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Najpomembnejše delo je delo na sebi, kaj 
jemo, s kom se družimo, kako dihamo in 
kaj kupujemo.

Dušan M. Z. Badovinac
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UVODNIK

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

N amesto klasičnega uvodnika za naš Cikasti zvon-
ček sem se letos odločil napisati resnično zgodbo 
iz prvih let po vojni. Sama zgodba tudi posredno 

v nekaterih delih povezuje rdečo nit revije. Velikokrat 
sem jo slišal iz ust svoje tašče Tilke. Čeprav je minilo 
že mnogo desetletij od takrat, se je Tilka še vedno rada 
spominja in v zimskih večerih ob topli peči jo pripoveduje 
svojim vnukom. 
Zgodba se dogaja majhni vasici Briga v objemu zelenih 
kočevskih gozdov, ki s svojimi mogočnimi bukvami Kro-
karja počasi tone v zasanjan spomin. Lepa zgodba.
Vojna leta so minila v strahu in lakoti. Končno so v de-
želo prišli svoboda, mir in upanje. Pričevalcev tistih let je 
vsako leto manj in zato so toliko bolj dragoceni. Po letih 
lakote in odrekanja, ko so glavni vir mleka dajale košče-
ne koze, so si v družini neskončno želeli kravice. Ata Žan 
je fural in drvaril po kočevskih gozdovih in vsak težko 
prigaran dinar spravljal v lončen, okrušen lonček na kre-
denci v kuhinji. Otroka, Tilka in Ivanček, sta ga vsak dan 
spraševala: Ata, kdaj bo semenj na Gorenjskem? Ata, 
kdaj boš šel po našo kravico? Ata jima je obljubil, da bo 
kmalu in otroka sta polna pričakovanja kot na Miklavž-
ev večer odhajala spat. Preden sta zaspala sta glasno 
sanjarila, kako lepo bo, ko bo kravica pri hiši. Tilka jo 
bo molzla, Ivanček pa ji bo nastiljal in jo v sončnih dneh 
pasel po bližnjih travnikih in senčnih jasah.
Zgodaj zjutraj na semenji dan se je ata Žan v nedeljski 
opravi in s klobukom na glavi odpravil na Gorenjsko po 
kravico. Oba otroka sta bila ves dan prijetno vznemirje-
na. Mamo sta vsako uro nadlegovala z vprašanji, kdaj se 
ata vrne s kravico. Mama ju je spomnila, da morajo pred 
prihodom kravice pospraviti hlev. Brez odlašanja in polni 
delovne vneme so vsi trije odhiteli na delo. Prepevaje 
so se lotili dela; pometli, nastlali, napolnili jasli. Mama je 
pomila okence nad hlevskimi vrati in na podboj pritrdila 
vejico pušpana. Po starem izročilu pušpan zataknjen za 
podboj hlevskih vrat odganja zle duhove in vse hudo. 
Mama jima je povedala, da v naravi raste polno čarnih 
rastlin. Že od pradavnine te rastline ne koristijo le lju-
dem, temveč tudi živalim. Izvedela sta, da ponekod po-
lagajo živini na božično noč suho deteljo med slamo češ: 
saj je grela že Jezuščka, ko je v najlepši noči leta prišel 
na svet! Živini so v prazničnih dneh leta postregli s kru-
hom, v katerega so vtaknili česen, da je bila naslednje 
leto zdrava. Kito česna so obesili na hišna vrata. To za-
gotavlja zdravje družini in živini pa še kokoši več nesejo. 
Semenji dan se je počasi prevesil v večer, ko so zagle-
dali na vaški poti lojtrnik, ata in kravico. Otroka sta zavri-
skala od veselja in stekla atu naproti. Kakšno veselo 
presenečenje! Ob voz je bila privezana najlepša kravica 
na svetu. A presenečenjem še ni bilo konca. Na vozu v 
lesenem zaboju, ograjenem z gavtrami, je na majavih 

nogah začudeno vanje gledal teliček. Do doma sta otro-
ka presrečna tekla ob vozu. Vpila sta: Mama, ata je pri-
šel! Pridi pogledat našo kravico in telička. Mama, pridi! 
To je bil najsrečnejši dan v otroštvu tašče Tilke. Majhno, 
rjavo, živahno kravico z dvema rožičkoma na glavi so 
poimenovali Liska. Ime je dobila po beli lisi na trupu. Kra-
vica s teličkom sta bila vredna svojega denarja. Vsak 
dan se je pasla na dišečem travniku za hišo. Včasih jo je 
mali pastirček odgnal na sočno jaso sredi prostranih ko-
čevskih gozdov. Med sočnimi travami so dehtele kadu-
lje, materina dušica, cvetoča lakota, pa rman in medena 
deteljica. Liskino mleko, ki ga je deklica namolzla vsako 
jutro in večer, je dišalo in se penilo v golidi. Domači mač-
kon se je pri molži drgnil ob Tilkine noge v pričakovanju 
sladkega mleka. Kravica Liska je bila za hišo pravi božji 
blagoslov. Prijazna, topla, lepo vodljiva cika Liska je z di-
šečim mlekom, sladko skuto, maslom in sirom pregnala 
lakoto iz hiše. Družina pa ji je vračala z ljubeznijo. 
Še danes Tilka, kadar pripravlja jedi iz mleka ali skute, 
pravi: Tako sladkega mleka kot je bilo mleko naše Liske 
ni več. Naša kravica je bila res najlepša kravica na sve-
tu. Hvala ji! In oči se orosijo. Nihče se je ne upa vprašati, 
kako se je izteklo življenje Liske in njenega telička. 
Pa naj bo zaključek letošnjega uvodnika vesel, ne žalos-
ten. Zadovoljen sem in srečen, ko vidim, da se v naše 
kraje vračajo cike. Vedno več mladih živinorejcev se od-
loča za rejo te čarne kravice, ki nas s svojo pojavo, na-
turo, kvalitetnim mlekom in mesom vedno znova očara. 
Ob izidu 18. 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 2018 veliko zdrav-
ja, veselja in poslovnih uspehov!
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V iztekajočem se letu smo izpolnili zastavljene cilje iz 
programa za leto 2017. Uspešno je bil izpeljan in ponov-
no dobro obiskan 15. občni zbor, 8. februarja v Medvo-
dah. Na pobudo našega člana Franca Koširja smo se 
udeležili planšarskega dneva na Jezerskem. Tam smo 
obiskovalcem natančno predstavili našo ciko. Sodelovali 
smo na različnih prireditvah: sejmu AGRA 2017, v Gornji 
Radgoni s ciko, ki je v lasti Barbare Štimec in ciko, ki jo je 
predstavil Miha Smole v okviru Javne službe nalog gen-
ske banke. Sledila je razstava lisastega goveda v Polho-
vem Gradcu, kjer je bil strokovni vodja razstave Matjaž 
Hribar. Tako smo na tej razstavi predstavili manjšo čre-
dico cik, ki so v lasti Mole Jožeta. Na širšem območju 
Polhovega Gradca je opazen trend večanja števila živali 
cikaste pasme. Nato smo sodelovali na tradicionalnem 
60. kravjem balu v Bohinju in ga po zaslugi sodelujočih 
bohinjskih rejcev in Turističnega društva Bohinj izpeljali 
kljub zelo neugodnemu vremenu. V oktobru pa smo se 
udeležili ekskurzije v Furlanijo Julijsko krajino. Željo in 
idejo za ekskurzijo je na zadnjem občnem zboru izrazi 
dolgoletni član Franc Rutar, ki nas je povezal z pozna-
valcem tega področja in stroke Ivanom Kodričem. So-
delujoči si zaslužijo pohvalo za izredno rejsko zavest in 
pripadnost govedu cikaste pasme. Še enkrat najlepša 
hvala vsem! 
Vse te aktivnosti zahtevajo veliko časa in priprav. Zave-
damo se, da je to najboljša promocija za našo pasmo. 
Rezultati vestnega dela so vidni, saj število rejcev in krav 
cikaste pasme vztrajno narašča. Trenutni stalež rodov-
niških krav cikaste pasme je 1900, kar je približno za 
200 krav več kot lani. S številom krav se povečuje tudi 
povpraševanje po bikih za alternativno vzrejo in naravni 
pripust. S tem se povečuje tudi delo komisije za odbiro 
in licenciranje plemenskih bikov, katerih število iz leta v 
leto narašča. Omeniti moram da je POGOJ za licencira-
nje bika najmanj 3 plemenice. Ob tej priložnosti bi rad 
opozoril rejce, naj v prihodnje vračajo podpisane po-
godbe za podporo DE MINMS, ki je namenjena ple-
menskim bikom in njihovim materam. Sredstva DE 
MINIMIS so razporejena na število živali, ki jim ta podpo-
ra pripada. Če pogodbo ne vrnete, škodujete predvsem 
tistim rejcem, ki bi sicer lahko dobili večja sredstva. Neiz-
koriščena sredstva se vrne v proračun. Res je, da je bilo 
za vračilo pogodb na voljo premalo časa, le štiri dni. V 
prihodnje se bomo poskušali dogovoriti z Javno službo 
nalog genske banke, da vam pogodbe pošlje malo prej, 
ker problem nevračanja oz. zamujanja rokov vidim tudi 
pri odročnih kmetijah, ki imajo poštne nabiralnike na dru-
gi lokaciji, ali pa tam, kjer pošta prihaja z zamikom. 

