodnosti krav.
V letu 1955 je bila Slovenija še pasemsko zelo raznolika. 
Zato se je kontrola opravljala v tistem času pri šestih pa-
smah. Največji delež kontroliranih krav je pripadal rjavi 
pasmi (Puppis, 1961). V preglednici 3 je prikazano števi-
lo kontroliranih krav in mlečnost v letu 1955 po pasmah. 
Tudi tukaj vidimo, da je bila mlečnost cikaste pasme še 
vedno na nivoju drugih pasem.

Preglednica 3: Število kontroliranih krav in letna mlečnost v letu 1955 
po pasmah (Osterc in sod., 2004)

Pasma Število 
krav

Mlečnost na 
kravo, kg

Vsebnost 
mlečne 

maščobe, %
Rjava 10.053 2.435 3,67
Lisasta 4.611 2.438 3,91
Cikasta 2.647 2.282 3,81
Pincgavska 1.335 2.380 3,76
Bela 
slovenska 1.516 2.151 3,93

Pomurska 1.328 2.180 4,07

Cikasta pasma je v začetku šestdesetih let zaradi izvoza 
mesa (baby beef) v Italijo in potreb po mleku in mleč-
nih izdelkih začela izgubljati konkurenčno sposobnost v 
primerjavi z ostalimi pasmami. Po začetnih poizkusih s 
križanjem s hereford pasmo za izboljšanje mesnatosti 
in s črno belo pasmo za izboljšanje mlečnosti je bila do-
končna odločitev o zamenjavi cikaste pasme sprejeta 
jeseni 1964, ko je bil posebej na to temo v Kranju orga-
niziran posvet na katerem so bile sprejete usmeritve v 
govedoreji na Gorenjskem. Najpomembnejši sklepi pos-
veta simpozija so bili naslednji (Kunstelj, 1977):
• Cikasta pasma se zamenja in pretopi z lisasto pasmo 

kot najprimernejšo za prirejo mleka in mesa.
• Pospešuje se organiziran nakup plemenskih živali li-

saste pasme.
• Kmetijske organizacije so dolžne izdelati programe 

za zamenjavo pasme in jih vključiti v gospodarske 
programe pristojnih komun.

• Preprečiti je treba pripust plemenic pod nelicenci-
rane bike, ker to moti smotrno reprodukcijo govedi. 
Preprečevanje nekontroliranega pripusta je naloga 
inšpekcijske službe.
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Sprejeti sklepi in njihova realizacija v praksi je tako od-
ločilno spremenila tok govedoreje na Gorenjskem. Z 
rejo lisaste in črno bele pasme je vse od leta 1970 dalje 
predstavljala gonilno silo razvoja tržne prireje mleka v 
Sloveniji. 
Posledično je padlo število osemenitev z biki cikaste 
pasme na nično točko, kar lahko vidimo iz spodnje pre-
glednice števila osemenitev po pasmah. Po spoznanju 
vrednosti avtohtone cikaste pasme in oživljanju njenih 
genov je okrog leta 2000 pričelo število osemenitev z 
biki cikaste pasme na Gorenjskem ponovno rasti. K po-
večanemu številu osemenitev je pripomogla vzpostavi-
tev selekcije pri pasmi, vodenje izvorne rodovniške knji-
ge in zavzeto delo rejcev ter strokovnih služb. K ohranitvi 
izvornega tipa cikastega goveda pa so ključno vlogo od-
igrali izvorni rejci, ki so ohranili avtohtoni tip do začetka 
organiziranega rejskega dela. Število osemenitev z biki 
cikaste pasme se je na Gorenjskem v zadnjih 15 letih 
povečalo za 132%.

Preglednica 4: Spreminjanje števila osemenitev po pasmah v letih 
1961 do 2015 na Gorenjskem (Poročilo o delu Osemenjevalnega 
centra Preska, 2005,2015)

Leto Lisasta Rjava Črno-
bela Mesne Cikasta Skupaj

1961 4.152 439 1.377 3.931 9.899
1970 11.171 310 1.533 7 13.021
1990 13.556 229 4.594 9 18.388
2000 12.420 187 7.914 1.799 125 22.445
2015 9.047 198 11.426 1.563 290 22.524

V zadnjih letih imamo tudi 8 krav cikaste pasme v kon-
troli, ki imajo v povprečju 3.290 kg mleka v standardni 
laktaciji v letu 2015, kar je 384 kg nad slovenskim pov-
prečjem. V tekočem letu se je v kontrolo prireje mleka 

vključila še ena kmetija z 14. kravami cikaste pasme. 
Glede na to, da je cikasta pasma usmerjena tudi v pri-
rejo mleka, bi v prihodnosti bilo potrebno razmišljati v 
vključitvi večjega števila krav v kontrolo in s tem pridobiti 
zanesljivejše podatke o mlečnosti cikaste pasme.
Že pred 110 leti je bila osnova selekcijskega dela čis-
topasemske živali, ki so bile vpisane v rodovno knjigo 
in odbira primernih plemenjakov (tako po rodovniku kot 
telesnih lastnostih), kar je opisano v začetku prispev-
ka. V današnjem času imamo rejci in stroka skoraj iste 
dolžnosti in pravice kot so bile napisane v preteklosti. Z 
rejsko pripadnostjo, ki je pri članih Združenje rejcev ci-
kastega goveda v Sloveniji absolutno na najvišjem nivo-
ju, skušajmo v prihodnosti skupaj z strokovnimi službami 
vrednost cikaste pasme dvigniti še na višji nivo. Nivo, ki 
bo omogočal tako prodajo plemenskega materiala kot 
tudi proizvodov cikaste pasme po poštenih cenah.
Na koncu bi zaželel vsem rejkam in rejcem avtohtonega 
cikastega goveda vesele božične in novoletne praznike 
in veliko zdravja in sreče v novem letu.

Za prvo metodo na tem področju se smatra t.i. biodina-
mična metoda. Temelje zanjo je postavil dr. Rudolf Ste-
iner s poljedeljskim tečajem leta 1924. Več o tej metodi 
lahko izveste na www.ajda-vrzdenec.si in www.demeter.
si. Založba Ajda poleg ostalih publikacij vsako leto izdaja 
tudi Setveni priročnik po Mariji Thun (koledar za kmeto-
valce, vrtičkarje in čebelarje).

Na pobudo nekaj organizacij s področja organskega 
kmetovanja je bila leta 1972 v Franciji ustanovljena Med-
narodna zveza gibanj za ekološko kmetovanje – IFO-
AM. Svoje temelje gradi na štirih osnovnih principih: na 
principu zdravja, ekologije, poštenosti in odgovornosti za 
okolje v smislu varovanja le tega za prihodnje rodove. 
Na teh temeljih ekološko kmetovanje raste, se razvija in 
predstavlja svoj prispevek kot ga ekološko kmetovanje 
svetu kot takemu lahko da. 
IFOAM je uvedel smernice in pravila za ekološko kmeto-
vanje, ki veljajo po celem svetu enako. V Nurenbergu se 
vsako leto meseca februarja že več kot 25 let odvija sve-
tovni sejem s področja ekološkega kmetovanja Biofach 
(www.biofach.de). Obširna prireditev je tudi kongresne-
ga značaja. Na njej se po eni strani zaznava svetovno 
stanje, predstavljajo se posamezne države, izpostavijo 
določeni produkti. Prireditev je namenjena tudi sklepanju 
poslovnih kontaktov. Nikakor pa ne smemo spregledat 
tradicionalnega načina kmetovanja, ki še vedno igra po-
membno vlogo pri prehrani svetovnega prebivalstva in 
je pravzaprav zelo blizu ekološkemu, če že ne enako, 
morda le bolj preprosto. 

Značilnosti in prednosti ekološkega kmetovanja
Obstaja več izrazov: ekološki, biološki ali organski način 
kmetovanja. Vse to so sinonimi. V Sloveniji se največ-
krat uporablja izraz ekološki. Obstaja tudi več načinov: 
biodinamičen, permakultura, miroljubno kmetijstvo … 

Vsi našteti načini imajo za osnovo smernice in pravi-
la IFOAM-a. Publikacijo s podrobnimi napotki in pravili 
ter uporabnimi kontakti je leta 2009 izdala Fakulteta za 
kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. S sredstvi 
in smernicami za ekološko kmetijstvo ter z dopolnitvami 
nas sproti obvešča izbrana kontrolna organizacija. 
Nekaj osnovnih pravil, ki jih upoštevamo v ekološkem 
kmetovanju. Prepovedana je uporaba lahko topnih mine-
ralnih gnojil in kemično sintetiziranih zaščitnih sredstev 
ter gensko spremenjenih organizmov (GSO). Upošteva 
se živalim prilagojena reja. Stalež živali ne sme prese-
gati dovoljene obremenitve. Zahtevan je nujen izpust. 
Prosta reja ima prioriteto. Vsaj 50 % površine tal ne sme 
biti gladke ali drseče. Ležalna površina mora biti dovolj 
nastlana. Zahtevana je določena osvetlitev in zračenje, 
željena je reja v stabilni čredi... Uporablja se kolobar, 
mešane kulture, zastirka, zeleno gnojenje, mehansko 
odstranjevanje plevela, ekološki semenski material, izbi-
ra odpornejših sort in pasem. Upošteva se biotično urav-
navanje pojavljanja škodljivcev. Nekateri kmetje upora-
bljajo načine plitve obdelave. To vse skupaj pozitivno 
vpliva na dobro rodovitnost tal in prav skrb za izgradnjo 
humusa v zemlji je osnovna naloga ekološkega kmeta! 
Tudi predelava sledi ekološkim načelom. Ne uporabljajo 
se umetni konzervansi in barvila, niti GSO, niti ionizirajo-
čega sevanja, ekološko živilo mora vsebovati vsaj 95% 
ekoloških sestavin. Predeluje se na način, ki ohranja 
prehransko vred-
nost živila. V eko-
loškem kmeto-
vanju se nasploh 
daje prednost pre-
ventivi pred kura-
tivo. Takšen način 
pridelave skrbi za 
trajnostni razvoj ter 
biotsko raznovr-
stnost. Uporabljajo 
se obnovljivi viri, 
predvsem perma-
kultura daje temu 
velik poudarek. 
Vsa ta množica 
ukrepov prispeva k 
ohranjanju narav-
nih virov, k varstvu 
tal in voda, varova-
nju podnebja in k 
blaženju podneb-
nih sprememb.

Značilnosti ekološkega kmetovanja
Združenja ekoloških kmetov
Gorenjske
Danica Pavlič, predsednica združenja

E kološko kmetovanje je veliko več kot le skupek pravil o obdelavi tal, gojenju rastlin in živali na naraven način. 
Predstavlja holistično paradigmo za trajnostno ohranjanje življenja na zemlji. To je podlaga, ki je vodila peščico 
pionirjev, ki so se s pogumom in sposobnostjo predvidevanja odkrito zoperstavili industrializaciji kmetijstva 

okrog leta 1920. To je čas, ko se je začelo v kmetijstvu uporabljati kemična zaščitna sredstva in so se tako nekateri 
kmetje pa tudi kupci začeli zavedati, da uporaba le-teh ne more prinesti kaj dobrega, še posebno po uvedbi DDT-ja 
po drugi svetovni vojni.
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Študije kažejo, da ima ekološka hrana višjo prehransko 
vrednost in intenzivnejši okus v primerjavi s konvencio-
nalnimi živili, kar pozitivno vpliva na boljše zdravje. Žal 
se za uživanje take hrane dostikrat odločijo ljudje šele, ko 
zbolijo. Uživanje ekološke hrane je preventivna naložba 
v zdravje. Več raziskav je potrdilo, da se v ekološki hrani 
nahaja več fenolnih snovi, ker se v ekološki pridelavi ne 
uporablja strupenih zaščitnih sredstev in ne lahkotopnih 
mineralnih gnojil. Zaradi tega rastlina razvije močnejše 
obrambne mehanizme ter globji koreninski sistem in je 
zato bolj odporna. Taka zemlja vsebuje tudi več mikro-
organizmov, kar pripomore k višji vsebnosti elementov v 
ekoloških pridelkih. Tudi antioksidativna vrednost, torej 
antibakterijsko, antivirusno in protivnetno delovanje, je 
višja v ekološko pridelanem sadju in zelenjavi. Študije so 
pokazale, da živali krmljene z ekološko krmo rastejo bo-
lje in imajo boljšo reprodukcijo od konvencionalnih. Tudi 
ekološko pridelana govedina in mleko imata po prehran-
skih smernicah boljše razmerje maščobnih kislin od kon-
vencionalno pridelanega. Temu botruje predvsem paša 
goveda in živalim prilagojena reja.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je na začetku 
leta 2016 objavila poročilo v katerem navaja, da ostanki 
pesticidov v hrani povzročajo nekatere vrste raka in dru-
ge civilizacijske bolezni.
Citiram: Pesticidi so potencialno strupeni za ljudi. Lahko 
povzročijo škodljive učinke na zdravje, vključno z rakom, 
imajo vpliv na reprodukcijo ter imunski in živčni sistem. 
Preden se jih da v uporabo, bi pri pesticidih morali te-
stirati vse možne vplive na zdravje, rezultate bi morali 
analizirati strokovnjaki za oceno tveganja za ljudi.
Znanstvene raziskave o potencialnih učinkih nevarnih 
kemikalij na zdravje kot so pesticidi, omogočajo/dajejo 
podlago, da se jih uvršča kot kancerogene (rakotvorne, 
torej lahko povzročijo raka), nevrotoksične (lahko pov-
zročijo poškodbe možganov) ali teratogene (lahko pov-
zročijo poškodbe zarodka). Ta proces klasifikacije, ime-
novan tudi klasifikacija nevarnosti, je prvi korak ocene 
tveganja. Gre za klasifikacijo substanc glede na njihovo 
rakotvornost za ljudi, katero opravlja Mednarodna agen-
cija za raziskave raka (IARC), specializirana agencija za 
raka v okviru WHO. (konec citata)

Nadzor in označevanje
V slovenskem prostoru se zadnje čase vedno bolj upo-
rablja izraz »domače«. Po eni strani je dobrodošlo, da 
se naš potrošnik zanima za nakupe izdelkov lokalnih 
pridelovalcev, hkrati pa tak izraz predstavlja uganko, saj 
taisti potrošnik nima nobenih zagotovil, na kakšen način 
je nek pridelek ali izdelek pridelan. Tu se postavlja dile-
ma. Kaj nam pomaga, če je nekaj pridelano na naših tleh 
ob morebitni uporabi tujih strupov?! Kdo je v tej igri sploh 
lahko zmagovalec? 
Prav zaradi teh dilem se je tudi v Sloveniji v preteklosti 
uvedel organiziran nadzor ekološke kmetijske pridelave 
in predelave. Prve ekološke kontrole segajo v leto 1998, 
z vzporedno ustanovitvijo prvega Združenja ekoloških 
kmetov osrednje Slovenije. Za to ima največ zaslug dr. 
Anamarija Slabe, agronomka, ki je zbrala okoli sebe ta-
kratne somišljenike iz cele Slovenije ter kmalu zatem 

ustanovila tudi Inštitut za trajnostni razvoj, ki še vedno 
igra vidno vlogo na tem področju( www.itr.si). Nadzor iz-
vajajo za to akreditirane tri kontrolne organizacije (www.
kon-cert.si, www.ikc-mb.si, www.bureauveritas.si). Nad-
zor se izvaja najmanj enkrat letno. Ob uspešno zaključe-
ni kontroli prejme kmetija certifikat za vsako leto pose-
bej. Če je kmetija na novo v kontroli, preusmeritev traja 
najmanj dve leti. Vsi ekološki certifikati so na vpogled 
tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.
Za označevanje ekoloških pridelkov in izdelkov se ob-
vezno uporablja evropski zaščitni znak (bele zvezdice v 
obliki lista na svetlo zeleni podlagi). Neobvezno so lah-
ko označeni tudi z nacionalnim uradnim znakom »eko-
loški«, z znakom certifikacijske hiše ali/in z dodatnimi 
blagovnimi znamkami, ki način pridelave in standarde 
še posebej opredeljujejo, na primer kolektivna znamka 
Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije t.i. Biodar 
ali Demeter, znamki, ki označujeta biodinamične pridel-
ke in izdelke. Posebej se lahko uporablja tudi označba 
»Brez GSO«, sicer pa je ta pogoj vsebovan že v samem 
eko certifikatu. V Sloveniji obstaja tudi certificiranje bio 
kozmetike, dišavnih snovi, čistil in bio okrasnih rastlin. 
Na tem mestu omenjam certificiranje na področju eko-
loške pridelave in predelave, seveda pa imamo danes 
na voljo še veliko več certificiranj, kot je seneno mleko, 
geografska označba, certificiranje procesov trajnostne-
ga gospodarjenja z gozdovi in drugo. Verjamem, da se 
moramo tako pridelovalci kot tudi naši uporabniki potru-
diti, da se prebijemo skozi vso to papirologijo. Vsi vemo: 
Kjer je volja, tam je pot! 

Stanje na področju ekološkega kmetovanja v 
Sloveniji
V letu 2015 je bilo v ekološko kontrolo vključenih nekaj 
več od 3400 kmetij. Od teh je prejelo polni certifikat 2699 
kmetij, kar je 4,7% vseh kmetij in sicer z dobrimi 42 000 
ha vseh kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 8,7% vseh 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Za primerjavo, v letu 1998 
je bilo v eko kontrolo vključenih 41 kmetij, leta 1999 pa 
je bilo na ekološki način obdelanih 2400 ha. Vsa leta je v 
eko pridelavi največ travinja, in sicer 4900 ha v letu 2000 
in dobrih 35.600 ha v letu 2015. Sledijo njive, sadovnjaki, 
vinogradi, tudi oljčniki, najbolj zaostajajo vrtnine, čeprav 
je tudi tu napredek jasen: od 18 ha leta 2000 na 290 ha 
v letu 2015. Poleg ozaveščenosti kmetov k rasti ekolo-
ške pridelave seveda pripomore tudi uvedba subvencij 
za eko kmetovanje. Čeprav je živinoreja najbolj razvita, 
predvsem zaradi konfiguracije terena, je največje pov-
praševanje s strani potrošnikov prav po vrtninah, sadju 
ter mlevskih in mlečnih izdelkih. Ko smo v Sloveniji pri-
čeli z nadzorovanim ekološkim kmetovanjem, ekoloških 
semen seveda še nismo imeli na voljo, zato smo nave-
zali stike z nam bližjo ekol. in biodinamično semenarsko 
hišio Rein Saat iz Avstrije, s katero še vedno sodeluje-
mo. Prav tako tudi slovenska semenarska hiša Amarant 
(www.amarant.si), katera poleg uvoza semena že nekaj 
let uspešno organizira pridelavo semen na slovenskih 
ekoloških kmetijah. Le-teh imamo že kar veliko na voljo, 
še vedno pa je pred nami na tem področju  kar nekaj 
izzivov!

Ekološko kmetovanje na Gorenjskem
Tudi na Gorenjskem se kaže podoben trend: od leta 2012 
se je število kmetijskih gospodarstev s 193 povečalo v 
letu 2016 na 251. Po številu jih je največ v hribovskih ob-
činah: največ v Železnikih 35, v Bohinju 30, v Radovljici 
27, v Kranjski Gori 23, sledijo Gorenja vas, Žiri, Tržič; po 
številu najmanj jih je prav v ravninskih občinah: Naklo 1, 
Šenčur 3, Kranj in Škofja Loka po 9, Cerklje 14 itd. Tudi 
število kmetij, kjer gojijo govedo, je naraslo iz 158 leta 
2012 na 194 leta 2016. Skupaj redijo dobrih 2300 glav 
govedi. Največ kmetij redi do 10 glav, 22 kmetij jih redi 
več kot 20. Kar 27 kmetij redi samo ovce, 10 kmetij redi 
samo konje, 3 damjake in jelene, 17 kmetij je brez živali. 
Le 23 kmetij obdeluje več kot 1 ha njiv. Največ jih obde-
luje pod 10 ar, kar zopet priča dejstvo, da se nahajamo 
na Gorenjskem! Vseh travniških sadovnjakov je okrog 
40 ha. 
Ekološki kmetje smo organizirani v Združenju za ekolo-
ško kmetovanje s sedežem na KGZ v Kranju. Ustanov-
ljeno je bilo leta 1999 v Bohinju na pobudo kmetijskega 
svetovalca g. Dušana Joviča. To je le eno od regional-
nih združenj, katera so leto kasneje ustanovila Zvezo 
združenj. Tudi dolgoleten strokovni tajnik g. Franci Šolar 
prav tako prihaja iz vrst kmetijskih svetovalcev. Članstvo 
v združenjih je prostovoljno. Naloga združenja je informi-
ranje članov o tekočih dogajanjih, občasno organiziranje 
tematskih predavanj in strokovnih ekskurzij. Običajno sta 
letno organizirani in vedno dobro obiskani dve ekskurziji. 
Financira se s članarino in prispevki občin. Sodelujemo 

Ekskurzija zruženja ekoloških kmetov Gorenjske
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prečja. Tudi javni zavodi se v zadnjem času vedno bolj 
povezujejo z lokalnimi eko kmeti. Po eni strani so šole 
in vrtci k temu zakonsko primorani, saj morajo vsaj 10% 
prehrane zagotoviti iz ekološke pridelave, po drugi strani 
pa se v veliko primerih sami zavedajo vrednosti hrane 

višje kakovosti za otroke. Potenciali še zdaleč niso izko-
riščeni. Premalo se v javnosti govori o dobrobiti in pred-
nostih ekološkega kmetovanja in trajnostnem razvoju, h 
kateremu pa tak način kmetovanja vsekakor pripomore! 
Prepričana sem in kristalno jasno je, da je dela na tem 
področju za vse dovolj in da nas čakajo povsem konkret-
ni izzivi!

Za zaključek sem si izposodila izrek ameriških Indijan-
cev. Izvor ni povsem jasen, pripisujejo pa ga Hopi-jem, 
katerih prerokbe so tudi sicer med drugimi Indijanci zelo 
spoštovane. 

Ko bo Zemlja ječala in bodo živali umirale, tedaj bo 
prišel nov rod ljudi z vseh strani in različnih barv, 
katerim ne bo vseeno... Imenovali se bodo bojevniki 
mavrice!

Na tem mestu le še pozdravljam vse ekološke kmete, 
bralce Cikastega zvončka, tudi tiste, ki niste vključeni v 
uradno eko kontrolo. Delujte naravi prijazno! Podobno 
misleče še prav posebej srčno vabim, da se pridružite 
globalni raznobarvni družini tistih katerim ni vseeno!

tudi z sorodnimi organizacijami. Združenje igra povezo-
valno vlogo med somišljeniki. Skupaj lažje rešujemo te-
žave in opozarjamo pristojne na določene nepravilnosti. 
Med nami se spletajo tesne vezi, tudi prijateljstva, kar 
ima v sodobni družbi tudi svojo vrednost.

Trženje
Kot je že bilo omenjeno, je glede na število kmetij tržno 
usmerjenih premalo kmetij, kar je škoda, saj povpraše-
vanje po lokalnih ekoloških pridelkih in izdelkih narašča 
in to ne le na tržnicah. Uporabljamo zelo različne tržne 
poti: od prodaje na domu, tržnicah, skupnostnega naro-
čanja in partnerskega kmetovanja (tedenski zabojčki) do 
prodaje v javne zavode in restavracije. Nekatere tržnice 
so strogo ekološke, kot je tudi prva ekološka tržnica v 
Sloveniji v Naklem, v Ljubljani na Pogačarjevem trgu ob 
sobotah in manjša v Škofji Loki in Kranju. Druge so me-
šane kmečke oz. lokalne: Jesenice, Lesce, Žiri, Tržič, 
Podvin. Seveda obstajajo ekološke tržnice in eko pra-
zniki tudi drugod širom Slovenije. Nekatere so tedenske, 
druge mesečne, običajno krajši čas do dve uri, kar je za 
kmete lažje. Naši potrošniki to sprejemajo z razumeva-
njem. Pred tremi leti je bila ob podpori Razvojne agen-
cije na Gorenjskem ustanovljena tudi zadruga ekoloških 
kmetov Ajdna kot dislocirana enota večje Loške zadru-
ge (www.ajdna.si) z namenom sodelovanja, predvsem 
zaradi lažjega skupnega prijavljanja na razpise javnih 
zavodov. Interes s strani šol in vrtcev se povečuje po 
celi Sloveniji. Kot vzoren primer navajam Kranjske vrtce, 
ki niso edini. Obseg dela zadruge se stabilno poveču-
je, pravzaprav niti ne uspemo izpolniti vsega povpraše-
vanja. Lepo vabljeni k sodelovanju! Kar se tiče prodaje 
ekološkega mesa je največji napredek naredila Šaleška 
zadruga z uvedbo jasne sledljivosti s pomočjo mobilne 
aplikacije. Škoda, da takemu vzoru ne sledi tudi ostala 
mesna industrija na Slovenskem. Tako bi lahko našim 
kupcem nudili meso z zagotovljenim poreklom.
Naj izpostavim Stražiško, eno od mlajših mešanih, dobro 
delujočih. Deluje v organizaciji KS Stražišče pri Kranju 
in društva Sorško polje, ki je bilo ustanovljeno prav z 
namenom spodbuditi kmete s Sorškega polja k ekološ-
kemu kmetovanju (www.sorsko-polje.si) . Društvo redno 
prireja razna izobraževanja tako za kmete kot vrtičkarje. 
Njihova tržnica, odprta vsak drugi petek v mesecu dve 

uri popoldne, je vedno dobro obiskana. Radi jo obiščejo 
tako kmetje kot tudi potrošniki. Zadnje čase pripravlja-
mo tematske dneve (čebelarjenje, zelišča, buče...). Tako 
smo v septembru, ko je čas prigona živine s planin, imeli 
v gosteh avtohtono kravo ciko, saj je bil dan posvečen 
cikastemu govedu. Po tržnici je sledilo strokovno preda-
vanje g. Matjaža Hribarja. Bilo bi prav zanimivo ugotoviti, 
koliko cikastega goveda je v ekološki reji na Gorenjskem 
in širše po Sloveniji. G. Matjažu Hribarju se zahvaljujem 
za povabilo k sodelovanju v reviji Cikasti zvonček na 
temo ekološkega kmetovanja.

Zaključek
Na vse skupaj lahko gledamo kot na še en od mnogih 
načinov pridelave, še eno kontrolo ali obveznost... Mar-
sikdo poreče, da ekološko kmetovanje ob onesnaženos-
ti ni mogoče ali da ni smiselno. Vendar trdim, da je prav, 
da naredimo vse, kar je v naši moči, da rodovitno zemljo 
ohranjamo čisto in je ne zastrupljamo še dodatno! Saj 
gre vendar za skrb in pozitiven odnos do Zemlje, tega pa 
nikakor ne moremo imeti za modno muho, ampak pred-
stavlja nujo delovanja v sodobnem svetu.
Prav nič ni narobe, če nekdo sledi pravilom brez neke-
ga zavestnega poglabljanja. Prepričan sem, da gresta 
odnos in zavest o dobrobiti za okolje ter delovanje po 
smernicah za eko kmetovanje z roko v roki. Vsekakor se 
je potrebno o tem neprestano učiti, naj bo iz literature, 
na predavanjih ali pa se držati nasvetov izkušenejših, da 
interneta ne pozabim.
Današnji potrošniki so dokaj osveščeni in jim ni vseeno, 
kako pridelujemo hrano in skrbimo za živali. Potrošniki 
se zavedajo, da tudi oni s svojo zavestno izbiro prispe-
vajo k ohranjanju okolja. In nikar ne pozabimo, da smo 
tudi mi potrošniki! 
V svetu se trenutno beleži 10% rast povpraševanja po 
ekološki hrani letno. Ekološko kmetovanje temu vztrajno 
sledi. Prav zanimiv bi bil pregled stanja na področju eko-
loškega kmetovanja v svetovnem merilu, morda ob neki 
drugi priložnosti.
Pri nas se na eko kmetovanje še vedno premalo gleda 
kot na poslovno priložnost, še najbolj se tega zavedajo 
trgovske verige z bogatim pretežno uvoženim eko asor-
timanom. Pa vendar se tudi pri nas najde že kar nekaj 
uspešnih ekoloških kmetij in obratov, ki izstopajo od pov-
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nega (polnomastnega mleka od 3,2 - 3,6%) povsem 
varno in - zdravo. Seveda mora biti del uravnotežene 
prehrane. Pogosto namreč slišimo, češ da mleko ni pri-
merno za odrasle ljudi. To ne drži, razen za tiste, ki jim 
primanjkuje encima laktaza zaradi podedovanih vzrokov 
ali zaradi obolelega črevesja. 
Prav tako ni bojazni, da bi nam škodila mlečna maščo-
ba iz polnega mleka, ki je dober vir energije in daje spe-
cifično aromo posameznim vrstam mleka. Vsako mleko 
je iz nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin. Na-
sičenih maščobnih kislin je okrog 70 odstotkov in iz tega 
podatka izvira ves strah pred mlekom. Toda vedeti mora-
mo, da so nasičene maščobne kisline v mleku sesta-
vljene pretežno iz kratkih verig in srednjih verig, zato 
trebušni slinavki ni potrebno izdelovati encima lipaza in 
posledično pride v naše ožilje manj nasičenih maščob-
nih kislin in holesterola. Zato mleko ne škodi, kot bi sicer 
zaradi nasičenosti sklepali. 
Poleg nasičenih so v mleku tudi različne nenasičene 
maščobne kisline, med njimi je največ enkrat nenasi-
čene oleinske maščobne kisline (omega 9, podobno 
kot v oljčnem olju). Zraven so še druge večkrat nenasi-
čene maščobne kisline, različno dolgih verig in stopnje 
nasičenosti... Med njimi sta tudi esencialni maščobni 
kislini alfalinolenska omega 3 in linolna omega 6, ki 
ju moramo nujno pridobiti s hrano in sta sestavni del ce-
ličnih membran in predstopnja prostaglandinov, ki ima-
jo odločilno vlogo pri vnetnih in protivnetnih procesih v 
telesu.
Posneto mleko (manj kot 1,6% mlečnih maščob) ali 
delno posneto (1,6-3,2%) je brez pomembnih snovi, ker 
so vezane na maščobo. Iz nje so naredili maslo in sme-
tano. Posledica je, da v posnetem mleku ni več naravnih 
vitaminov, topnih v maščobi in varovalnih karotenoidov.

Aminokisline v mleku so uravnoteženo razporejene 
Pravilno razmerje hranil je zelo pomembno za zdravje 
organizma. Skladno razmerje aminokislin, kakor je tako 
brezhibno zastopano v mleku, je tisto, ki zagotavlja dob-
ro delovanje telesa in pravilno rast otrokom. In prispeva 
k zdravemu razvoju možganov, saj mleko kot hranilo za-
polni čustvene in telesne potrebe organizma. Vsakdo bo 
bolj umirjen, učenec pa bo snov bo hitreje dojemal. 
Aminokisline v mleku so nujne za nastanek nevrotran-
smiterjev, prenašalcev živčnih dražljajev (prenašalcev 
misli), ki omogočajo več samopotrditve in samozavesti. 
Tak prenašalec za dobro spanje je serotonin iz aminoki-
sline triptofan. V mlečni maščobi so topni štirje za člove-
ka temeljni vitamini: A, D, E in K. Zlasti E in A so za grad-
njo celičnih membran in skrbijo za ''mladost'' možganov, 
minerali pa so katalizatorji kemičnih procesov. 