V prihodnje pa bomo morali razmišljati ne samo o pro-
mociji cike kot take, temveč tudi, kako izpeljati celovito 
promocijo tudi v okviru trženja kakovostnih cikinih pro-
izvodov. Tu mislim, predvsem na butično prodajo višje 
kakovosti. Potrebne bodo velike povezave.
Izdaja Cikastega zvončka predstavlja velik strošek na-
šemu združenju. Združenje se financira le s članarino 
in donatorskini sredstvi. Po razpravi v upravnem odbo-
ru, decembra 2016, smo s sklepom odločili, da se v pri-
hodnje revijo Cikasti zvonček pošlje le članom, ki imajo 
plačano članarino za tekoče leto. Institucijam, šolam, 
strokovnim delavcem pošljemo revijo kot do sedaj zaradi 
promocije in sodelovanja. Vsem ostalim zainteresiranim 
pa bo revija na voljo proti plačilu. Ob tem vabim vse rej-
ce cikaste pasme, da se včlanite v našo organizacijo. V 
članstvu pridobite še veliko drugih ugodnosti, npr.: več 
točk za pridobitev določenih nepovratnih sredstev, ki jih 
vložite v svojo kmetijo in prihodnost. Člane, ki še niste 
poravnali članarine, prosim, da to storite do konca letoš-
njega leta.
Na koncu naj omenim korektno delo upravnega odbo-
ra in drugih organov združenja. Najlepša hvala Mariji 
Kožar za vestno opravljeno delo računovodkinje. Hvala 
tudi članoma delovne komisije za odbiro in licenciranje 
plemenskih bikov Milanu Hribarju ter Antonu Burji, ki se 
kljub častitljivi starosti vestno udeležuje dela na terenu. 
Na koncu naj se zahvalim še Matjažu Hribarju, ki kljub 
ostalim službenim obveznostim uspešno opravlja delo 
strokovnega vodje in strokovnega tajnika PRO CIKA.
Sestavek zaključujem z iskreno zahvalo vsem za pomoč 
v iztekajočem se letu. Želim vam lepo božično praznova-
nje ter srečno in zdravja polno leto 2018. 
Lepo vabljeni na 16. občni zbor, ki bo 8. februarja 2018 
v Medvodah.

Pozdrav predsednika združenja rejcev 
avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji 

Janez Mrak,
predsednik združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

I zteka se leto 2017 in z gotovostjo lahko trdim, da združenje na dobro zastavljenih temeljih iz preteklosti uspešno 
nadaljuje delo. Držimo se rejskega programa, ki smo mu zavezani kot priznana rejska organizacija za našo edino 
avtohtono pasmo - cikasto govedo.

Zbor je v uvodu pozdravil predse-
dnik združenja Janez Mrak, ki se 
je članom zahvalil za visoko ude-
ležbo, saj se je zbora udeležilo 
blizu 100 članov, zahvalil pa se je 
tudi občini za dvorano. Predlagal 
je delovno predsedstvo pod vod-
stvom Staneta Berganta. Zbor je 
pozdravil še župan občine Med-
vode, g. Smole, ki je posebej iz-
postavil zahvalo rejcem, da skrbijo 
za kakovostno hrano in vzdržujejo 
kulturno krajino, kar ima ugoden 
vpliv na turizem ter zaželel rejcem 
zdravo in srečno rejsko leto. 

Danilo Potokar, vodja sektorja za živinorejo, je v imenu 
KGZS posebej pohvalil visoko udeležbo rejcev na OZ in 
dodal, da je prav, da se OZ vrši na kulturni praznik, saj 
je cika del slovenske kulturne dediščine. Janez Kunc, 
vodja osemenjevalnega centra Preska, je poudaril po-
membnost izbire dobrih bikov, s katerimi bomo uspešno 
izboljševali populacijo slovenske cike. Igor Stanonik iz 
KZ Kranj pa je prepričan, da bo dobro selekcijsko delo 
prineslo dobre rezultate.
Sledil je kulturni program. Zelo doživeto je Zdravljico 
recitiral g. Marko Sušnik, folklorna skupina KUD Oton 
Zupančič Sora je uglajeno zaplesala nekaj plesov, in-
štrumentalni trio sinov rejca Marčuna pa je zaigral in 
zapel nekaj poskočnih domačih viž. Sledila so poročila 
organov in diskusija.