Mleko vsebuje kompleks vitaminov B
Ti omogočajo hitrejše in bolj logično razmišljanje, urav-
noteženost pa vpliva tudi na širino razmišljanja. Mleko 
pripomore k zmanjšanju težav z očmi, želodčnih in pred 
menstrualnih težav. Vitamin D krepi kosti, vitamin K vpli-
va na trdnost žilnih sten, kar posledično pripomore k pra-

vilnemu strjevanju krvi. Tudi laktoza kot mlečni sladkor 
ima svojo funkcijo za človeka. Pospeši vsrkavanje kal-
cija in dobro vpliva na črevesno floro. S pomočjo enci-
ma galaktozidaza v črevesju razcepimo vsako molekulo 
laktoze, ki je disaharid, na dve molekuli enojnih sladkor-
jev, na glukozo in galaktozo. Ta dva monosaharida pa 
botrujeta nastanku mlečne kisline, ki je zaviralec ali in-
hibitor bolezenskih mikroorganizmov. Mleko je alkalno in 
veže nase prebitek kisline v želodcu, zato ga priporočajo 
vsem, ki imajo preveč kisline, ali celo rane na želodcu in 
dvanajstniku. 

Mleko vseh vrst ima množico mineralov oziroma ru-
dninskih snovi
Minerali uravnajo kislinsko-bazično razmerje oziroma 
fizikalno-kemično ravnotežje organizma. Bolj kot količi-
na rudnin, je v mleku pomembna njihova raznolikost in 
sovplivnost. To skupaj z drugimi sestavinami mleka za-
gotavlja odlično absorbcijo mineralov v naš organizem. 
Tako je na primer kalcij iz mleka organizmu, za kosti, de-
lovanje srca in možganov, veliko bolj dostopen kot kalcij 
iz dopolnil. Minerali v mleku so disociirani ali razkrojeni, 
ali nerazkrojeni, nekateri vezani na beljakovine ali pa 
so sestavni deli encimov. Skupaj z laktozo zagotavljajo 
vzdrževanje osmotskega tlaka mleka, ki je v ravnotežju 
z osmotskim tlakom naše krvi.

Mleko pomaga premagovati stres. 
To pripisujejo magneziju, ki ga je v mleku obilo in zmanj-
šuje nevarnost srčno-žilnih obolenj, zlasti motenj ritma 
srca kot posledice dolgotrajnega delovanja stresa. Tudi 
visoka vsebnost kalija v mleku pomaga srcu. Prav tako 
mleko koristi dihalnim potem od nosne in ustne votline 
do grla, bronhijev in pljuč. Mleko pomaga uspešno pre-
magovati herpes, saj je bogato z lizinom. 

Širok pomen mleka 
dopolnjujejo mlečni iz-
delki: maslo, jogurtu, 
skuta, sirotka, siri,…

Ovčje mleko in izdelki
V povprečju je ovčje 
mleko za skoraj 60 od-
stotkov mastnejše kot 
kozje in za več kot 65 
odstotkov mastnejše 
kot kravje mleko.Toda 
če pogledamo strukturo 
maščobnih kislin pri ov-
cah, dobimo veliko lep-
šo sliko. V ovčjem mleku 
in izdelkih je izredno dobro razmerje med maščobnimi 
kislinami omega 3 in omega 6, potem imajo 4-5x več ko-
njugirane linolne kisline. Ta varuje pred aterosklerozo ter 
rakom dojke, debelega črevesa, prostate, kože in jeter. 
Močan zaščitni učinek naj bi imela v vseh fazah razvoja 
raka, celo v fazi metastaz.

Naravno mleko pašne reje krav, ovc, koz, kobil ali 
oslic je idealna hrana.
To mleko vsebuje vsa za življenje pomembna hrani-
la. Če je nekomu mleko prepovedano, samo po sebi ni 
nič krivo, marveč je v njegovem prebavnem traktu nekaj 
narobe kot posledica načina življenja. Zelo malo ljudi se 
rodi s prirojeno okvaro, bolezen fenilketonurija, da ne 
more prebavljati aminokisline fenilalanin. 

Najbolje je uživati surovo polno mleko.

Seveda morajo biti izpolnjeni nujni pogoji, da so krave in 
drobnica zdrave, molža higienična in mleko takoj ohlaje-
no. Pri strojni molži in mlekovodih do hladilnice to zlahka 
dosežemo. Takoj ob molži ima mleko tako imenovane 
inhibitorje ali zaviralce škodljivih procesov, ki imajo bak-
teriostatičen učinek (mikroorganizmi so živi, a se ne 
razmnožujejo), baktericiden (uniči škodljive mikroorga-
nizme) ali bakteriolitičen (mikroorganizmi odmrejo in se 
tudi razgradijo). V praksi zelo malo ljudi lahko pije mleko 
''izpod krave'', vsi drugi moramo poznati kmeta, mu hi-
giensko in postopkovno zaupati, ali poseči po varnem, 
predelanem mleku iz mlekarn. 

Kaj mleko vsebuje?
Mleko mlečnih živali ima vse za življenje potrebne 
snovi v ugodni sestavi, a v različnih količinah in 
medsebojnem razmerju gleda na vrsto živali. Med 
kravjim, kozjim in ovčjim mlekom razlike niso velike. 
Mleko se razlikuje tudi glede na vrsto paše, na nižinsko 
ali višinsko, glede na vrsto krme in stanje živali. Pa ven-
dar ima mleko skupne značilnosti: vsa mleka vsebujejo 
vodo, celo več kot 80 odstotkov, potem so tu beljakovi-
ne, ogljikovi hidrati (mlečni sladkor laktoza in druge 
vrste sladkorjev), maščobe, vitamine in mineralne 
snovi.Vse sestavine so v mleku enakomerno razporeje-
ne, vendar če mleko stoji v posodi, se maščoba dvigne, 
ker je lažja od vode in na vrhu se nabere – smetana. 
V kravjem mleku je v povprečju do 3,5 odstotka beljako-
vin, v kozjem do 3,6 odstotka beljakovin, v ovčjem mle-
ku do 5,8 odstotka. Beljakovine v mleku so več vrst in se 
nekoliko razlikujejo od vrste živali in od načine paše, ali 
je ta v nižini, ali na planinskih pašnikih. Glede na pogla-
vitno beljakovino ločimo mleko mlečnih živali na kazein-
sko mleko (krave, koze in ovce) in albuminsko mleko 
(kobilje in osličino mleko). V kravjem mleku so na primer 
beljakovine po vsebnosti takole razporejene: največ je 
alfakazeina, sledijo betakazein, ki ga je za polovico 
manj, gamakazein in tudi tega je polovico prejšnjega, še 
precej manj je alfalaktoalbumina, betalaktoalbumina 
in mlečnega serum-albumina. Zraven so še imunog-
lobulini, euglobulin in psevdoglobulin.
Mlečnih maščob je najmanj v kravjem mleku okrog 3,7 
odstotka, v kozjem mleku okrog 4,1 in v ovčjem mleku, 
okrog 7,9 odstotka. Laktoze ali mlečnega sladkorja je 
najmanj pri ovčjem mleku (4,5 %), potem v kozjem mle-
ku (4,7%) in največ v kravjem mleku, do 4,8 odstotka. 
Mleko je pomemben vir mineralov: kalcija, kalija, cinka, 
fosforja, natrija, klora in magnezija, v sledovih še železa, 
bakra, joda, molibdena, kobalta, kroma in fluora. Med vi-
tamini so vsi, ki so topni v maščobah, in sicer A, E, D in 
K ter vitamini skupine B, med njimi največ pantotenske 
kisline ali vitamina B5, sledi vitamin B2, ki je zoper utru-
jene oči, vrtoglavico, drhtenje..., uničuje pa ga svetloba. 
Prav vitamin B2 omogoča presnovo maščob v telesu; 
holin ali vitamin B7 pa izboljšuje topnost holesterola. Ne-
kaj je tudi vitaminov B1, B3 in B12, razmeroma veliko 
je vitamina C, a je količina zelo odvisna od vrste paše. 
Kravje mleko je vir karotenoidov in skupaj z drugimi 
snovmi v njem dobra zaščita pred nekaterimi vrstami 
raka, zlasti na debelem črevesju. 

Polno in posneto mleko.
Za zdravega odraslega človeka je redno uživanje pol-

Mleko in mlečni izdelki za dobro počutje
Marija Merljak,univ.dipl.ing.živ.teh.

Mleko je prva hrana in pijača, s katero se srečamo v življenju. Arheologi so odkrili, da so ljudje uživali mleko že 
v kameni dobi. Egipčani so mleko častili in ga darovali bogu Ozirisu. Izraelci so šli prek puščave v obljubljeno 
deželo, ''kjer se cedita mleko in med''. Oče zdravništva, Hipokrat, je priporočal mleko za krepitev organizma. 

Kult čaščenja mleka se je prek Keltov, Rimljanov, Germanov, Slovanov in drugih plemen na evropskih tleh ohranjal 
skozi stoletja. Od renesanse naprej so mleko priporočali otrokom in starejšim, tuberkuloznim bolnikom, pri boleznih 
srca, dvanajstnika in za okrepitev po boleznih. Iz prostranih ruskih step in Zakavkazja pa se je razširilo spoznanje o 
zdravilnosti jogurta in kefirja.
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vljivosti sirov vplivajo sestavljene aminokisline (peptidi) 
s kratkimi verigami in mlečna maščoba. Tudi ta ima 
dobro sestavo iz pretežno kratkih verig maščobnih kislin 
z veliko površino in tališčem blizu telesne temperature. 
Ker so maščobe nosilke vitaminov A, E, D in K, je v 
mastnem siru več vitaminov; v povprečju jih je 5–8-
krat več kot v mleku.

Maslo za gibčen korak
Tudi maslo ima maščobne kisline s kratkimi ali srednje 
dolgimi verigami; te hitro pošljejo impulz o potešitvi lah-
kote. Maslo iz mleka živine, ki se je pasla, je bogato z 
vitaminom A, ta je nujen za zdravo delovanje nadledvič-
nih žlez, ki sproščajo stresne hormone. Maslo ima tudi 
lecitin, ki je nujen za presnovo holesterola. Prav tako 
ima stigmasterol, ki sodi med rastlinske sterole in mu 
pravimo »Wulzen factor« ali faktor proti otrplosti. Saj 
pravimo, da je nekdo otrpnil od strahu ali jeze ... Drugi 
faktor v maslu je »faktor X«, ki je živalska oblika vitami-
na K oziroma K2, ki je izključno samo v mlečni maščobi 
pašne živine, in ima zelo veliko vlogo za zdrav razvoj 

možganov in živčnega sistema. Za dobro delovanje nad-
ledvičnih žlez je odločilnega pomena tudi vitamin C. Če 
ga je premalo, smo razdražljivi. Ker so stranski proizvod 
stresa tudi prosti radikali, potrebujemo antioksidante, 
poleg vitamina C še karotenoidne in flavonoidne sno-
vi iz sadja in zelenjave, še zlasti iz jagodičja.

Od drugih maščobnih kislin v ovčjem mleku in izdelkih 
moramo omeniti še masleno kislino ter kaprinsko, 
kapronsko, lavrinsko in oleinsko kislino. Maslena ki-
slina je kratkoverižna maščobna kislina in je osnovni vir 
energije za celice debelega črevesja. Že dolgo je znano, 
da maslena kislina odpravlja prebavne težave, driske in 
zaprtja, preprečuje napenjanje ter lajša bolečine v trebu-
hu in simptome Chronove bolezni.
Prav tako je v ovčjem mleku in proizvodih v povprečju 
več karotenoida lutein. Zato priporočam ovčji sir za 
preprečevanje degeneracije rumene pege v kombinaci-
ji z likopenom v paradižniku. Vse druge prej omenjene 
maščobne kisline preprečujejo holesterol ter uničujejo 
zajedavce v telesu, na primer Candido albicans.
Zaradi visoke vsebnosti vitaminov B1, B3, B5, E in B9 
priporočam kombiniranje ovčjega sira z joto, mandarina-
mi, pršutom, orehi, lešniki, jajčnimi jedmi, z rdečo peso 
in z veliko zelene solate.

Kozje mleko in izdelki

Že od Hipokrata naprej velja, da so kozje mleko, kislo 
mleko, kozja sirotka, jogurt in kozji sir prava zdravila 
za vrsto bolezni. Koza namreč uživa prek 600 različnih 
rastlin in vršičkov – več kot vse druge domače živali. Pa 
pravijo, da je najbolj izbirčna med njimi! Seveda, izbira 
samo najboljše in zdravilne rastline. Zato nikdar ne dobi 
raka in s tem fenomenom zaposluje številne raziskoval-
ce, ki upajo, da bi morda odkrili »čudežno formulo« proti 
raku.
Posebna lastnost kozjega mleka je, da je láhko preba-
vljivo in enako velja za kozji sir. Človek ga prebavi že 
v 40 minutah, kravje šele v dveh urah in pol. Maščob-
ne kapljice kozjega mleka so izredno drobne, le 2 do 3 
mikrone v premeru, medtem ko so maščobne kapljice 
kravjega mleka desetkrat tolikšne. Zato so kozje mleko 
in kozji mlečni izdelki priporočljivi za prav vse, od otrok 
do odraslih, ki imajo težave z želodcem in črevesjem ter 
bolnikom med okrevanjem. 
Aminokisline v beljakovinah kozjega mleka so velika po-
moč živčnim prenašalcem proti depresiji, za srce in ste-
ne ožilja, za razstrupljanje, popravilo in obnovo kože ter 
za krepitev življenjske energije. Zaradi dobrega razmerja 

med lizinom in argininom in celega kupa vitaminov sku-
pine B ter A, E, D in K pomaga pri dermatitisih, herpesih 
in astmi. Ker kozje mleko ni alergeno, ga zlahka uživajo 
tudi alergiki.
Kozje mleko je posebnost med vsemi vrstami mleka, ki 
ga uživamo ljudje. Razlog za to je zelo širok izbor rastlin, 
ki jih uživajo koze. Raziskovalci so v kozjem mleku našli 
svojevrstne celične vezi, ki jih drugje ni: v središču teh 
vezi je Ubichinon 50, ki je odgovoren za nenehno in ne-
moteno celično izmenjavo in s tem odpornost celic pred 
propadanjem, posledica je dolgoživost celic. 

Najbolj znani sestavini kozjega mleka sta kaprilna in 
kaprinska kislina, ki dajeta mleku in izdelkom značilen 
okus in vonj ter zavirata razrast Candide albicans. Kozje 
mleko vsebuje tudi orotsko kislino; ta varuje dobre čre-
vesne bakterije ter krepi srce in jetra. 

Prehranski pomen sirov

Sir je idealno dopolnilo rastlinskim živilom. Kakovost mle-
ka in tehnološki postopek določata kakovost in hranilno 
vrednost sirov. Ti so koncentrat visoko vrednih mlečnih 
beljakovin, ki jih je 20–35 %, največ v obliki kazeina, ki 
ima biološko vrednost 80–85 %. Kazein se med izde-
lavo in zorenjem sira razgradi na aminokisline, ki jih 
telo lažje, hitreje in bolj temeljito izkoristi. Poveča se raz-
položljivost lizina, z zorenjem se povečajo tudi količine 
drugih aminokislin, zlasti asparaginske in glutaminske 
kisline; to pospeši izločanje želodčnih sokov in po-
zitivno vpliva na prebavo. K skoraj 100-odstotni preba-
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Biki cikaste pasme na PRC Logatec
Po zaključku pašne sezone smo od rejcev kupili 23 
odstavljenih cikastih bikcev ki so se z materami, kravami 
dojiljami, pasli od rojstva pa do konca pašne sezone. V 
povprečju so bili ob odkupu stari 7,7 mesecev in imeli 
povprečno telesno maso 235 kg. Na PRC v Logatcu smo 
bikce uhlevili v pet boksov z rešetkastimi tlemi. Takoj po 
uhlevitvi smo vse bikce tretirali proti notranjih in zuna-
njim zajedavcem.
Krmni obrok je bil od uhlevitve pa do začetka zaključne 
faze pitanja enak za vse bikce in sestavljen za zmerno 

pitanje, kar naj bi omogočalo 1000 g dnevnega prirasta. 
Bikci so dobivali krmni obrok iz mešalno - krmilne pri-
kolice sestavljen iz 41 % koruzne silaže, 35 % travne 
silaže, 18 % koruze, 6 % ječmena in 1,3 % mineralno 
– vitaminskega dodatka. Ob povprečni starosti bikov 18 
mesecev in s povprečno telesno maso 468 kg, ko so 
biki začeli z zaključno fazo pitanja, smo jih razdelili na 
dve skupini (10 in 13 bikov v skupini) in jih začeli krmiti z 
dvema različnima krmnima obrokoma.