Predsednik združenja Janez Mrak 
in strokovni vodja in tajnik PRO 
CIKA Matjaž Hribar sta med dru-
gim poročala, da je bila v pre-
teklem letu določena komisija za 
odbiro bikov, da se pri licenciranih 
bikih dodatno preverja poreklo, da 
se vzpostavlja spletna stran. Ma-
tjaž Hribar je predstavil poročilo o 
strokovnem delu v letu 2016. Bla-
gajničarka Marija Kožar je poroča-
la, da je bilo rejcem poslanih 354 
položnic, redno ali po opominu pa 
je bilo plačanih 287 in toliko je tudi 
rednih članov.
Bergant je pohvalil strokovnega vodjo in tajnika PRO 
CIKA, Matjaža Hribarja, da zavzeto in motivirano opra-
vlja svoje strokovno delo. Obrazložil je zaplet okrog 
oddaje davčne napovedi FURS-u za leto 2015, kjer je 
združenje zamudilo zakonski rok, zaradi česar je sledila 
izvršba združenju v višini 1.480 EUR in odgovorni osebi 
združenja 600 EUR. UO je že sprejel ukrep najema ra-
čunovodskega servisa, da se v bodoče to ne bo več zgo-
dilo. Na Bergantov predlog je Janez Vrhunc od članov 
zbral prostovoljne prispevke za povračilo globe predse-
dniku, kar je pogosta solidarna praksa v drugih društvih. 
Komisija, v sestavi Janez Vrhunc, Sonja Cencelj in Do-
minik Čevka, je ugotovila, da je bilo zbranih 569,90 EUR 
v ta namen, kar je zbor pozdravil s spontanim aplavzom. 
Predsednik Janez Mrak je želel, da gre polovica zbra-
nega denarja v blagajno oz. v fond »cikasta zvezdica«. 
Posebej se je izkazal rejec Marko Cerar, ki je dejal, da 
je praznik kulture in cike tudi njegov praznik in v ta fond 
dodatno prispeval še 50 EUR.
Hribar je obrazložil, da bodo bodoče pravice in bonite-
te bolj povezane s članstvom v PRO. Prednosti članov 
bodo pri dodelitvah licenciranih bikov, prav tako nečlani 
na primer ne bodo upravičeni do brezplačnega izvoda 
revije Cikasti zvonček. Nekaj članov je bilo mnenja, da bi 
lahko na spletni strani združenja objavljali več koristnih 
podatkov in informacij.
Alojz Noč je opozoril, da gre marsikateri lep bikec v zakol 

Občni zbor PRO CIKA v Medvodah
Marija Bergant

N avada je že, da se člani Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji srečamo na občnem zbo-
ru na dan kulturnega praznika, 8. februarja. Tako počastimo kulturni praznik in našo ciko. Tudi letošnji zbor je 
potekal v Medvodah, kjer ima združenje svoj sedež.

Nejc Smole,  
župan občine 
Medvode

KUD Oton Zupančič

Ansambel bratov Mrčun iz Moravč

Pozdrav predsednika

Plemenski bik NEDO 853853, v postopku odvzema semena na OC Preska
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Furlanija - Julijska krajina ali Friuli Venezia Giulia je av-
tonomna italijanska dežela s posebnim statutom in glav-
nim mestom Trst. Leži ob mejo s Slovenijo in z Avstrijo 
in zajema ravninski del Furlanijo in hriboviti del Karnijske 
Alpe in Furlanske Dolomite. Obsega površino 7845 km2 
in ima 1 216 000 prebivalcev.
Najprej smo obiskali zadrugo Cooperativa Frutticoltori 
Friulani Soc. Coop. Agr., Zona Ind. Nord 3 Settore A, 
33097 Spilimbergo PN, Italija in si ogledali njihovo hladil-
nico ter sortirne in pakirne stroje. Sprejela nas je gospa 
Chiara Zampa agronomka in tehnologinja. Intenzivno 
sadjarstvo se je začelo po letu 1965, ko so bili posajeni 
prvi nasadi. Danes ima zadruga hladilnico s kapaciteto 
10 000 t. Velika večina hladilnih celic ima kontrolirano 
atmosfero za dolgotrajno in kvalitetno skladiščenje. Da-
nes ima zadruga 23 članov in 10 dobaviteljev, ki imajo 
skupno 250 ha jablan in 6 ha hrušk. Redno zaposlenih je 
9 ljudi, sezonsko pa 30 do 35. Med sortami je najbolj za-
stopan Zlati delišes, sledijo mu Grany smith, Gala, Fuji, 
Pink lady … Želijo zmanjšati delež Zlatega delišesa in 
povečati delež Gale. Prodajajo 48% pridelka v Italiji, 20 

% v ostale države EU in 27 % izven EU (severna Afri-
ka, Indonezija…). Za prodajo izven EU morajo jabolka 
voskati. Imajo celo vrsto certifikatov zaradi različnih zah-
tev različnih trgov. Celotna pridelava mora biti integrira-
na. Avtomatska prebiralna linija z vodnimi kanali prebira 
plodove glede na barvo in debelino in ima kapaciteto 80 
t na uro. Pakirajo tik pred prodajo v vse mogoče oblike 
embalaže po zahtevah kupcev.

in predlagal skupno vzrejališče. Hribar je pojasnil, da bi 
bilo vzrejališče prevelik finančni zalogaj in da situacija 
ni slaba, saj je bilo 55 bikov odbranih in 40 prodanih. 
Poljanškova je povedala, da je ob obisku kontrolorja, v 
primeru potrjevanja porekla več telet naenkrat, neupravi-
čeno zaračunavanje 6,20 EUR za vsakega teleta.
Sledila je predstavitev programa dela za naslednje leto, 
ki ga je predstavil strokovni vodja in tajnik Matjaž Hribar. 
Posebej je predstavil informacijski sistem »CPZ Gove-
do« in priporočil rejcem, da ga začnejo uporabljati. Na-
zorno je prikazal nekaj uporabnih možnosti, ko lahko re-
jec pogleda stopnjo sorodstva, najde primernega bika …  
Na predlog predsednika sta bila soglasno sprejeta še 
sklepa, da članarina 2017 ostane enaka, torej 20 EUR 
in da bo naslednji občni zbor tudi na dan kulturnega pra-
znika 8. februarja 2018 v Medvodah.
Predsednik in strokovni tajnik sta podelila še priznanja 
za motivirano delo pri promociji združenja in cike. Pri-
znanja so prejeli:
ZAHVALE: Zahvale združenja rejcev avtohtonega cikas-
tega goveda v Sloveniji so namenjene rejcem za aktivno 
sodelovanje, podporo in pomoč pri promociji združenja 
rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, v letu 
2015 in 2016. Izjema je šola mladih rejcev, kjer je zdru-
ženje povzelo vsa usposabljanja od leta 2011 do 2015. 
Od mladine pričakujemo v prihodnosti pripravljenost in 
sodelovanje pri pripravi državne razstave cikastega go-
veda. 
Sodelovanje na razstavi govedi AGRA, 2016 
1. Kmetija Knez, Robanov kot 39, Solčava
Delo na promociji združenja in pasme cika v okviru eko-
loških tržnic (Stražišče, Kamnik), sodelovanje na raznih 
prireditvah …
2. Kmetija Karničar, Zgornje Jezersko 104, Zgornje 