Klavna kakovost in kakovost mesa bikov cikastega 
goveda
Doc. dr. Mojca Simčič
Doc. dr. Silvester Žgur

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

V preteklosti je bilo cikasto govedo poznano kot pasma primerna za prirejo mleka, danes pa na večini kmetij 
redijo krave cikastega goveda kot krave dojilje, namenjene predvsem za prirejo odstavljenih telet. Teličke v 
večini primerov obdržijo na kmetiji za obnovo črede ali pa jih prodajo. Bikci, ki so potomci bikovskih mater, so 

po opravljenem licenciranju, namenjeni za naravni pripust, ostali pa za pitanje in zakol. V zadnjem obdobju beležimo 
vztrajno povečevanje populacije krav cikastega goveda, zato se iz leta v leto povečuje tudi zakol bikov cikastega 
goveda. Med rejci goveda je razširjeno mnenje, da so cikasti biki manj primerni za prirejo mesa, zaradi manjših pri-
rastov in slabše klavne kakovosti. Zato smo se odločili, da na Pedagoško raziskovalnem centru za živinorejo (PRC) 
v Logatcu, ki je obrat Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, proučimo sposobnost cikastih bikov za rast v 
intenzivnih in v ekstenzivnih pogojih reje ter njihovo klavno kakovost in kakovost mesa.

Preglednica 1: Primerjava lastnosti bikov cikastega goveda iz INT in EXT skupine

Lastnost Povprečna vrednost ± SO
Skupina INT (n = 13) EXT (n = 10)
Telesna masa ob zakolu (kg) 623,0 ± 42,1 572,4 ± 36,9
Starost ob zakolu (meseci) 22,7 ± 1,1 22,6 ± 0,7
Dnevni prirast v zaključni fazi pitanja (g/dan) 1.038,4 ± 140,2 776,2 ± 176,7
Masa toplih klavnih polovic (kg) 350,2 ± 26,3 317,3 ± 24,7
Klavnost (%) 56,2 ± 1,1 55,4 ± 1,8
Dnevni neto prirast (g/dan) 515,4 ± 43,2 469,0 ± 49,2
Mesnatost (EUROP)* 9,2 ± 0,9 9,0 ± 0,7
Zamaščenost 5,3 ± 1,3 5,2 ± 0,6
Dolžina klavne polovice (cm) 137,7 ± 3,0 132,3 ± 2,9
Prsna globina (cm) 44,0 ± 1,6 43,5 ± 1,4
Indeks konformacije 57,9 ± 3,3 55,2 ± 4,4

* (E+ = 15, E0 = 14, E- = 13, U+ = 12, U0 = 11, U - = 10, R+ = 9, R0 = 8, R - = 7, O+ = 6, O0 = 5, O- = 4, P+ = 3, P0 = 2, P - = 1), 
n – število bikov, SO – standardni odklon

Prvi obrok (INT skupina), ki naj bi po izračunih zagotavljal 
1.300 g dnevnega prirasta, je bil sestavljen iz 66,1 % ko-
ruzne silaže, 16,5 % travne silaže, 9,5 % koruze, 7,1 % 
sončničnih tropin in 0,9 % mineralno – vitaminskega 
dodatka. Z drugim (slabšim) obrokom (EXT skupina) pa 
smo želeli posnemati krmni obrok na kmetijah s cikas-
tim govedom. EXT obrok je bil tako sestavljen iz 80,4 % 
travne silaže, 17,9 % koruze in 1,8 % mineralno – vita-
minskega dodatka, kar naj bi zagotavljalo 800 g dnev-
nega prirasta. Rast bikov smo spremljali z mesečnimi 
tehtanji, ko smo ocenjevali tudi stopnjo dopitanosti na 
osnovi količine telesnih rezerv oziroma loja. Zaključna 
faza pitanja je trajala 5 mesecev. Biki so bili zaklani ob 
povprečni starosti 23 mesecev, ko so dosegli subjektivno 
ocenjeno optimalno stopnjo dopitanosti (preglednica 1).

Klavne lastnosti
Tople klavne polovice cikastih bikov so bile po zakolu na 
liniji klanja stehtane. Uradni kontrolor kontrolne organi-
zacije Bureau Veritas je ocenil mesnatost in zamašče-
nost po klasifikaciji EUROP, ki je tudi osnova za plačilni 
razred. Ob zakolu zbrani podatki so prikazani v pregle-
dnici 1.
Cikasti biki, iz INT skupine, so bili ob zakolu težji (623,0 
kg) v primerjavi z biki iz EXT skupine (572,4 kg), kljub 
zelo podobni starosti, 22,7 oziroma 22,6 mesecev (Pre-
glednica 1). V zaključni fazi pitanja so biki iz skupine 
INT dosegli tudi za 262,2 g boljši dnevni prirast, za 32,9 
kg večjo maso toplih klavnih polovic v primerjavi z EXT 

skupino cikastih bikov, ki so bili spitani s podobnim krm-
nim obrokom, ki ga uporabljajo za pitanje bikov na večini 
kmetij s cikastim govedom. Dnevni neto prirast, ki pred-
stavlja prirast klavnega trupa na dan, pa je bil pri cikastih 
bikih INT skupine za 46,4 g boljši v primerjavi s cikastimi 
biki iz EXT skupine.
Po zakolu smo na klavni liniji izmerili tudi dolžino klavnih 
polovic in globino prsi, ki sta bili večji pri cikastih bikih 
iz INT skupine. Tako smo lahko izračunali tudi indeks 
konformacije, ki je količnik mase toplih klavnih polovic 
s produktom med dolžino klavne polovice in prsno glo-
bino. Indeks konformacije predstavlja relativno debelino 
klavnih polovic. Cikasti biki iz INT skupine so imeli »de-
belejše« klavne polovice (57,9) od bikov iz EXT skupine 
(55,2). Klavnost smo izračunali kot količnik med maso 
toplih klavnih polovic in telesno maso pred zakolom. Biki 
cikaste pasme iz INT skupine, so dosegli 56,2 % klav-
nost, biki iz EXT skupine pa 55,4 %.
Mesnatost je bila ocenjena po slovenskem pravilniku 
(EUROP) z uporabo predznakov +, 0, - pri vsakem ra-
zredu konformacije, tako je bilo možnih 15 podrazredov. 
V povprečju je bila mesnatost pri INT skupini cikastih bi-
kov (9,2) le za 0,2 podrazreda boljša kot pri bikih iz EXT 
skupine (9,0). Ocena 9 ustreza oceni R+. Tudi ocena 
za zamaščenost klavnih trupov je bila podobna pri INT 
skupini bikov (5,3) in EXT skupini (5,2) in je pokazala 
optimalno stopnjo zamaščenosti cikastih bikov z vidika 
razvrščanja v plačilne razrede. Ocena 5,3 na lestvici od 
1 do 15 predstavlja oceno 2 do 2+.

Sestava klavnih polovic
Sestava klavnih polovic predstavlja enega izmed najbolj-
ših kazalnikov klavne kakovosti. V šolski klavnici in raz-
sekovalnici na Oddelku za zootehniko smo klavne polo-
vice razsekali na posamezne kose in vsak kos razrezali 
na posamezna tkiva (meso, loj, kite in kosti). Tako smo 
lahko določili deleže posameznih tkiv v klavni polovici, 
kot jih prikazujemo v preglednici 2.
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Preglednica 2: Sestava klavnih polovic bikov cikastega goveda iz INT 
in EXT skupine

Sestava klavnih polovic Povprečna vrednost ± SO
Skupina INT (n = 13) EXT (n = 10)
Meso (%) 73,43 ±1,45 73,96 ± 1,74
Loj (%) 10,11 ± 1,77 8,95 ± 1,64
Kosti (%) 14,97 ± 1,09 15,61 ± 0,91
Kite (%) 1,50 ± 0,21 1,47 ± 0,21

n – število bikov, SO – standardni odklon

Največji delež v klavnih polovicah je predstavljalo meso, 
in sicer v polovicah cikastih bikov iz INT skupine 73,43 % 
in iz EXT skupine 73,96 %. Delež mesa v klavnih polovi-
cah je bil skoraj enak v obeh skupinah bikov. Delež loja 
je bil nekoliko večji v polovicah cikastih bikov iz INT sku-
pine (10,11 %) v primerjavi s polovicami iz EXT skupine 
(8,95 %). Delež loja v klavnih polovicah je tudi potrdil 
ocenjeno zamaščenost na liniji klanja s strani uradnega 
kontrolorja v klavnici (preglednica 1). Delež kosti je bil 
nekoliko večji v polovicah cikastih bikov iz EXT skupi-
ne (15,61 %) v primerjavi z INT skupino (14,97 %), pa 
vendar lahko poudarimo, da ima cikasto govedo manjši 
delež kosti v polovicah v primerjavi z drugimi pasma-
mi govedi. Delež kit je bil zelo podoben pri INT skupini 
(1,50 %) in EXT skupini (1,47 %) cikastih bikov.
Senzorična analiza mesa je bila opravljena na Katedri 
za tehnologijo mesa in vrednotenje živil, na Oddelku 
za živilstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Skupno so 
senzorično ocenili 23 vzorcev mesa bikov cikastega go-
veda, od tega je bilo 13 vzorcev mesa od bikov, ki so 
bili intenzivno krmljeni, 10 pa od ekstenzivno krmljenih 
bikov. Toplotna obdelava vzorcev za senzorično analizo 
je bila opravljena na zrezkih debeline 3,5 cm s pečenjem 
na dvoploščnem žaru do končne središčne temperatu-
re zrezkov 60°C. Senzorično analizo intenzivnosti barve 
so naredili na presnem mesu. Senzorično analizo meh-
kobe, sočnosti, občutka v ustih ter arome pa na toplo-
tno obdelanih vzorcih mesa. Celotno analizo je opravil 
štiričlanska strokovna ekipa. Vse lastnosti so ocenjevali 
s točkovno lestvico od 1 do 7 točk, pri čemer 1 točka 
pomeni neizraženo lastnost, 7 točk pa zelo izraženo la-
stnost. Ocena 4 točke je predstavljala mejo senzorične 
sprejemljivosti (Preglednica 3).

Preglednica 3: Senzorične lastnosti mesa bikov cikastega goveda iz 
INT in EXT skupine

Senzorične lastnosti Povprečna vrednost ± SO
Skupina INT (n = 13) EXT (n = 10)
Barva (1 – 7) 4,85 ± 0,55 5,23 ± 0,53
Mehkoba (1 – 7) 5,66 ± 0,41 5,54 ± 0,36
Sočnost (1 – 7) 5,58 ± 0,27 5,44 ± 0,11
Občutek v ustih (1 – 7) 5,38 ± 0,20 5,30 ± 0,21
Aroma (1 – 7) 5,41 ± 0,27 5,38 ± 0,39

n – število bikov, SO – standardni odklon

S senzorično analizo smo ugotovili, da ni bilo velikih 
razlik v senzorični kvaliteti mesa glede na način pitanja. 
Kljub temu smo razlike predstavili v preglednici 3. Meso 

cikastih bikov iz INT skupine je bilo nekoliko svetlejše 
barve (4,85) v primerjavi z barvo mesa bikov iz EXT sku-
pine (5,23). Po toplotni obdelavi pa je bilo meso bikov 
iz INT skupine nekoliko bolj mehko (5,66 vs. 5,54), bolj 
sočno (5,58 vs. 5,44), bolj aromatično (5,41 vs. 5,38) in 
boljšega občutka v ustih (5,38 vs. 5,30), kot meso bikov 
iz EXT skupine.

Sklepi
Ekstenzivno krmljeni biki so bili ob zakolu lažji ob enaki 
starosti v primerjavi z intenzivno spitanimi biki. Prav tako 
so dosegli slabši dnevni prirast v zaključni fazi pitanja in 
manjšo maso toplih klavnih polovic ob zakolu. Presenet-
ljivo pa sta bili oceni za mesnatost in zamaščenost zelo 
podobni za obe skupini bikov. Povprečna klavnost okrog 
56 % in razvrstitev v R razred mesnatosti in 2 razred za-
maščenosti pa pomeni, da so ti biki dosegli dobro klavno 
kakovost. To potrjuje tudi relativno velik delež mesa (73 
– 74 %), ob majhnem deležu kosti in primernem dele-
žu loja. Prav tako so senzorične ocene kakovosti mesa 
cikastih bikov pokazale na dobro kakovost le-tega. Re-
lativno skromna zamaščenost, še posebej bikov iz EXT 
skupine, kaže na to, da lahko kljub nekoliko skromnejši 
krmi priredimo s cikastimi biki kakovostno goveje meso. 
S podaljšanjem pitanja pa bi lahko povečali tudi telesno 
maso živali ob zakolu, maso klavnih polovic in količino 
mesa.
Slabo mnenje, da je cikasto govedo manj primerno za 
prirejo mesa, je verjetno nastalo na podlagi neprimernih 
tehnologij reje oz. pitanja bikov te pasme. Pri ustreznih 
pogojih pitanja in ob optimalni doseženi stopnji dopita-
nosti lahko ti biki dosežejo dobre klavne rezultate, po-
dobne kot biki drugih kombiniranih pasem in križanci. 
Upamo, da bo pričujoča raziskava prispevala k boljšemu 
poznavanju klavnih lastnosti cikastega goveda in k real-
nejšemu vrednotenju te pasme.
Uporabljena literatura je na voljo pri avtorjih.

Foto: Petrič N.

KLINIČNA SLIKA
V našem okolju bolezen najpogosteje poteka v subklinič-
ni obliki, pri kateri živali prebolijo infekcijo brez opaznih 
kliničnih znakov ali z blago povišano telesno tempera-
turo. Tako obliko bolezni imajo večinoma odrasle živali, 
ki se prvič srečajo z virusom BVD. Pri okuženih živalih 
se zmanjša odpornost, zato lahko v reji opazimo pove-
čan odstotek drugih obolenj kot so driske, pljučnice ali 
mastitisi. Okužba z virusom BVD prav tako vpliva na re-
produkcijsko sposobnost krav. V reji pogosto opazimo 
slabšo plodnost, pregonitve, zgodnjo embrionalno smr-
tnost in abortuse (slika 1). Ta klinična slika se pojavlja 
predvsem v rejah, kjer je virus trajno prisoten.

V rejah, kjer se prvič srečajo z virusom pogosto zazna-
mo povečano število abortusov, ki so najpogostejši, ka-
dar se živali okužijo v prvih dveh mesecih brejosti. Pri 
okužbi krav brejih od 45 dneva do 5 mesecev lahko pride 
do rojstva telet s prirojenimi napakami (vodenoglavost, 
slaba koordinacija, zakrčenost vratu, slepota), oslabelih 
in mrtvorojenih telet. Teleta, ki se rodijo po okužbi v ob-
dobju med 40 in 120 dnevom brejosti so lahko na videz 
normalna, vendar ostanejo trajni (perzistentni) izločeval-

ci virusa (slika 2). Take živali širijo bolezen celo življenje. 
Po navadi so taka teleta manj odporna, zato pogosteje 
zbolijo za driskami in pljučnicami. V redkih primerih pride 
pri perzistentno okuženih živalih do mukozne bolezni, ki 
se kaže kot huda vodena neozdravljiva driska, ki ved-
no privede do pogina živali. Perzistentno okužena teleta 
lahko odrastejo in se razmnožujejo, vendar je v takem 
primeru vse potomstvo okuženo in trajno širi virus. Pri 
okužbi v zadnji tretjini brejosti se teleta večinoma rodijo 
normalna ali slabše odporna. 