Jezersko
Sodelovanje na lokalni razstavi govedi s kolekcijo krav 
cikaste pasme v Dobrepolju, september 2016
3. Kmetija Marolt, Mala vas 30, Videm-Dobrepolje
Sodelovanje pri promociji združenja in pasme cika na 
tržnici Stražišče, september 2016 
4. Simona Sitar, Volčji Potok 35a, Radomlje
Promocija govedi cikaste pasme s prispevkom RTV Slo-
venija na skupni paši Velika planina 
5. Kuhar Gregor, Klemenčevo 4, Stahovica
6. Vujanovič Deagica, RTV Slovenija

Aktivno sodelovanje pri prireditvi Kravji bal v Bohinju in s 
tem promocija združenja avtohtonega cikastega goveda 
v Sloveniji širši množici, 2015
7. Korošec Janez, Podjelje 6, Srednja vas v 

Bohinju
8. Smukavec Matej, Podjelje 4, Srednja vas v 

Bohinju
9. Kmetija pri Pustu, Podjelje 7a Srednja vas v 

Bohinju
10. Kmetija pri Ajdču, Kamnje 7a, Bohinjska Bistrica
11. Režek Jernej, Kamnje 18, Bohinjska Bistrica
12. Rozman Jakob, Nemški Rovt 3a, Bohinjska 

Bistrica
13. Kutnjak David, Nemški Rovt 12, Bohinjska 

Bistrica
14. Kmetija pri Babnjeku, Bohinjska Češnjica 67, 

Srednja vas v Bohinju
15. Hribar Žagar Sara, Jereka 26, Bohinjska Bistrica
16. Frelih Alojz, Bohinjska Češnjica 39, Srednja vas 

v Bohinju
17. Šest Katarina, Srednja vas 44, Srednja vas v 

Bohinju
ŠOLA MLADIH REJCEV: Šola je namenjena pripravi ži-
vali na razstavo. Izobraževanje je več dnevno. 
Sodelovanje v šoli mladih rejcev na Grmu, 2011
18. Konda Domen, Dol 6, Stari trg ob Kolpi
19. Košir Matija, Zgornje Jezersko 104, Zgornje 

Jezersko
20. Vrhunc Janez, Rudno 14, Železniki
21. Cencelj Sonja, Jeronim 50, Vransko
22. Krmelj Janez, Selo nad Polhovim Gradcem 15, 

Polhov Gradec 
Sodelovanje v šoli mladih rejcev na Grmu, 2013
23. Suhodolnik Eva, Logarska dolina 25, Solčava
24. Suhodolnik Klara, Logarska dolina 25, Solčava
25. Klemenšek Štefan, Logarska dolina 29, Solčava
26. Slapnik Matej, Podolševa 25, Solčava
27. Brlec Miha ml., Zgornje Palovče 3, Kamnik
28. Senegačnik Janez, Brezje pri Slomu 17, Ponikva
Sodelovanje v šoli mladih rejcev v okviru sejma AGRA, 
2015
29. Štimec Ajda, Krkovo nad Faro 10, Kostel
30. Kreže Aljaž, Podkraj 33, Hrastnik 
31. Prvinšek Janez, Zavrh pri Trojanah 1, Trojane
32. Prvinšek David, Zavrh pri Trojanah 1, Trojane

Po zboru je na povabilo predsednika sledilo še kosilo in 
druženje rejcev v bližnjem gostišču.

Ekskurzija PRO CIKA v Furlanijo - Julijsko krajino 
v petek 13. 10. 2017
Ivan Kodrič
Matjaž Hribar

N a občnem zboru je Franc Rutar podal predlog o ekskurziji združenja v Furlanijo - Julijsko krajino. Predlagal 
je okvirni program in ponudil pomoč pri izpeljavi ekskurzije. Povezal nas je s strokovnjakom v sadjarstvu 
Ivanom Kodričem, ki nam je bil nepogrešljivi vodič, tako ob prevajanju in pri razlagi strokovnih komentarjev 

v sadjarstvu. Člani Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda smo se zbrali na parkirišču pred KGZS – Zavo-
dom Ljubljana. Na povabilo združenja so se ekskurzije udeležili tudi sodelavci iz drugih institucij. Čeprav nas je bilo 
iz vse Slovenije, smo vseeno bili natančni in smo se držali predhodnega programa ekskurzije. Ob osmi uri je bil prvi 
postanek na bencinskem servisu v Vrtojbi, kjer smo pobrali še ostale člane s Primorske. Tam se nam je pridružil Ivan 
Kodrič, ki nam je tudi sestavil program ekskurzije in bil odličen vodič na poti. Skupno število udeležencev ekskurzije 
je bilo okoli 40. Sledila je vožnja z avtobusom do Spilimberga, kjer je bil organiziran ogled hladilnice sadja ter sortir-
nih in pakirnih strojev. Ob 11:30 smo obiskali sadjarsko kmetijo. Po ogledu kmetije pa smo si ogledali še park San 
Floriano. V Ljubljano smo se vrnili ob 22:00 uri.

Skupinska slika v parku San Floriano

Sprejem v zadrugi Cooperativa Frutticolori Friulani
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Najštevilnejša je čreda ovac pasme Apagota, ki jih je 
okrog 50. Pasma izhaja iz Alp nad Bellunom in ni več 
zelo ogrožena, ker se število živali počasi veča. Najbolj 
ogrožena je pasma goveda Pezzata rossa friulana, ki jih 
imajo v parku le še 5 in še kakih 10 do 15 izven njega in 
nimajo posebnega programa za ohranitev pasme. Ko-
nji so pasme bardigiano, ki izhajajo iz province Parma. 
Imajo še sicilijanske osle in prašiče ter koze. Vse živali 
se pasejo. Prašiči imajo svoje pašnike v hrastovem goz-
du, kjer se lahko hranijo z želodom in ostalo pašo. Pita-
ne prašiče dodatno krmijo z ekološkimi krmili, ker ima-
jo ekološko pridelavo. Večino zaklanih živali porabijo v 
lastni restavraciji. Poleg večjih živali imajo še dolgodlake 
zajce, pave, več pasem kokoši.

Ekskurzija nam je nekako popestrila vsakdanjik, v ka-
terega smo vpeti skozi celo leto. V parku San Floriano 
smo dobili še večji navdih in motivacijo pri našem delu 
ohranjanja edine avtohtone pasem goveda v Sloveniji. 
Tam smo bili priča izumiranju pasme goveda Pezzata 
rossa friulana, kjer tudi ni bil nikoli vzpostavljen program 
ohranitve te pasme.

Gospod Luigi Fabro iz ERSE nas je nato pospremil na 
obisk družinske kmetije Martinelli (Azienda agricola Mar-
tinelli, Sequals), ki se ukvarja predvsem s pridelavo ja-
bolk. Imajo 12 ha intenzivnih nasadov jablan na podlagi 
M9. Sorte so sledeče: Fuji, Cripps pink, Rosy Glow, Gala 
Galaxy, Zlati delišes, Modi, Grany smith, Red chief in 
lokalna sorta Di corone.

Gojitven oblika je zelo vitko vreteno na razdaljah 3,8 x 1 
m, v najnovejših nasadih pa bi baum (dva vertikalna kor-
dona na enih koreninah) na razdaljah 3,5 x 1,2 m. Ves 
pridelek odda firmi Mazzoni, ki mu dobavlja tudi sadike. 
Obnova nasada z mrežo proti toči stane od 50 000 do 
60 000 €. Plodiče redčijo kemično in ročno in dosežejo 
odlično kvaliteto. Obirajo večkrat in uporabljajo stroj za 
polnjenje paletnih zabojev, ki služi tudi kot obiralni plato. 
Doma imajo tudi maloprodajo lastnega sadja in zelenja-
ve.

Zadnji obisk smo imeli v Parco rurale di San Floriano, 
Loc. Colle San Floriano, 2, 33070 Polcenigo PN, Italija. 
Kmečki park je nastal na posestvu, ki ga je z oporoko 
zapustil občini ing. Luigi Bazzi. V sedanji obliki je bil odprt 
leta 1980 in obsega površino okrog 30 ha. Odprt je jav-
nosti in se uporablja v rekreativne, didaktične in turistične 
namene. Najprej ga je gradila in upravljala provinca Por-
denone, nato je prešel pod ERSO, ki je deželna ustanova 
za razvoj in promocijo kmetijstva in po reorganizaciji ga 
je dobila v upravljanje socialna zadruga Contro vento. Ta 
zadruga mora imeti zaposlenih 30 % oseb s posebnimi 
potrebami. Po parku so speljane ceste in sprehajalne 
poti. V parku je restavracija s pretežno domačo hrano, 
bar, prenočišča za turiste ali šolarje, dvorana za posvete, 
mini oljarna za predelavo oljk v oljčno olje, na vrhu hriba 
je cerkvica svetega Florjana. Obdelujejo zelenjavni vrt, v 
sadovnjaku imajo večinoma stare in lokalne sorte jabolk, 
hrušk, češenj, sliv, orehov, kostanja, oljk in jagodičevja. 
Pridelke porabijo ali predelajo v marmelade in sokove. 
Tudi zelenjavo vlagajo v kozarce za prodajo in porabo 
v restavraciji. V nasadu jablan, ki predstavlja neke vrste 
gensko banko, imajo 123 sort po 5 dreves.

Pasma ovac apagotaOgled parka San Floriano

Govedo pezzeta rossa friulana

Nasad jablan na kmetiji Martinelli Pasma konj bardigiano

Postrežba na kmetiji Martinelli

Zahvala Luigiu Fabru s strani Janeza Mraka

Predstavitev družinske kmetije Martinelli Sicilijanski osli

Prašiči v hrastovem gozdu

Predstavitev parka San Floriano

Sortirnica jabolk
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Strokovni tajnik Matjaž Hribar nas je povabil, naj tudi le-
tos pokažemo naše rejsko delo na področju cike na raz-
stavi goveda v Gornji Radgoni. Tako smo se predstavili 
v družbi lisastih, črnobelih, rjavih ter nekaterih mesnih 
pasem. 
Izbor krave je bil logičen. Cibora je prava predstavnica 
naše edine avtohtone pasme goveda cike. Je nizka in 
povsem skladna. Pravilno obarvana in nežne konstituci-
je, pa vendar globoka. Glava je nežna, oči poudarjene in 
rogovi nežni ter usmerjeni rahlo naprej. Podgrline skoraj 
nima, njena koža je tanka ter na vratu bogato nagubana. 
Rep je dolg in sega čez skočni sklep. Vime je popolno, 
visoko vpeto, pravilno oblikovano in s popolnimi seski. 
Imamo srečo, da daje izredno lepe potomce. Njena mati 
je Cveta, ki je hkrati mati bika Nega, katerega seme se 
nahaja v genski banki. V tej čudoviti liniji bikovskih mater 
imamo na pašniku že četrto generacijo z bikcem, saj nas 
je jeseni, po prihodu z AGRE, Ciborina hči Ciklama raz-
veselila z lahkotno telitvijo bikca (Nic) linije N. Pomladi 
2018 pa nestrpno pričakujemo jagodni izbor naše C linije 
bikovskih mater, saj nam Ciklamina hči Cukii prinaša v 
hlev že peto generacijo!

Priprave na razstavo so potekale kar ves mesec pred 
razstavo. Kot družina, kjer smo vsi predani cikasti pas-
mi, je bila najtežja odločitev, kdo bo ostal doma. Družin-
sko smo se odločili, da tokrat svojo spretnost v vodenju 
predstavi 13-letni Lovro, jaz pa ga spremljam. Takoj v 
začetku je tudi »padla odločitev«, da bova za našo ljubo 
Ciboro skrbela na razstavi sama in da ne bova prepuš-
čala skrbi sicer izredno pridnim hlevarjem. Pomoč pri 
pripravi Cibore je Lovru seveda ponudila starejša sestra 
Ajda, ki se je pred dvema letoma udeležila mednarodne 
šole mladih rejcev in prav tako na Agri predstavila dve 
telici (Ciklamo, hči letos predstavljene Cibore ter Pla-
ninko), Ajda je Lovru pokazala, kako naj Ciboro neguje: 
pranje, krtačenje, razčesavanje repa, nega morebitnih 
ranic, pa tudi kako se žival ostriže in pripravi za pravo 
razstavo. Ker smo ravno takrat imeli na počitnicah tudi 