PRENOS BOLEZNI
Glavni vir okužbe so perzistentni izločevalci.V manjši 
meri so vir okužbe tudi živali v akutni fazi obolenja in z 
virusom kontaminirani predmeti ali krma, ki pridejo v stik 
z dovzetno živaljo (slika 3). Perzistentni izločevalci lahko 
obolijo in poginejo ali pa brez znakov bolezni trajno izlo-
čajo virus in okužijo druge živali v čredi. 

Virus se največkrat vnese v rejo z nakupom okužene ži-
vali (npr. mlado tele, ki je perzistentni izločevalec). Pose-
bej nevaren je nakup brejih telic, ki so bolezen prebolele 
in ne kažejo znakov bolezni, v sebi pa nosijo perzisten-
tno okuženo tele (v literaturi se uporablja tudi kratica PI), 
ki ob rojstvu v rejo sprosti velike količine virusa. Virus se 
najpogosteje prenaša kontaktno z vsemi telesnimi izloč-
ki. Lahko se ga prenese tudi z okuženo opremo. 

ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE BOLEZNI
Specifičnega zdravljenja bolezni ni. Perzistento okužene 
živali bodo ne glede na terapijo virus izločale do smrti. 
Bolezen preprečujemo s testiranjem živali na prisotnost 
virusa in izločanjem perzistentnih izločevalcev iz reje. 
Živali pred nakupom testiramo na prisotnost virusa. Pri 
brejih živalih testiramo tudi tele v prvem tednu po rojstvu. 

BVD – virusna driska govedi
Rok Mrzel, dr. vet. med.

Goveja virusna driska (BVD) je nalezljiva virusna bolezen goveda, ki se pojavlja povsod po svetu. V mnogih 
rejah je trajno prisotna, kjer klinični znaki niso izraziti (subklinični potek bolezni – brez vidnih bolezenskih zna-
menj) in rejci bolezni ne zaznajo ali jo težko povežejo z zmanjšano prirejo, reprodukcijskimi motnjami ter večjo 

prevalenco ostalih infekcijskih bolezni. V rejah, kjer se živali prvič srečajo z virusom, lahko izbruh bolezni povzroči 
velike ekonomske izgube in izrazitejšo klinično sliko.

Slika 2: Posledice okužbe z virusom BVD pri kravi ali telici glede na 
različne faze brejosti

Slika 1

Slika 3
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Rejci, ki pristopijo k programu eradikacije so upravičeni 
do znižanih cen laboratorijskih preiskav. Cena za dokaz 
protiteles proti virusu BVD je v takem primeru 4,9 EUR 
+ DDV, medtem ko znaša preiskava na prisotnost virusa 
BVD 9,71 EUR + DDV. Po dogovoru z veterinarjem se 
dodatno zaračuna še odvzem krvi. Ne glede na stroške 
eradikacije je pomembno vedeti, da so ekonomske izgu-
be zaradi BVD veliko večje kot strošek eradikacije, kar je 
dobro razvidno iz TABELE 1.

OPIS PRIMERA
Kot veterinar sem večkrat prišel v stik z rejami, kjer smo 
v krajšem obdobju evidentirali večje število abortusov, 
telitve šibkih, nevitalnih telet, ki so pogosto obolela za 
drisko ali pljučnico. Kljub terapiji teleta niso ozdravela, 
ampak so še naprej ostala slabotna in na koncu poginila. 
Posumil sem na okužbo z BVD in se, predvsem zaradi 
visokih ekonomskih izgub, ki spremljajo to bolezen, do-
govoril za pristop k programu eradikacije.
 Za eradikacijo smo se odločili tudi na govedorejskem 
obratu, kjer skupaj s sodelavci skrbim za zdravstveno 
stanje živali. Zaradi nekoliko slabšega prirasta in več-
jega pogina telet v nekem obdobju, smo se odločili, da 
preverimo čredo na prisotnost BVD. Pri posameznih ži-
valih smo preverili prisotnost protiteles v vzorcih krvi in 
na podlagi pozitivnega rezultata sklepali, da imamo v reji 
trajno okužene živali (PI). Da bi jih odkrili in izločili iz reje, 
smo testirali vse živali na gospodarstvu na prisotnost vi-
rusa – antigena. To smo izvajali nato še naprej pri vseh 
novorojenih teletih. Eno leto po izločitvi zadnjega novo-
rojenega perzistentnega izločevalca nameravamo čredo 
ponovno preverili na prisotnost protiteles. Preverili bomo 
telice med 7 in 13 mesecem starosti. Če bodo telice v tej 
starostni skupini negativne 2 krat v razmaku 6 mesecev, 
bomo pridobili status črede proste BVD.
Reja govedi se pri nas izvaja na treh ločenih lokacijah, 
zato smo morali ukrepe eradikacije izvesti na vseh treh. 
Verjetnost, da bi se bolezen prenesla med rejami je še 
posebej visoka, saj se mlada plemenska živina čez po-
letne mesece združuje na skupne pašnike, kjer bi lahko 
prišlo do prenosa bolezni. Obveznosti glede bolezni se 
ne končajo pri eradikaciji oziroma pri določitvi statusa 

črede proste BVD. Vzdrževanje statusa oziroma prepre-
čitev vnosa bolezni v čredo od rejca zahteva sprejetje 
številnih preventivnih ukrepov. Izpostaviti velja testiranje 
vseh kupljenih živali pred vhlevitvijo oziroma testiranje 
pred združevanjem živali iz različnih čred, kot so raz-
stave ali skupna paša. Pri skupni paši je še posebej po-
membno, da se testirajo živali iz vseh rej oziroma, da se 
združuje samo živali iz rej, kjer so statusi poznani.

EKONOMSKI VIDIK
Bolezen povzroča velike ekonomske izgube, saj poleg 
abortusov, nevitalnih telet in drisk, povzroča tudi prikrito 
škodo, ki je posledica večjega števila pregonitev, zgodnje-
ga odmiranja zarodkov, slabše imunosti in s tem pove-
zane slabše mlečnosti in prirastov, povečanega odstotka 
obolevnosti in slabših reprodukcijskih rezultatov. V spodnji 
tabeli so podatki o ekonomskem vplivu bolezni pri trajno 
okuženih čredah v različnih državah glede na tip prireje. 
Vedeti moramo, da so ekonomske posledice pri čredah, ki 
se prvič srečajo z boleznijo lahko še veliko večje.
Tabela 1

Članek Država Način reje Predvidena 
izguba

Chi
Prev Vet Med Kanada Mlečna 

proizvodnja
28 evra po 
kravi

Duffell
The Veterinary Record

Velika 
Britanija

Mlečna 
proizvodnja

28 – 79 evra 
po kravi

Gunn
The Veterinary Journal Škotska Dojilje 65 evra po 

kravi letno
Hessman
BVD Control 
Conference

ZDA Pitališče 37 po glavi

Houe
Vet Microbiol Danska Mlečna 

proizvodnja
18 – 51 evra 
na telitev

Larson
Bovine Practitioner ZDA Dojilje 14 – 18 evrov 

po kravi

Moennig
Animal Health Res. 
Reviews

Velika 
Britanija,
Norvečka, 
Danska

Vsi načini 9 – 36 evra 
na telitev

Ridpath
Hoard's Dairyman ZDA Mlečna 

proizvodnja
31 – 58 evra 
na telitev

Wentink
Tijdschr Diergeneeskd Nizozemska Mlečna 

proizvodnja
73 evrov po 
kravi

POVZETEK
BVD je bolezen, ki zaradi slabšega prirasta, produkcije 
mleka, povečanega odstotka obolevnosti in pogina ter 
slabših reprodukcijskih rezultatov povzroča precejšnje 
ekonomske izgube v reji goveda po vsem svetu. V in-
tenzivni, mlečni proizvodnji so številni rejci že pristopili 
k programu eradikacije, medtem ko se pri manjših bolj 
ekstenzivno usmerjenih čredah glede te bolezni še ved-
no naredi premalo. Res je, da se pri takem tipu reje bo-
lezen klinično veliko težje diagnosticira, kljub temu pa 
izgube niso nič manjše. 
Moj nasvet rejcem je, da se tudi manjši rejci, še posebej 
tisti, ki čez poletje združujete črede na skupni paši pogo-
vorite o tej bolezni in se skupaj z veterinarjem dogovorite 
o pristopu k eradikaciji in s tem na dolgi rok zaščitite tako 
lastne živali kot živali vseh ostalih.

Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin 
(UVHVVR) je 18. novembra 2015 javnost seznanila s pr-
vim 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 obmo-
čje z omejitvami. To območje je zajemalo območja OU 
UVHVVR Murska Sobota, Maribor, Celje in Ptuj. Dne 25. 
avgusta 2016, je veterinar na območju Ilirske Bistrice 
postavil sum na bolezen modrikastega jezika pri dveh 
ovcah. Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je na pod-
lagi rezultatov laboratorijskih analiz, obvestil UVHVVR 
o potrditvi drugega primera bolezni modrikastega jezika 
v Sloveniji. 
Na podlagi sklepov Državnega središča za nadzor bo-
lezni je UVHVVR določila območje z omejitvami zaradi 
pojava bolezni modrikastega jezika (serotip 4). To ob-
močje zajema celotno ozemlje Slovenije. Premiki vseh 
kategorij dovzetnih živali znotraj istega območja z ome-
jitvami, kjer kroži isti serotip virusa so dovoljeni, če na 
dan premika živali ne kažejo kliničnih znakov bolezni. 
Bolezen ni nevarna za ljudi oziroma se ne prenaša na 
človeka. Bolezen ne vpliva na pogoje za trženje živil ži-
valskega izvora. Veljajo pa določene omejitve glede pre-
mikov živali (govedo in drobnica). 

Oktobra je na MKGP potekala seja sveta za veterinar-
stvo kjer so člani Sveta soglasno potrdili predlog progra-
ma cepljenja proti bolezni modrikastega jezika, ki ga je 
pripravila UVHVVR.  V obdobju ko vektorji (prenašalci) 
bolezni niso prisotni bodo na območju RS cepili prežve-
kovalce proti bolezni modrikastega jezika serotipa 4 in 
8. Cepljenje bo obvezno in brezplačno. Del sredstev za 
namen cepljenja bo pokrila EU. Cepljenje proti BT je 
najučinkovitejši ukrep za preprečevanje in nadzor BT. 
Proti bolezni modrikastega jezika je treba cepiti vse go-
vedo in drobnico. Cepijo se le zdrave živali. Cepljenje 
se bo izvajalo predvidoma v dveh obdobjih in sicer v ob-
dobju januar-maj ter junij in julij. Veterinarji bodo cepi-
li vso označeno govedo in drobnico na gospodarstvih. 
UVHVVR bo rejce preko pošte seznanila s pojavom bo-
lezni modrikastega jezika in jih seznanila s potekom cep-
ljenj. Pri govedu se prvo cepljenje izvede pri živalih, ki so 
starejše od enega meseca (če živali izvirajo od cepljenih 
živali, se prvo cepljenje izvede v starosti 2,5 meseca ali 
več), ponovno cepljenje sledi po treh tednih. Pri drobnici 
pa je cepljenje enkratno v starosti več kot 1 mesec (če 
živali izvirajo od cepljenih živali, se cepljenje izvede v 
starosti 2,5 meseca ali več). Med cepljenji premiki živali 
niso dovoljeni.

Več o bolezni si lahko preberete na:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_
zivali/bolezni/bolezen_modrikastega_jezika_nova/

Nov pojav bolezni modrikastega jezika in uvedba 
obveznega cepljenja živali
KGZS
Jernej Vrtačnik

O bolezni modrikastega jezika smo že pisali v pretekli številki revije, kjer smo natančneje opisali razširjenost 
bolezni, klinične znake ter ukrepe na gospodarstvu v primeru pojava bolezni ter omejitve pri trgovanju z ži-
valmi. Ker je po objavi prispevka prišlo do novih pojavov bolezni je prav, da rejce ponovno opomnimo, da je 

bolezen prisotna in razširjena na celotnem območju Slovenije. Bolezen modrikastega jezika 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). Virus prenaša omejeno število različnih vrst krvosesih 
mušic iz rodu Culicoides, ki jim pravimo tudi vektorji prenosa bolezni. Virus bolezni se po naravni poti ne prenaša ne-
posredno z živali na žival. Po inkubacijskem času, to je času od okužbe do pojava prvih kliničnih znakov, ki po navadi 
traja 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 ustni 
votlini, včasih tudi po vimenu. Opazna je otekla sluznica ustnic, dlesni brezzobe plošče in jezika. Stopnja obolevnosti 
in smrtnosti je odvisna od serotipa povzročitelja.
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Ločimo jih na zunanje zajedavce ali ekto parazite in not-
ranje zajedavce ali endo parazite.
Ekto parazite delimo na razred žuželk, za katere je zna-
čilno, da imajo po tri pare okončin (npr. uši, tekuti), in 
razred pajkovcev, ki imajo štiri pare okončin (npr. klopi 
in garje). 
Zelo pomembno, da ugotovimo, za katere zunanje pa-
razite gre, kako se prehranjujejo in kje se na gosti-
telju nahajajo. Pomembno je predvsem zato, ker vsa 
zdravila ne delujejo na vse parazite oziroma praviloma 
delujejo ali na ene ali na druge. 
Zunanje parazite ugotavljamo na živih živalih, vidimo jih 
lahko s prostim očesom ali povečevalnim steklom. Uši, 
tekute in zolje najdemo, če zelo natančno pregledamo 
kožo in dlako. S krtačenjem na določenih mestih (za 
ušesi, na vratu, podpazduhami, mednožju…) lahko naj-
demo odrasle živali ali na dlako pripeta jajčeca. 
Za ugotavljanje srbcev oziroma garij vzamemo kožne 
ostružke na robu spremenjenega dela kože. 
Uši so med najpogostejšimi zunanjimi zajedavci pri go-
vedu. Ločimo jih na krvosese, to so tisti, ki se prehranju-
jejo s krvjo, in tiste, ki se prehranjujejo z odmrlo kožo in 
dlako. 
Kratkonosa uš se prehranjuje s krvjo. Zatiramo jih z 
zdravili, ki delujejo prek krvi. 
Dolgonosa uš se prehranjuje z odmrlo kožo. Zdravila, ki 
delujejo prek krvi, na njih ne učinkujejo. 
Rdeča uš, ki jo prištevamo med tekute, se prehranjujejo 
z žvečenjem dlake, zato na koži in dlaki nastane prhljaj. 
Najpogosteje jih najdemo na govedu od novembra do 
marca, v poletnem času največkrat same od sebe izgi-
nejo. 
Vsi insekti (uši, tekuti, zolji) pri živalih povzročajo nemir, 
srbenje, ekceme in kraste.
Posledice so poškodbe kože in dlake, slabokrvnost 
(anemija), zmanjša se ješčnosti, mlečnost in prirasti. 
Najpogosteje se pojavljajo okoli ušes, repa, rogov, na 
vrhu glave, hrbta itd.
Garje povzročajo srbci (Sarcoptes), grinje (Psoroptes) 
ali pršice-(Chorioptes), prenašajo se s kontaktom iz ži-
vali na žival. 
Zajedajo kožo in njene zgornje plasti, pri vrtanju povrh-
njice izločajo snov, ki draži kožo in povzroča vnetje. To 
pri živalih povzroča nemir, močno srbenje, živali se dr-
gnejo ob predmete, tolčejo z nogami, predvsem ponoči.
Povzročitelji so prilagojeni na določeno vrsto živali, raz-
lične zajedajo različne živalske vrste, npr. govedo, ovce, 
koze itd. 
Pretežno se živali okužijo pozimi, poleti je okužb manj 
oziroma izginejo, ker je večina srbcev občutljivih na 
sončno svetlobo.
Posledice napadov so kraste, suha, debela in nagubana 
kože. Najpogosteje se pojavijo spremembe na koži med 

zadnjimi nogami, pri vimenu, na korenu repa in križu. 
Zdraviti je priporočljivo istočasno vse živali v čredi. Zu-
nanje parazite se najpogosteje zatira z antiparazitiki, s 
podaljšanim delovanjem, v obliki poliva, s kopanjem, 
škropljenjem ali umivanjem z insekticidi. Za učinkovito 
zdravljenje je potrebno postopke ponoviti 2- do 3-krat v 
štirinajst dnevnih presledkih ter redno čiščenje in dezin-
fekcija hlevov. 

Notranji ali Endo paraziti
Poznano zelo veliko vrst notranjih parazitov. Pri govedu 
v Sloveniji so najpogosteje prisotni notranji paraziti iz ra-
zredov: 
Nematod oziroma valjasti črvi, gliste, za njih je značil-
no, da so na prerezu okrogle oblike,
Trematod oziroma sesači, ki so pogosto ovalne oblike,
Cestod oziroma trakulj, ki so ploščate, 
Protozoa- oziroma praživali, kamor spadajo bičkarji, 
migetalkarji, trosovci itd.
Pri notranjih parazitih je zelo pomembno je, da ugo-
tovimo, za katerega povzročitelja gre, saj ni uspe-
šnega zdravila, ki bi delovalo na vse parazite isto-
časno.
Nematod oziroma valjastih črvov je zelo veliko vrst. 
Pogosto so živali sočasno okužene z različnimi vrstami 
nematod. Najpogostejši pri govedu (in drugih prežve-
kovalcih) so črevesno želodčni paraziti iz družine Tri-
chostrongylidae, ki se spolno razmnožujejo in njihov 
razvoj poteka brez vmesnih gostiteljev. Govedo se z 
njimi vedno okuži na pašnikih, invazivne ličinke lahko 
na večje razdalje prenašajo dež, ljudje, živali, stroji in 
insekti, ki se zadržujejo na iztrebkih. 
V našem podnebju je največ okužb v maju, juliju in av-
gustu. Od septembra dalje je manj ličink na pašnikih in 
zato tudi manj okužb. Ličinke lahko prezimijo na pašni-
kih do naslednje pomladi, ker so zelo odporne na nizke 
temperature. 
V primeru, da so živali močno okužene jeseni po kon-
cu paše, lahko ostanejo ličinke v telesu v t.i. hipobiozi 
(faza čakanja in počivanja). V tem času ne ležejo jajčec 
in se skoraj ne hranijo. Konec zime ali zgodaj spomladi 
se ponovno aktivirajo in čez nekaj dni (odvisno od vrste 
parazita) spolno dozorijo in začnejo ponovno izločati jaj-
čeca.
Zato se spomladi priporoča opraviti koprološke analize 
za živali, ki so se že pasle v prejšnji sezoni. V prime-
ru okuženosti je potrebno zdravljenje. Tiste, ki bodo šle 
prvič na pašo spomladi, ni potrebno analizirati in zdraviti, 
ker še niso okužene.
Razvojni ciklus želodčno črevesnih parazitov poteka v 
dveh fazah. Prva faza poteka na travnikih in druga faza 
v gostitelju, to je prežvekovalcih.

Paraziti pri govedu
KGZS – Zavod Ljubljana 
Jasmina Slatnar

Paraziti so organizmi, ki živijo v ali na drugem organizmu oziroma gostitelju in iz njih črpajo hrano za svoj obstoj. 
Paraziti so prisotni in razširjeni med domačimi živalmi, predvsem tistimi, ki se pasejo. Povzročajo veliko zdra-
vstvenih težav in stroškov ter občutno zmanjšano prirejo. 

Živali se okužijo predvsem na pašniku, v hlevu je 
okužb manj. Pozimi paraziti ne ležejo jajčec, zato v tem 
obdobju tudi ni smiselno opraviti koproloških analiz in 
zdraviti živali. Paraziti postanejo aktivni zopet marca ali 
aprila, takrat ležejo jajčeca, ki lahko preživijo v naravi 
tudi do šest mesecev. Uničijo jih lahko močna sončna 
svetloba ali zelo nizke temperature okoli - 10⁰C. V prime-
ru milih zim se spomladi lahko živali na pašnikih okužijo 
še z lanskimi ličinkami.

Ličinke nematod lahko živijo v siriščniku in /ali v črevesju.
Ličinke se zarinejo v sluznico in povzročijo krvavitve in/
ali poškodbe sluznice in črevesnih resic. 
Okužijo se predvsem mlade živali, ki se prvo leto pasejo, 
zbolijo pa navadno v drugi polovici pašne sezone.
Posledice okuženosti so zmanjšana sposobnost vsr-
kavanja hranilnih snovi, motena prebava beljakovin in 
slabokrvnost (anemija). Pri živalih se okužbe kažejo kot 
neješčnost, dolgotrajna vodena driska, hujšanje, osla-
belost, resasta dlaka, oteklina v medčeljustju, nabiranje 
tekočine v trebušni votlini itd.
Ciklus razvoja od jajčeca do invazivne ličinke je odvisen 
od temperature in vlage v okolju. V suhih poletjih je manj 
okužb, v mokrih bistveno več. Okužbe z nematodami 
lahko uspešno zmanjšamo s čredinsko pašo. Spomladi 
so živali lahko zaradi nižjih temperatur dalj časa v isti 
čredinki, to je 6 - 8 tednov (potrebne vsaj 3 čredinke). 
Poleti je topleje, zato je razvoj ličink hitrejši in je potrebno 
menjati čredinke na 6 - 8 dni (potrebnih vsaj 6 čredink). 
Če se pasejo živali samo v eni čredinki, lahko pride do 
tako močnih okužb, da bodo v avgustu začele živali tudi 
poginjati. Nujne so tudi čistilne košnje, ker visoke tem-
perature in UV žarki uničijo ličinke. Pomembno je, da se 
trava čistilnih košenj pospravi s pašnikov. 
Trematode oziroma sesači so sploščeni organizmi, 
dvospolniki, ki se prehranjujejo s krvjo, krvnim seru-
mom, žolčem, črevesno vsebino, izločki žlez in epitelom. 
Pri nas so pri govedu najpogostejši veliki metljaj, mali 
metljaj in vampov sesač. 
Sesači lahko okužijo govedo, drobnico in divjad. Z veli-
kim metljajem se lahko okužijo tudi konji, osli, glodavci 
in prašiči. Veliki in mali metljaj sta nevarna tudi za 
ljudi. Razvojni krog je pri vseh naštetih sesačih podo-
ben, vsi imajo dve fazi razvoja, zunanjo in notranjo fazo. 
Razlikujejo se glede na to, katerega vmesnega gostitelja 
potrebujejo za svoj razvoj. 

Veliki metljaj - Fasciola hepatica
Z njim se lahko živali okužijo na paši, v hlevu s krmo 
iz okuženih področij, lahko pa tudi z gnojenjem in 
gnojevko.

V prvi fazi razvoja, ki poteka zunaj gostitelja, lahko ži-
vali okužene v prejšnji pašni sezoni že zgodaj pomladi 
na paši z iztrebki izločijo nezrela jajčeca velikega metlja-
ja (razvojni krog, glej sliko zgoraj). 
Dolg razvoj v polžku (6-8 tednov) je razlog, da se najbolj 
okužujejo živali na pašnikih šele od sredine avgusta 
do začetka novembra.
V drugi fazi, ki poteka v gostitelju, invazivne ličinke zelo 
hitro po okužbi (24 ur) iz trebušne votline potujejo v jetra 
in žolčevode, kjer se hranijo s krvjo in izločki žolča.
V žolčevodih spolno dozorijo, jajčeca pričnejo invadirane 
živali izločati šele 10 do 12 tednov po okužbi. 
Možni sta dve obliki bolezni:
Akutna oblika, ki je posledica množične okužbe z metlja-
ji, ki povzročijo poškodbe in krvavitve v jetrih, anemijo ter 
poškodbe in vnetje trebušne stene. 
Kronična oblika, ki je pogostejša in ima za posledico za-
mašitev žolčevodov, živali hujšajo, dehidrirajo (driske), 
občutljivejše so na druge okužbe, imajo probleme s plo-
dnostjo in abortusi.

Mali metljaj - Dicrocoelium dendriticum
Živali se z njim vedno okužijo na paši, največ v aprilu 
in maju, nato še celo pašno sezono. 
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Spolno zreli metljaji začnejo izločati jajčeca 2 - 3 mesece 
po okužbi. 
Prva faza razvoja poteka zunaj gostitelja (glej sliko levo).
Razvojne oblike malega metljaja so zelo so odporne na 
nizke temperature, zato lahko preživijo zimo v polžih in 
mravljah, ki sta oba njegova vmesna gostitelja.
V drugi fazi razvoja se odrasli paraziti v gostitelju nase-
lijo v žolčevodih in izvodilih trebušne slinavke. Povzroči-
jo poškodbe na ožilju in žolčevodih, posledice so vnetni 
procesi, ki se lahko končajo s cirozo jeter in poginom. 
Zunanji znaki okužbe običajno niso očitni in se pojavijo 
šele po daljši okuženosti (oslabelost, hujšanje, anemija 
itd). 
Pri nas je najbolj razširjen na kraških, suhih in toplih pod-
ročjih.

Vampov sesač- Paramphistomum Cervi
Živali se okužijo na paši najpogosteje je proti koncu 
poletja in jeseni, nato zbolijo pozimi in/ali zgodaj spo-
mladi. Živali se lahko okužijo tudi v hlevu s svežo travo 
ali „svežim“ senom.

Prva faza - zunanji razvoj vampovega sesača je zelo 
podoben razvoju velikega metljaja. 
V drugi fazi se mlade nezrele oblike sesačev naseljujejo 
v tankem črevesu (dvanajstniku), nato po dveh mesecih 
migrirajo v vamp, kjer v dveh do štirih mesecih spolno 
dozorijo. Šele nato ležejo jajčeca, ki jih izločijo z iztrebki. 
To je tudi vzrok, da jajčeca s koprološko analizo v iztreb-
kih najdemo šele štiri mesece po okužbi. 
Poškodbe in zdravstvene težave povzročajo nezrele ob-
like sesačev v dvanajstniku. Znaki so otopelost, močna 
driska, zaradi katere živali dehidrirajo, hujšanje, slabo-
krvnost, podčeljustna oteklina, možni so abortusi, pri 
mladih živalih s slabo odpornostjo je možen tudi pogin.
Za vse sesače velja, da so za preprečevanje ali 
zmanjšanje okužb uspešnejše preventivne metode 
in manj zdravljenje. Priporoča se omejevanje paše na 
vlažnih in poplavnih travnih površinah, izsuševanje trav-
nikov, posipanje pašnikov z apnenim dušikom itd.
Okuženost pri vseh sesačih najbolj zanesljivo ugotovi-
mo (s koprološkimi analizami) v začetku zime ali zgodaj 
spomladi (marec).

Cestoda- Trakulje 
So zajedavci, ki nimajo trebušne votline in obtočil, respi-
ratornega in prebavnega sistema. 
Hrano sprejemajo skozi celotno površino kože, vsi so 
dvospolniki. Zelo hitro rastejo in dosežejo lahko dolžino 
do 10 m. Večina je prilagojena na specifičnega gostitelja. 

Proizvede lahko do 12.000 jajčec, ki jih izločijo z iztrebki 
ali z zadnjimi členki, ki se gibljejo tudi izven gostitelja. 
Trakulje ne zajedajo gostitelja direktno, prehranjuje se 
shranili v črevesnih sokovih gostitelja. Zaplet lahko nas-
tane, če se živalim zaradi dolžine trakulj zamaši črevesje 
in živali ne morejo iztrebljati ali pa imajo driske, hirajo, so 
anemične, imajo otekline v medčeljustju in na prsnem 
delu. 
S trakuljo iz vrste Expansa se največ živali okuži spo-
mladi, z vrsto Benedeni pa skozi celotno pašno sezono.
Preventivni ukrepi pred okužbo s trakuljo so zelo omeje-
ni. Pršice imajo raje vlažne in neosvetljene predele, zato 
se priporoča paša na suhih pašnikih in čistilne košnje. 
Pršice so bolj aktivne zgodaj zjutraj in v mraku, zato se 
takrat omeji paša. Pršice se lahko prenesejo v hlev s 
senom, zato iz okuženih področij ne krmimo sena takoj 
po spravilu. 

Trosovci - Kokcidia 
Kokcidiji so enocelični paraziti iz vrst Emeria in povzro-
čajo kocidiozo pri govedu, predvsem teletih. Kokcidioza 
je nalezljiva bolezen, prenašajo jo lahko tudi obolela te-
leta.

Živali se okužijo s sporulirano oocisto v krmi in /ali vodi, 
v hlevu, pašniku. 
V črevesju živali poteče razvojni krog (približno dva te-

dna). Z iztrebki okužene živali se izloči kot occista. Ta 
zunaj živali pri ugodni temperaturi (26-320C) sporulira in 
je ponovno sposobna za okužbo novih živali. 
Iztrebke telet lahko damo na koprološko analizo še pred 
odhodom na pašo, ker se lahko okužijo že v hlevu.
Klinični zanki pri okuženih živalih so zelo smrdeče driske, 
lahko tudi krvave. Živali se grbijo, so neješče, slabokrv-
ne in hujšajo in imajo pogosto iztrebke razmazane okoli 
repa. Zaradi dehidracije lahko tudi poginejo. 

Splošni ukrepi za preprečevanj oziroma zmanjševa-
nje okužb s paraziti na paši:
• Zelo veliko lahko naredimo s preventivnimi ukrepi, 

med pašno sezono redno tedensko pregledujemo 
živali, kondicijo, dlako, očesne veznice in otekline 
(podčeljustne ali na predelu trebuha). 

• Spomladi po odhodu na pašo obvezno odvzamemo 
vzorce iztrebkov in jih pošljemo na koprološke anali-
ze. V primeru okužb zdravimo po navodilu veterinar-
ja. Če je potrebno živali zdraviti, jih zdravimo vedno 
pred odhodom na pašnik. Živali morajo po zdravlje-
nju ostati v hlevu ali v za to namenjenem prostoru in 
to ves čas delovanja antiparazitika. Tako preprečimo 
možne okužbe pašnikov. Hlev oziroma prostor mora-
mo po končanem zdravljenju očistiti in razkužiti. 

• Zelo je priporočljivo zmanjšati obremenitev pašni-
kov in uvesti pašno–košni sistem. Najmanj nevarne 
za okužbe so čredinke, kjer je bila predhodna raba 
košnja. Priporoča se šest mesečni počitek pašnikov, 
v tem času naj se površine samo kosijo. Kombinira-
na paša z drugimi vrstami živali (govedo,ovce in nato 

konji). Paša različnih starostnih skupin, naprej pase-
mo mlade živali, ki so prvo leto na paši in še niso 
okužene, nato stare. 

• Živalim je potrebno zagotoviti dobro počutje, kondi-
cijo in odpornost. Pri pomanjkanju paše je potrebno 
živali dokrmljevati in jih obvezno krmiti z mineralno-
-vitaminskimi dodatki. Krmo vedno polagamo v jasli 
in ne na tla. Krmišča in napajalnike je potrebno tudi 
redno premikati po pašniku. 