dekleta iz prijateljskih cikorejskih družin, verjamem, da 
je svoje znanje skozi smeh in dobro voljo prenesla še 
na koga … Seveda je vsakodnevna skrb padla na Lovra 
in bil je vztrajen, tudi kadar je bilo treba žrtvovati kakšno 
uro zasluženih počitnic za nego Cibore. Cibora pa je se-
veda uživala, saj ji je v letošnjem izredno vročem poletju, 
tuširanje prav očitno, izredno dobro delo.
Prevoz na razstavo je zahteval kar nekaj načrtovanja. 
Vročina letošnjega poletja nas je prisilila, da smo poto-
vanje in prevoz naše lepotice skrbno načrtovali. Odločili 
smo se, da seveda peljemo Ciboro sami (že pred leti 
smo ravno zaradi takih razlogov poskrbeli, da imamo iz-
pit za prevoz živine). Pot smo načrtovali dovolj zgodaj, 
da sonce še ni razgrelo cest in da Cibora ne bi trpela. Na 
poti smo se večkrat ustavljali in preverjali, če je Ciborino 
počutje ustrezno. Po prevoženih 250 km (razdalja naša 
kmetija Mlin Grbac – Gornja Radgona) smo prispeli v 
Gornjo Radgono na sejemski prostor, ki je kar kipel od 
vznemirjenja. Razstavljavci so še vedno vozili med raz-
stavnimi prostori, postavljali šotore, stojnice in med njimi 
smo vozili razstavno živino, zadnje priprave so opravlja-
li sejemski delavci ... Sprejel nas je g. Jože Smolinger 
strokovni tajnik za lisasto pasmo v Sloveniji, ki je vse 
dni budno bdel nad živalmi, razstavljavci in obiskovalci v 
razstavni hali za govedo. 
Nastanitev: Ciboro je pričakal prostoren in lepo urejen 
boks. Lovro je takoj poskrbel za njeno ležišče in jo se-
veda naučil piti iz napajalnika (naša lepotica razvajena). 
Gneča in vročina … Hlev se je neusmiljeno segreval, 
zato sva dvakrat dnevno Ciboro tuširala. Namenoma sva 
jo puščala mokro, da jo je vlažna koža dodatno hladila.
Vsakodnevni ritem dela in promocije. Naše vsakodnevno 
delo je bilo jutranje tuširanje Cibore, krtačenje, razčesa-
vanje repa … čiščenje boksa, sveže nastiljanje, priprava 
krme in priboljškov ter molža … Ko so se vrata sejma 
odprla za obiskovalce, pa se je najino delo prevesilo v 
delo z začudenimi občudovalci … Veliko obiskovalcev 

Rejec Miha Smolej, ki ima na Planini pod Golico ekolo-
ško kmetijo s statusom ark središča, je v okviru razstave 
slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki jo je or-
ganizirala Javna služba nalog genske banke v živinoreji, 
na svoji stojnici za pokušino in prodajo nudil mleko in 
mlečne izdelke (sirotko, skuto, kislo smetano), kruh (na-
rejen z dodatkom sirotke) in piškote (z dodatkom kisle 
smetane).
V maneži sejemskega prostora Agra 2017 je potekala 
predstavitev izbranih slovenskih avtohtonih pasem do-
mačih živali. Koordinatorica dogodka dr. Metka Žan je 
predstavila edino ohranjeno slovensko avtohtono pas-
mo goveda - cikasto govedo. Med drugim je povedala, 
da številni zgodovinski viri poudarjajo, da je bila pasma 
zaradi odličnih lastnosti mlečnosti in prilagojenosti na 
skromne pogoje reje široko prepoznavna že v prvi po-

lovici 19. stoletja, koder sega prvi do sedaj najdeni za-
pis poimenovanja »bohinska živinca«. Tako so pasmo 
imenovali na njenem izvornem območju, v Bohinju. Izraz 
bohinjsko govedo je bil sinonim odlične molznice. V na-
daljevanju je dr. Metka Žan tudi predstavila kmetijo Smo-
lej, kjer se po domače pravi »Pri Uricu«. Rejčevo zavest 
o pomenu ohranjanja slovenske narodne in kulturne 
dediščine je bilo videti tudi v tem, ko je kravo Murko v 
maneži predstavljal oblečen v delovno kmečko narodno 
nošo, »majerica« Maruša pa je nosila narodno nošo iz 
prehoda iz 18. v 19. stoletje. 
Rejcu želimo veliko rejskih uspehov in uspešno nadalje-
vanje dela z otroki na delavnicah, kjer jim odlično prena-
ša svoje znanje in zavest o pomenu ohranjanja sloven-
skih avtohtonih pasem domačih živali.

Predstavitev cikastega goveda na AGRI 2017 v 
organizaciji Javne službe nalog genske banke
K.N.

M iha Smolej s Planine pod Golico, ki je rejec edine ohranjene slovenske avtohtone pasme cikasto govedo in 
član PRO CIKA, je na povabilo Javne službe nalog genske banke v živinoreji na Agri 2017 razstavljal cikasto 
pasmo goveda, in sicer kravo Murko (SI 63498807). Odbrana krava je bikovska mati in izhaja iz ene izmed 

15 izvornih rej cikastega goveda. Odlično izraža avtohtone lastnosti in je v mlečnem tipu, kar je v skladu z rejskim 
ciljem Rejskega programa za cikasto govedo (Metka Žan in sod., 2011). Murka je v cikastem tipu, torej manjšega 
okvirja in skromno omišičena. Ima tanko in prožno kožo, gladko dlako, živahne in velike oči ter lepo pripeto vime. 
Njena izvornost je bila potrjena tudi na drugi državni razstavi cikastega goveda leta 2012 v Komendi, ko je bila za 
prvo mesto v skupini prvesnic po telitvi nagrajena z zvoncem.

Živinorejska razstava na sejmu AGRA, 2017
Barbara Štimec

K ot rejci cik, ki se zavzeto predajamo selekciji in načrtovanju za nekaj let vnaprej, kar nekako pričakujemo, da bo 
naše delo opazno. Svoje selekcijsko delo pa seveda najlažje predstavimo širšemu občinstvu na razstavah.
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pravi jaz in v našem primeru potrdilo odličnega rejskega 
dela ter pametne, premišljene lastne selekcije.
Reja cik ni običajna govedoreja. Je način življenja, v to 
vlagamo ves svoj prosti čas. Daleč od tega, da bi bila to 
javna podoba, je velika odgovornost, da tradicijo prene-
semo na mladino. Rana jutra ob molži, nočna dežurstva, 
ko čakaš telička, deževni in sončni dnevi, ko postavljaš 
ograje, spravljaš mrvo … Takrat odpadejo vsi drugi načr-
ti, plavanje v morju ali obiski sorodnikov. Najprej moramo 
poskrbeti za Ciko, četudi to pomeni sredi noči natakniti 
škornje kar povrh pižame, skuhati močno črno kavo in 
gremo! Cika na večini cikorejskih kmetij ni samo gospo-
darska žival, pač pa skoraj družinski član. Predstavlja 
nam stik s tradicijo in dediščino za naše »tamlade«. 
Zahvala vsem (predvsem strokovnemu tajniku Matjažu 
Hribarju), ki ste prepoznali naše dobro delo na podro-
čju cike, ter ga kronali s povabilom na razstavo, zahvala 
vsem, ki ste nas obiskovali v vročih dneh razstave (vaše 
občudovanje Cibore me navdaja s ponosom), zahvala 
vsem, ki so kot tihe sence, ki skrbijo in omogočijo, da 
vse teče, kakor mora (g. Smolinger s sodelavci), skrbniki 
hleva in živali (Lea Lemež, Barbi Zajc, Mitja Peklar, Bo-
štjan Lemež, Blaž Sajevic, Janko Golob, Denis Vasle). 

Razstava in ljudje, ki so nas bodrili je v nas pustila ne-
izbrisljivo sled in konec koncev pokazala svoj rezultat 
tudi pri prodaji telet. Zahvala torej tudi vam, ki ste našim 
teletom ponudili topel dom.

se je ustavljalo ob boksu, v katerem je bila Cibora, saj je 
marsikoga zelo pritegnil njen videz in prisrčna nrav. Pri-
vezana seveda ni bila in tako je glavo vztrajno ponujala 
skozi rešetke v božanje.
Predstavitev cike Cibore je vrhunec dosegla na govedo-
rejskem dnevu, ko smo bili povabljeni, da jo predstavimo 
pred publiko ter našo kostelsko kmetijo Mlin Grbac. Ci-
boro sva pospremila pred oder, oblečena v tipični delovni 
kostelski noši in tako poskušala približati ter prikazati po-
nos naših prednikov, ko je krava pomenila ponos in tudi 
preživetje. V čast nam je bilo, da je Ciboro kot tipično 
predstavnico odlikovala sekretarka za kmetijstvo ga. Ta-
nja Strniša. Tu se je pokazala pravilna odločitev Matjaža 
Hribarja, za dobro odbiro odlične živali, saj je Strniševa 
pohvalila izbiro krave v pravem avtohtonem tipu, tako po 
proporcih kot prijaznosti in vodljivosti – Cibora je tako 
prejela rozeto kot odlična predstavnica svoje pasme.
Promocija cike je bila najino vsakodnevno delo od tre-
nutka, ko so se odprla vrata sejma, pa do večera, ko so 
se ponovno zaprla. Po izkušnjah izpred dveh let, nismo 
več ponudili vsega propagandnega materiala prvi dan, 
pač pa smo ga dodajali vsak dan nekaj. Pri Cibori sva 
bila ves čas, saj je bilo okoli nje vedno veliko občudo-
valcev. Mlajši so radovedno poizvedovali o prednostih 
te pasme pred ostalimi in seveda spraševali, kako smo 
zadovoljni z podporami v okviru ukrepa genpas, ekolo-
škem kmetovanju in kaj naša kmetija kot Ark kmetija po-
nuja. Starejši obiskovalci so obujali spomine in marsikdo 
je z orošenim očesom rekel: »Ja, tako smo pa pri nas 
doma nekdaj imeli – bila je materina ljubljenka. Točno 
taka je bila.« 
Na dan govedorejcev so se ob nas ustavljali znani ob-
razi, mnogi cikorejci so si vzeli čas in si poleg strojev, 
odtegnili čas tudi za pozdrav Cibori in nama. Hvala za 
obisk in prijeten klepet ter pohvale! Seveda so trenutki, 

ki se ti vtisnejo v srce in ti izbrišejo trud ter težke dneve, 
ki so nas pripeljali na pravo pot: do mene je stopil gos-
pod in rekel: »Saj vem, da se me ne spomnite, jaz pa se 
vam ne morem zahvaliti dovolj. Pred dvema letoma sta 
me tu vaši telički prepričali v mojo življenjsko odločitev. 
Zamenjal sem pasmo in sedaj gojim cike po vašem nas-
vetu in svojo odločitev niti trenutek ne obžalujem. Hvala 
(gospod že ve, kdo je), vaše besede so mi spodbuda 
za nadaljnje delo. Tudi ostali razstavljavci so pristopali 
do nas in nas z radovednostjo in zanimanjem opazovali. 
Lovro je kljub svojim rosnim letom prepričal z resnostjo 
ter s strokovnostjo in s ponosom pojasnjeval, kakšna 
pasma je cika in obiskovalce podučil o pasemskih zna-
čilnostih in premnogih prednostih pred ostalimi pasmami 
ter o smislu in pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti 
znotraj vrste goveda. Cika Cibora je bila tako v središču 
zanimanja in radovednosti ter z vsakim dnem tudi vse 
bolj spoštovana in občudovana. To so opazili tudi novi-
narji in posneli kratek prispevek z Lovrom o ciki za odda-
jo Ljudje in zemlja. 
Vsak večer se je dogajalo nekaj neverjetnega: pri nas so 
se zbirali najmlajši obiskovalci. Ker sem Ciboro molzla 
ročno, se je to hitro razvedelo in prihajale so družine z 
otroki, saj je bila to za marsikoga edinstvena prilika, da 
vidi, kako se ročno molze krava. Mleko sem zbirala in ga 
seveda nisem zavrgla, pač pa poklonila prijatelju Alojzu 
Brdniku in njegova žena je iz cikinega mleka pričarala 
dobrote, s katerimi nas je razvajala.
Slovo in pot domov. Odkrito povedano, smo komaj doča-
kali odhod domov. Midva sva bila preplavljena z vtisi, ka-
tere sva želela v miru našega raja deliti z družino. Cibora 
pa utrujena od vročine, gneče in željna sveže paše v 
miru domačega pašnika. Domači so prišli po nas, Cibora 
je šla brez problema v prikolico, saj je slutila, kam gre-
mo. Povsod je lepo, doma pa najlepše. Prav je da gremo 
v svet, saj nam svet postavi zrcalo, da lahko vidimo svoj 
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či: Godba Bohinj, plesna skupina Coutry ritem, Folklor-
niki KD Bohinj, odlična Anja Baš in Mitja Jeršič, plesalka 
ob drogu Tjaša Dobravec ter pevke in pevci Glasbenega 
studia Osminka. 
Naslednji dan pa žal nismo izvedli Kravjega bala, izved-
li pa smo ga 24. 9. 2017, in sicer v izredno zahtevnih 
pogojih. Tudi tokrat nam vreme ni prizanašalo. Organi-
zatorji smo se peljali na pravem vrtiljaku občutkov. Od 
prvih znakov odlične napovedi, do končno slabe napo-
vedi, posledično slabšega obiska, do realnega pogleda 
na situacijo na dan izvedbe. Lahko rečemo, da smo bili 
pogumni in trmasti, upali pa smo tudi na kanček sreče. 
Žal je nismo imeli, saj je že opoldne pričelo deževati in 
marsikaj je splavalo po vodi. Seveda nismo računali na 
rekordno leto, pa vendar … 60-letnica ni vsako nedeljo. 
Ko pa pogledamo realno, smo hvaležni in ponosni, da 
smo imeli izredno zvesto občinstvo, ki je prišlo kljub sla-
bi vremenski napovedi, kljub dežju. Našteli smo več kot 
2000 obiskovalcev. Bistvo je, da so vztrajali z nami tudi 
preko 16.00 ure, ko smo imeli samo še ansambel, ki se je 
trudil, vendar je bilo plesišče razmočeno. Hvaležni smo 
vsem sodelujočim, ki so vztrajali v teh razmerah, prav 
vsak si zasluži naš poklon. Žal nam je izgubljenih pri-
ložnosti za gostince, ki bi v prekrasnem sončnem dnevu 
prodali vse in še več … Kravji bal je še enkrat dokazal, 
da je legendarna prireditev, ki je zapisana v ljudskih srcih 
in jo moramo imeti radi, jo čuvati in negovati. Absolutno 
verjamemo, da bo v lepem dnevu, z lepo napovedjo, kaj 