• Na pašnike raztresamo samo dozorel gnoj, visoke 
temperature (60-800C) uničijo jajčeca parazitovi in s 
tem se zmanjšana nevarnost okužb pašnikov s para-
ziti v gnoju.

Viri: 
- B. Müller, 2001, Parazitologija
- http://studentski.net/gradivo/ulj_vtf_vt1_par_sno_

parazitologija__skripta_2001_01?r=1
- Vergles Rataj A., Ježek J., 2005, Program 

za izobraževanje na KGZS: Biovarnost, 
parazitoze,oskrba novorojenih mladičev.

- http://www.vetent.co.nz/dairy-disease-management/
coccidiosis.html

- http://www.vaxteko.nu/html/sll/sjv/utan_serietitel_sjv/
UST94-1/UST94-1R.HTM

- http://parasite.org.au/para-site/text/strongyloides-
text.html

- http://www.apneni-dusik.com/zajedavci_na_pasnikih.
html

- http://parasitipedia.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=2568&Itemid=2850

NAJBOLJŠE ZA NAJBOLJŠE

Krmni dodatek za učinkovito obnovo parkljev krav in telic 
pri okužbi z digitalnim dermatitisom

RUMISAL DERMA uporabljamo kot vitaminsko mineralni krmni dodatek v čredah 
krav in plemenskih telic, v primerih okužbe z digitalnim dermatitisom, za hitrejšo in 
učinkovitejšo obnovo roževine prizadetih parkljev ter za povečanje splošne odpornosti 
živali.
Načini za preprečevanje in zdravljenje DD:
• zgodnje odkrivanje okužb in zdravljenje posamičnih akutnih primerov DD
• razkuževanje parkljev v kopeli
• izboljšanje higiene v hlevu
• pravočasno in pravilno obrezovanje in čiščenje parkljev
• zgodnje površinsko zdravljenje razjed med parklji      
• Zadostna oskrba goveda z učinkovinami dodatka 
     RUMISAL DERMA:

PAKIRANO: jumbo vreče, 15/1

RUMISAL DERMA

za hitrejše celjenje razpok, razjed in ran (čirov) na parkljih
za hitrejšo rast in boljšo trdnost roževine parkljev
za povečano odpornost kože na bakterijo Treponema
za večjo splošno imunsko odpornost organizma

NOVO

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana 
01 / 584 26 65, gsm 031 350 500
07 / 393 19 22, gsm 031 704 339
05 / 364 45 13, gsm 051 684 424
02 / 585 88 64, gsm 031 790 528

LJUBLJANA     
NOVO MESTO
AJDOVŠČINA  
LJUTOMER
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Boštjan Mohar

SALINEN PROSOL d. o. o.,
Obrtna cona Logatec 4, 1370 Logatec
tel.: 01 542 56 92, 051 631 300
www.salinen-prosol.si

SALINEN AUSTRIA AG je podjetje z več kot 400 letno 
tradicijo proizvodnje soli v Avstriji. Živinska sol ter sol-
ni in mineralni lizalni kamni BIOSAXON se proizvajajo 
na okolju prijazen način in izključno iz najčistejše eva-
porirane soli iz rudnikov v okolici Salzburga: Bad Ischl, 
Altaussee in Hallstatt, ki spadajo pod svetovno kulturno 
dediščino UNESCO. Proces pridobivanja soli poteka v 
enem izmed najmodernejših proizvodnih obratov v Evro-
pi popolnoma avtomatsko. 

BIOSAXON IZDELKI: 
Poleg klasične živinske soli ponujamo široko paleto sol-
nih in mineralnih lizalnih kamnov, ki optimalno dopolnju-
jejo živinsko prehrano. 
ŽIVINSKA EVAPORIRANA SOL, NEJODIRANA IN JO-
DIRANA:
Za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 25 kg in 50 kg 
vreča ter rinfuza
SOLNI LIZALNI KAMNI: 
Za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 5 kg in 10 kg
MINERALNI SOLNI LIZALNI KAMNI Z BAKROM, JO-
DIRANI: 
Za govedo, konje, ovce, koze in divjad: 3 kg in 4 kg
Za govedo in divjad: 5 kg ali 10 kg
BERGKERN - NARAVNI SOLNI LIZALNI KAMNI: 
Za govedo, ovce, koze, konje in divjad: 25 kg vreča

ZAKAJ BIOSAXON IZDELKI?
Sol je izredno pomemben dejavnik za živini primerno 
prehrano. Zdravje in vitalnost živali neposredno pri-
pomore k visoki kvaliteti mleka, mesa, volne in zdra-
ve dlake.
• BIOSAXON optimalno dopolnjuje prehrano živali
• BIOSAXON zadovolji potrebe po soli in mineralnih 

snoveh
• BIOSAXON ponuja primerno sol za različne skupine 

živali
• BIOSAXON lizalni kamni na paši ob dežju ne razpa-

dejo
• BIOSAXON lizalni kamni imajo BIO certifikat

EKOLOŠKE KMETIJE:
Vsi produkti nejodirane živinske soli, kot tudi vsi lizalni 
kamni, imajo BIO certifikat in so primerni za BIO kme-
tijstvo. 
• BIOSAXON živinska nejodirana sol v vrečah
• BIOSAXON solni lizalni kamni
• BIOSAXON solno-mineralni lizalni kamni z jodom
BIOSAXON lizalni kamni pod vplivom zunanjih vre-
menskih razmer ohranijo svojo obliko in na paši ne 
razpadejo. So tudi brez barvil.

Če se živina prehranjuje večinoma z rastlinskimi vlakni 
je vsebnost natrija minimalna in pogosto prenizka. Da ne 
pride do pomanjkanja natrija in joda je živalim potrebno 
redno dodajati zadostne količine živinske soli. Paziti je 
potrebno, da se živali soli, ki jo dobijo, ne prenajejo, saj 
pri tem pride do povečanega odvajanja blata. Kadar ži-
valim sol ne moremo dodajati redno, jim je bolje ponuditi 
solno – mineralne lizalne kamne, saj pri tem do predozi-
ranja soli ne pride! 
Potrebe za 650kg žive mase pri dnevni molži 30l mleka 
je 30g Na/dan - kar pomeni okrog 70g živinske evapori-
rane soli na dan na žival. 

ZAKAJ MINERALI IN MIKROELEMENTI V IZDELKIH 
BIOSAXON ?
Lizalni kamni BIOSAXON so izdelani iz najčistejše eva-
porirane soli in vsebujejo kakovostne mineralne snovi in 
mikroelemente.
JOD – preide v sestavo hormona žleze ščitnice, kjer re-
gulira delo celotnega metabolizma
KALCIJ in FOSFOR– sta nezamenljiva v gradnji kostne-
ga tkiva in kosti
SELEN – preprečuje sterilnost in atrofijo prečno pro-
gastih mišic, ima pomembno vlogo pri delovanju ščitnice 
ter povečuje mlečnost
KOBALT – je neizmerno pomemben za sintezo vitamina 
B12 in preprečuje slabokrvnost
NATRIJ – omogoča vzdrževanje tlaka izvenceličnih te-
kočin in je pomemben za delo mišic, kot tudi srca, živ-
čevja ter živčnih celic; v telesu se ne shranjuje, zato ga 
je potrebno redno dodajati 
CINK – simptomi pomanjkanja cinka se kažejo v zaos-
tajanju rasti, v spremembah na koži, ušesih in kopitih 
(parkljih), pojavih driske ter slabemu izkoriščanju hrane

sol in lizalni kamni za živali

MANGAN – se nahaja v sestavi vseh telesnih tkiv in zelo 
ugodno vpliva na reprodukcijo in razvoj kosti
MAGNEZIJ – pri živalih se največje količine nahajajo v 
kosteh in zobovju, posledica pomanjkanja so krči
BAKER – posledice pomanjkanja so: slabokrvnost, 
zmanjševanje rasti, spremembe na kosteh, depigmen-
tacija dlake in volne, zmanjševanje reprodukcije, lahko 
izzove tudi šibkost srca

KJE LAHKO KUPITE BIOSAXON IZDELKE? 
- Kmetijske zadruge
- Agro trgovine
- Večje količine pa vam lahko tudi dostavimo 

POMEMBNOST ŽIVINSKE SOLI ZA PREHRANO 
ŽIVALI
Poznamo morsko, kameno in evaporirano živinsko sol. 
Živinska sol z visoko vsebnostjo sulfata (SO4) je kamena 
sol, ki vsebuje 6,4 g/kg sulfata (SO4) in to lahko povzroči 
težave. Pri stiku vode s kameno soljo se lahko pri tem-
peraturi, nižji od 30 °C, sulfat (SO4) spremeni v Glauber-
jevo sol (Na2SO4 10 H2O). Torej Glauberjeva sol zavira 
nastajanje natrija (telo natrij reducira na fiziološko kon-
centracijo 0,9 %), zmanjšuje izločanje vode iz črevesja 
in posledično deluje kot odvajalo. BIOSAXON živinska 
evaporirana jodirana sol vsebuje manj kot 0,4 g/kg sul-
fata (SO4), zato je priporočljiva za uporabo. 

NATRIJ IN JOD V PREHRANI ŽIVALI
Iz prakse vemo, da motnje plodnosti lahko izboljša-
mo z dodajanjem natrija, ki se nahaja v živinski soli. 
Vse to pa se dogaja na hormonski osnovi.
Za plodnost pomemben estrogen in za vsebnost natrija 
pomemben aldosteron sta hormona nadledvične žleze. 
To sta t. i. steroidna hormona (v to skupino spada tudi 
kortizon). Telo te hormone proizvede iz osnovne stero-
idne strukture. Aldosteron zadržuje natrij in izloča kalij 
iz telesa, in če v hrani primanjkuje soli, torej natrija, ga 
mora telo uravnavati s povečanjem izločanja aldoste-
rona. To privede do manjšega nastajanja in izločanja 
drugih steroidnih hormonov in tudi estrogena. Posledica 
zmanjšane proizvodnje estrogena pa je zmanjšana plo-
dnost in s tem se krog zapre.

NATRIJ (Na) – nekatera dejstva:
Natrij se v organizmu ne shranjuje, zato ga moramo re-
dno dodajati. Vsebnost natrija se uravnava s pomočjo 

hormona aldosterona, ki je odgovoren za plodnost. Po-
raba aldosterona zmanjša nastajanje estrogena (hormon 
plodnosti). Prav tako je za zmanjšanje izločanja natrija v 
blatu, urinu in mleku ter njegovo ohranjanje v krvi (s tem 
se dovaja v celice in uravnava vsebnost vode v telesu) 
potreben aldosteron!
Potrebe za 650 kg žive mase pri dnevni molži 30 l mleka 
je 30 g Na/dan, kar pomeni okrog 70 g živinske evapori-
rane soli na 650 kg žive mase. 
S pomočjo osnovne krme so pokrite ostale potrebe po 
natriju (Na).
Rastlina/krmilo/mešano krmilo – živinska sol – lizalni 
kamni. 
Če se živina prehranjuje večinoma z rastlinskimi vlakni, 
je vsebnost natrija minimalna in mnogokrat prenizka. Te-
žave pri pomanjkanju natrija pa so: navidezna gonitev, 
manjša možnost plodnosti pri prvem naskoku, podaljša-
nje dobe med dvema telitvama.

JOD (I2) – nekatera dejstva:
Jod vpliva na delovanje srca, pljuč in črevesja ter na 
izkoristek energije (kretenizem). Jod je nepogrešljiv za 
normalen razvoj živali in ima pomembno vlogo že pri ra-
zvoju ploda. Pomanjkanje se kaže v slabši rasti in nevi-
talnosti mladičev. Pri odraslih živalih pomanjkanje joda 
povzroči poslabšanje apetita, slabšo oploditev in večje 
število abortusov, izpadanje dlake, golšavost ter oteže-
no dihanje. Silažna in travna krma je na splošno slabo 
preskrbljena z jodom, zato je potrebno zagotoviti jod z 
dopolnilno prehrano. Zaradi tega je pomembno, da je ži-
vinska sol jodirana! 
BIOSAXON živinska evaporirana sol je jodirana!

Živinska sol v praksi:
V primerih, ko živina ne dobiva redno zadostnih količin 
živinske soli, prihaja do pomanjkanja natrija in joda. In v 
takih primerih se živali soli, ko jo dobijo, lahko prenajejo 
in pri tem pride do povečanega odvajanja blata. Kadar 
živali soli ne dobivajo redno, jim je bolje ponuditi solno- 
mineralne lizalne kamne, saj do predoziranja soli ne pri-
de. BIOSAXON solno-mineralni lizalni kamni na paši 
pod vplivom dežja ne razpadajo! Žival se zato soli ne 
more prenajesti!

Salinen Prosol d.o.o., Tel.: 01 542 56 92 
www.salinen-prosol.si

sol in lizalni kamni za živali

NOVO
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Biki cikaste pasme za osemenjevanje v letu 2017
KGZS – Zavod Ljubljana,
Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

Cikasta pasma

VAL 853814
Ž: SI 14420076
D: 04.04.2014
R: Lovre Podlesnik, Ljubno ob Savinji

VESELKO 853095 (SI 33943905) VINCENC 852743 (SI 93720502)
BENA (SI 13656537)

CINCA (SI 74181256) NESTOR 852772 (SI 83476060)  
CIKA (SI 03549030)

Kappa kazein AB
CK - 82 %, PZ - 18 %

NORD 853525
Ž: SI 24291594
D: 29.03.2013
R: Marko Kumer, Črna na Koroškem

NEGO 853081 (SI 43826919) NANO 852557 (SI 93599531)
CVETA (SI 33327497)

PŠENICA (SI 93727705) SURK (SI 73209995)
ŠPEGLA (SI 52849961)

FRAM 853296
Ž: SI 84165103
D: 08.03.2012
R: Marjan Karo, Motnik

FURMAN 853030 (SI 43740495) FARAON 852401 (SI 23374696)
BREZA (SI 73334781)

ROŽA (SI 23718278) MANDELJ (SI 92932085)  
ROŽA (SI 63069484)

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

Kappa kazein AB
CK - 99 %, PZ - 1 %

SOD 853796
Ž: SI 14371628
D: 15.04.2014
R: Marija Kožar, Srednja vas pri Bohinju

SOM 853094 (SI 93519766) SURK 852277 (SI 73209995)
SRNA (SI 33160650)

MAJHNA (SI 03075739) BRIN 851656 (SI 02488248)  
JAGODA (SI 1613510)

Kappa kazein AB
CK - 97 %, PZ - 3 %

Po poreklu je linija manj zastopana v populaciji pasme.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja 
plemenic,  potomk bikov: Brin, Surk, Saturn, Med, Nord in Dule.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja 
plemenic,  potomk bikov: Nego, Surk, Saturn, Sod in Napoleon.

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja 
plemenic, potomk bikov: Brin, Saturn, Rudolf in Moris.

Val je svetlejše temeljne barve z manj izraženimi belimi barvnimi znaki. Je bik z dobrimi telesnimi lastnostmi, z izraženo prsno globino. 
Je v mlečnem tipu živali.  

dobrimi telesn

Sod je bik manjšega okvira z manj izraženimi belimi barvnimi znaki. Odlikujejo ga dobre telesne lastnosti, z izraženo prsno globino. 
Po poreklu predstavlja mlečno linijo.

ga dobre telesn

Nord je bik večjega okvira z dobrimi telesnimi lastnostmi. Beli barvni znaki so manj izraženi. Je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku.

Po poreklu predstavlja linijo, ki je v zadnjih letih manj prisotna v populaciji cikaste pasme. Bik Fram je večjega okvirja, dobro omišičen, z 
odličnimi telesnimi lastnostmi. Je svetlejše temeljne barve z bolj izraženimi belimi barvnimi znaki. Uvrščamo ga v kombiniran tip živali.
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Estran ime bika št. bika oče oče matere

64 Val 853814 Veselio Nestor
64 Sod 853752 Som Brin
64 Nord 853525 Nego Surk
64 Fram 853296 Furman Mandelj

Biki cikaste pasme, ki so poleg redne ponudbe na voljo 
po predhodnem naročilu na OC Preska:
ime bika št. bika oče oče matere

Med 853752 Merlot Nik
Rudolf 853293 Ris Faraon
Nodi 853275 Nanos Smok
Nego 853081 Nano Cvet
Mrak 853076 Marin Col
Moris 853011 Marin Tom
Darvin 852744 Dovzan Tinček
Napoleon 852738 Nagelj Tom
Surk 852277 Saturn Jablan
Saturn 851820 Slap
Tom 851817 Tob

* izključno za osemenjevanje bikovskih mater (BM)

OPOMBA!



54 55

Ob intenzivnem prodiranju in uveljavljanju novih sort je 
skrb za ohranjanje starih sort toliko bolj potrebna. Sta-
re jablanove sorte naj bi čuvali za ohranjanje genetske-
ga materiala, za pomen ohranjanja sortnosti v ponudbi 
jabolk, za izhodiščni material za vzgojo novih sort, za 
ohranjanje kulturnega izgleda krajine, za ohranjanje rav-
novesja v naravi in seveda tudi zaradi gospodarskega 
pomena.
Stare sorte jablan, so nostalgija našega otroštva, pravijo 
naše babice in dedki. Katera so tista aromatična, sočna 
jabolka, ki jih danes ne moremo več kupiti v trgovini? 
Res, da so plodovi redkost na prodajnih policah, sadne 
drevesnice pa še vedno skrbijo za ohranjanje teh sort in 
prav te, stare sorte si lahko sami posadimo na domačem 
vrtu. 
Vse te sorte lahko posadimo na različnih podlagah. 
Podlage so pomemben dejavnik pri določanju bujnost, 
velikosti in rodnosti drevesa. Kako veliko drevo bomo 
posadili, je odvisno koliko prostora imamo na voljo. Raz-
like v končni velikosti pri različnih podlagah so lahko zelo 
velike. Šibko rastoča podlaga (M9) zraste okrog 3 m in 
potrebuje stalno oporo, srednje rastoča podlaga okrog 4 
m in ne potrebuje opore, medtem ko ista sorta jablane 
na bujni podlagi (sejanec) zraste od 7 do 10 m. Slednje 
se uporablja za travniške sadovnjake. Najpogosteje so 
stare sorte na sejancih, seveda pa to ni pravilo, ker je 
vse več zanimanja za stare sorte pri ljubiteljih sadjarjih, 
ki imajo le majhen vrt okoli hiše.
 In kaj nas žene k starim sortam? Stare sorte jabolk ima-
jo značilni izrazitejši okus, ki jih zlahka prepoznamo in jih 
pogosto povezujemo z mladostjo. Stare sorte so pozna-
ne kot bolj odporne na bolezni, škodljivce, trpežne sorte 
in jih zaradi tega ni potrebno škropiti. Vendar pa je od-
pornost in trpežnost povezana z razdaljo sajenja in zrač-
nostjo med drevesi in seveda tudi s podlago na kateri je 
posajena. Razdalja med drevesi onemogoča neposredni 
stik dreves in na ta način je prenos okužb iz drevesa 
na drevo zmanjšan ali celo preprečen. Res pa je, da so 
nekatere stare sorte dokaj tolerantne na bolezni. Nekaj 
najpogostejših starih sort si bomo ogledali podrobneje…

GRAFENŠTAJNC
Sorto obiramo konec avgusta. Plodovi so uporabni kma-
lu po obiranju in zdržijo do konca oktobra. Plodovi so 
srednje debeli do debeli. Zaradi širokih reber, ki se proti 
čaši zožijo, so nepravilne oblike. Koža je gladka. Zelen-
kasto rumena osnovna barva prehaja v zlato rumeno. Za 
sorto so značilne rdeče priže. Meso je dišeče, rumen-
kasto, precej sočno, topno in srednje čvrsto. Okus je vin-
sko kisel z žlahtno aromo, za zgodnjo sorto zelo dober. 
Je namizno jabolko in dobra osnova za žganje.

KRIVOPECELJ
Samo drevo je močne rasti, z gosto, široko visečo kroš-
njo. Zarodi pozno, rodi zelo dobro in redno. Plodovi so 
srednje veliki, neenakomerni. Delno so jajčaste oblike 
ali oblike soda. Pokrovna barva je zamolklo do svetle-
če rdeča, prižasta ter marmorirana. Kožica je gladka in 
čvrsta. Meso je zelenkasto do rumenkasto bele barve, 
zelo čvrsto. Aroma je sprva zmerna in se izoblikuje med 
skladiščenjem. Zori v sredini oktobra, užiten od decem-
bra do maja. Odporen na pozebo. Potrebuje vlažna tla 
na toplejših legah. Zelo priporočljiva robustna, dolgo 
uporabna sorta za samooskrbo. Uporabna kot namizno 
jabolko, za peko (jabolčni zavitki) ter za predelavo v so-
kove in jabolčni kis.

V reji morajo imeti najmanj 1 GVŽ te pasme. Podatki o 
staležu se za govedo preverjajo na dan 1. februar teko-
čega leta.
Rejec mora pet let od vstopa v ukrep vzdrževati stalež 
živali, s katerim je vstopil. Dovoljeno odstopanje je 10 
procentov, a se s tem ne sme zmanjšati pod 1 GVŽ. 
Rejec lahko živali pase na planini ali skupnem pašniku. 
To ne vpliva na zmanjšanje števila živali na osnovnem 
KMG. Kontrolna služba lahko stalež preverja v Central-
nem registru govedi, v registru rodovniških živali ali s 
pregledom na kmetijskem gospodarstvu.

V kolikor rejec izloči žival, za katero je uveljavljal podpo-
ro, mora v roku 10 delovnih dni pisno obvestiti ARSKTRP 
in predložiti dokazila. Obvestilo o izločitvi in nadomestitvi 
posreduje na obrazcu Obestilo o izločitvi in nadome-
stitvi živali, ali pa s pomočjo svetovalcev agencijo obve-
sti v elektronski obliki.
Kadar gre za prodajo živali, jo mora rejec nadomestiti v 
roku 30 dni, če je izločena zaradi drugih razlogov pa v 
roku 60 dni. Rejec je dolžan o spremembi staleža agen-
cijo obveščati do konca tekočega leta.

Podpora reji avtohtonih in tradicionalnih pasem 
GEN-PAS
KGZS – Zavod Celje
mag. Marjeta Ženko

Rejci krav cikaste pasme so se lahko v letih 2015 in 2016 vključili v ukrepu GEN-PAS v okviru programa KO-
POP. Plačilo je namenjeno ohranjanju reje avtohtonih in tradicionalnih pasem. Pogoj za uveljavljanje plačila je, 
da so živali vpisane v rodovniško knjigo, ki jo tako kot za druge pasme goveda vodijo na Kmetijskem inštitutu 

Slovenije.

Jablana… stare sorte, ki ne gredo v pozabo
Maja Zakotnik, univ. dipl. inž. agronomije

O b intenzivnem prodiranju in uveljavljanju novih sort je skrb za ohranjanje starih sort toliko bolj potrebna. Stare 
jablanove sorte naj bi čuvali za ohranjanje genetskega materiala, za pomen ohranjanja sortnosti v ponudbi 
jabolk, za izhodiščni material za vzgojo novih sort, za ohranjanje kulturnega izgleda krajine, za ohranjanje 

ravnovesja v naravi in seveda tudi zaradi gospodarskega pomena.
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DOLENJSKA (SEVNIŠKA) VOŠČENKA
Zori sredi septembra. Uporabna je kmalu po obiranju in 
je zdrži do februarja. Zelenkasto rumena barva po obi-
ranju prehaja v voščeno rumeno.. meso je rumenkasto, 
drobno zrnato in sočno. Po okusu sladko kiselkasto in 
aromatično. Aroma spominja na pomarančo. Uvršča se 
med okusnejše starejše sorte jabolk. 

BOBOVEC
Zori v drugi polovici oktobra, začetek novembra. upora-
ben od januarja do junija. V začetku je kislega okusa 
in zelo čvrsto. Kasneje meso postane krhko. Plodovi so 
majhni do srednje veliki, valjaste oblike. Pokrivna barva 
je rdečkasta. Kožica plodu ima rjasto mrežico. Primerna 
sorta za hladno klimo, izredno rodna. Bobovec je indu-
strijsko jabolko in se uporablja predvsem kot moštnica. 

CARJEVIČ
Obiramo ga konec septembra. Užitna od novembra do 
januarja. Plodovi so srednje drobni, sploščeno okrog-
lasti. Osnovna barva je bledo rumenkasto zelena. Po-
krovna barva je temno rdeča z nekoliko rjavkastim od-
tenkom. Meso je rumenkasto belo, sočno, drobnozrnato, 
zelo topno, srednje čvrsto, sladko kiselkasto. Primeren 
je tudi za predelavo in je zelo toleranten na bolezni. Pri-
poroča se tako za travniške sadovnjake, kot za vrtove in 
intenzivne sadovnjake.

ZLATA PARMENA
Dolga stoletja ena izmed najboljših jabolčnih sort. Zori 
v prvi polovici septembra. Uporabna je do konca no-
vembra. Plodovi so srednje debeli. Koža je prhka, suha, 
gladka in rahlo hrapava. Pokrovna barva je prelito oran-
žna s kratkimi prižami, ki so temnejše oranžne rdeče 
barve. Meso je v polni zrelosti kremasto, srednje sočno 
do sočno, čvrsto, pozneje krhko, drobnozrnato. 

RDEČI JONATAN
Drevo je šibke do srednje bujne rasti, dobro obraščeno, 
ima tanke poganjke. Krošnja je razprte oblike. Plodovi 
so srednje debeli, gladki, preliti s svetleče rdečo barvo. 
Meso je drobnozrnato, srednje čvrsto, sočno. Ima prijet-

no kislino in nežno aromo. Harmoničnega okusa. Zori 
od sredine do konca septembra. V navadnem skladišču 
zdrži do konca novembra, v hladilnici pa do maja. Pov-
prečno občutljiv na škrlup, zelo občutljiv na pepelasto 
plesen. Zarodi hitro, pridelki pa so redni, vendar pov-
prečni. Je zelo dobra sorta za domače vrtove.

DAMASONSKI KOSMAČ
Zori v prvi polovici oktobra in je uporaben do marca ozi-
roma aprila. Koža je pokrita z grobo rjo, zato so plodovi 
bronasto rjavi. Meso je zelenkasto belo do rumenkas-
to bele barve. Je krhko, sočno in bolj grobo zrnato. Je 
prijetno sladko-kiselkastega okusa, aromatično. Srednje 
odporna na bolezni in škodljivce. Cvetovi in les odporni 
na mraz. Zahteva dobra, globlja, humusna tla, ki so do-
volj vlažna. V svoji skupini (sive renete) je ena najstarej-
ših in po okusu najboljših sort.

GORENJSKA (BESNIŠKA) VOŠČENKA
Zori sredi oktobra. Uporabna od januarja do julija. Plo-
dovi so debeli, težki, pogosto nesimetrični. Koža je glad-
ka, na zrelih plodovih voščeno rumena, ki je prekrita z 
intenzivno rdečo do rahlo rožnato rdečico. Meso je belo 
do nekoliko rumenkasto, čvrsto, sočno. Sprva izrazita ki-
slina se v shrambi nekoliko omili.
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Ta ima pa višjo pastirsko šolo
Pastirica sem bila že pri desetih letih. Takrat sva z očetom pasla po zapuščenih senožetih in v gozdu. Ko sem po 
osemindvajsetih letih dela v Planiki ostala brez službe, se je sin Marko domislil, da bova redila krave cike. 

Začela sem znova. V našem malem hlevu sta dobili nov dom kravici Mavla in Mušnica. Začetki so bili težki, a kmalu 
sem spoznala, kako je to delo zanimivo in lepo. Tudi žival ima dušo. Po glasu pozna tistega, ki skrbi zanjo. Krava 
Mavla je vodnica, nosi zvonec in je zelo inteligentna. Zna se postaviti za svojo čredo, zapomni si vse poti, ki vodijo 
v čredinke. Kadar je suša, z rogovi upogne veje dreves do telet, da lahko jedo listje. Lani sem krave zaradi vročine 
pasla ponoči. Ko sem jih pozno jeseni pasla po vsem hribu, je krava vodnica ostale štiri kravice odpeljala na sončno 
plano k lesi. Če nagajivi teliček ni hotel v hlev, ga je sunila z rogovi. Čutila je tudi mojo slabo voljo. Ko sem v vodo 
namočila kupljene piškote, je zagotovo začutila umetno rumenilo, zato je piškot zbrusila na tla. Še preden je iz nje-
nega telesa prišel mladiček, je že gledala prostor, kjer so živeli njeni telički. V desetih letih je telila Bučko, Cumplna, 
Nila, Nacka, Miška in Murija. Lanskemu bikcu sem dala ime Tonček, ker sva kravico Mavlo kupila pri Andreju 
Kuharju. Njegov brat Tonček je bil kar 60 let pastir na Veliki planini. Pastir Tonček družine ni imel. Vse življenje 
je delal z živalmi. Najbolj je bil srečen jeseni, ko je na planini ostal z živalmi sam.

Ko je prišel veterinar in je na pašniku teletu vstavljal številki, sem mislila, da ga bo krava napadla z rogovi. V 
desetih letih dela s kravami sem spoznala, da je delo pastirja 365 dni v letu lepo in zelo odgovorno. Žival te čuti, 
spoštuje, z njo vzpostaviš stik. Mislim, da žival svojemu skrbniku bere misli.

V reviji Cikasti zvonček sem brala o življenju pastirjev na planinah. Živeli so v lesenih kočah. Vstajali so zelo 
zgodaj, otepali so suhe hruške, žgance in mleko in za skromno plačilo skrbeli za krave, teleta in telice. Uživali so v 
ranem jutru, ob pogledu na živino, ki je bila sita in zadovoljna. Znali so se poveseliti ob toplem ognjišču. Na planini 
se je rodila tudi marsikatera ljubezen. Vesela sem, ko berem, da so obnovili planino, da še delajo skuto in imajo še 
kislo mleko.

Pohvaliti moram še veterinarja, ki je v visokem snegu peš prišel na Svetega Petra, da je obrejil telico. Ko je tretjega 
oktobra prišla na svet Cikana, sem videla, kako krava iz njenega smrčka sesa sluz. Videti je bilo, kot da ji daje 
umetno dihanje. Ko se je mali teliček posušil, sem pogledala spol in vzkliknila: »Moja lepotička!«. Ta lepotička je 
v Komendi na 2. državni razstavi cik dobila zvonec za tretje mesto med telicami.

Vsako pomlad živino blagoslovim z vejico begance in jim rečem: »Sedaj ste na paši, naj vam bo dano, da se jeseni 
zdrave vrnete k jaslim.«

Opazila sem, da so krave v vročini najraje na vrhu hriba. Ko jeseni zapiha hladen veter, se uležejo pod staro tepko, 
kjer je bila nekoč majhna njiva. 

S sinom sva pred petnajstimi leti sekala drva. Ko naju je začutil srnjak, je v gozdu glasno zabokal. Ta stik z div-
jimi in domačimi živalmi je zame res čudovit.

Pravijo, da si mora pastirica na binkoštno nedeljo zjutraj umiti obraz z jutranjo roso. Tako ostane njena koža na 
obrazu vedno gladka in lepa.

Lepo je jeseni, ko zunaj zapiha severni veter in so krave privezane k jaslim. Najlepše pa je pomladi, ko po dišečih 
pašnikih cingljajo kravji zvonci.

Milka Močnik,
pastirica



Izdelek: Otroci tretjega razreda, mentorica: Špelca Hribar, osnovna šola Ob Rinži Kočevje