Letošnji praznik sira in vina je zopet proti naši volji postal 
samostojna prireditev, saj smo prvotno planirani datum 
Kravjega bala morali prestaviti. Zopet smo imeli zelo sla-
bo vreme in napovedi so bile celo poplavne. Tako smo 
se spopadli s problemom obiska, vendar nas je ta dan 
obiskalo blizu 1500 obiskovalcev, ki so po večini nav-
dušeni odhajali domov. Slabo vreme pač ne zmoti kar 
tako ljubiteljev odličnih sirov in vina. Pohvaljeni smo bili 
predvsem zaradi pestre ponudbe tako vinarjev in sirar-
jev, še posebej pa tudi kulinarične ponudbe. Hrana izpod 
ustvarjalnih misli priznanega šefa, tudi našega predse-
dnika Janeza Pristavca, je polnila želodčke obiskoval-

cev. Gratinirani polži, sladoled z mohantom, sirova juhi-
ca z lisičkami in druge dobrote so presenetile marsikoga. 
Tudi letos lahko mirne duše zapišemo, da je praznik sira 
in vina uspel in da ima prireditev svetlo prihodnost, zato 
jo bomo še toliko rajši brusili v prihodnosti. Da je mohant, 
zaščiteni bohinjski sir uporaben tudi v slaščičarski delav-
nici, smo vse prepričali ob okušanju Mohantkov, čokola-
dnih pralinejev, mohantovih piškotkov in sladoleda z mo-
hantom. Vse to pa pomembno vpliva na odpiranje novih 
kulinaričnih meja, ki se z dobrim vinom odpirajo še lažje. 
Na prireditvi se je skozi dan odvijal tudi zabavno-kulturni 
program, v katerem so nastopali raznovrstni nastopajo-

Kmetijstvo in turizem – z roko v roki do uspeha
Turistično društvo Bohinj
Jure Sodja

Praznik sira in vina z izjemnimi okusi navdušil obiskovalce, kravji bal pa uspešno pod dežnikom
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Bohinjci se ne damo, zato je kravji bal, tako kot vsako 
leto, postregel z odlično ponudbo izdelkov domače obrti, 
gostinsko ponudbo s poudarkom na tradicionalni domači 
hrani, na svoj račun pa so prav tako prišli ljubitelji goz-
darske mehanizacije. Vedno več je tudi ponudbe doma-
čih mlečnih izdelkov, kar je za prihodnost sirarstva zelo 
vzpodbudno. Folklorna skupina Bohinj z gosti, godba 
Bohinj z gosti – Godbo Komenda, Folklorna skupina Val 
Piran, Country ritem, Poskočni muzikantje, Ansambel To-
maža Rota in Pvaninski abuhi ter še mnogi drugi so skr-
beli za dobro vzdušje, s svojimi odličnimi vložki in pove-
zovanjem prireditve pa je za smeh skrbel Kondi Pižorn. 
Poleg ostale živine, majerjev in majeric, konjske vpre-
ge in drugih so se v sprevodu predstavili tropi cikastega 
goveda s planine Konjska dolina (1335 n. m. v.), planine 
Suha (1385 n. m. v.), planine Zajamniki ( 1280 n. m. v.), 

planine Krstenica (1670 m. n. v.) in planine Velo polje 
(1680 n. m. v). V močnem dežju smo izvedli tudi izbor 
najlepših krav cikaste pasme v vsakem posameznem 
tropu rejca znotraj vsake predstavljene planine. Ocenje-
vanje živali so izvedli: g. Matjaž Hribar, strokovni vodja 
in tajnik PRO CIKA, g. Janez Mrak, predsednik združe-
nja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji in 
g. Igor Stanonik, vodja oddelka za živinorejo pri KGZS 
– Zavodu Kranj. V ožji izbor je bilo vključenih sedem naj-
lepših krav:
- PISANA SI 24579674, rejca Alojzija Freliha (planina 

Zajamniki)
- STRELA SI 94083527, rejca Janeza Korošca (planina 

Velo Polje)
- DETOVA SI 13520128, rejca Mateja Smukavca 

(planina Velo Polje)

kmalu dosežena rekordna magična meja 10000 obisko-
valcev, kar nam ni bilo usojeno na obletnico, bo pa nas-
lednje leto še bolje. 
Imeli smo dobro ponudbo, bogat spremljajoč program, 
razglasili smo najlepše krave, predstavili in poudarili 
smo planine in sirarstvo, na paradi se je sprehodilo več 
kot 100 krav, od tega že skorajda polovica bohinjskih 
cik. Tudi brez LesEnDema si Kravjega bala skorajda ne 
moremo več predstavljati. Najlepše priznanje za nas pa 
je, da so obiskovalci pohvalili, da ima prireditev kljub tu-
rističnemu značaju še vedno dušo in daje pomen tudi 
drugim dejavnostim v kraju! 

Povzetek
Če povzamemo letošnjo izvedbo, nam jo je precej za-
godlo vreme, vendar je potrebno vztrajati. S tem viken-
dom lahko promoviramo veliko zadev in to se nam na 
dolgi rok že pozna. Pred leti je bilo ponudnikov malo, 

sirarji so se borili, planine so nekako životarile. Na Kravji 
bal smo težko dobili krave in nihče ni prespal v Bohinju 
zaradi tega dogodka. Kravjemu balu smo dodali praznik 
sira in vina, ki se je odlično vključil v turistično ponudbo 
kraja. S tem promoviramo sirarstvo, planšarstvo in kuli-
nariko. Na svetovnem nivoju pa je enokulinarika v sami 
špici zanimanja današnjega turista. Verjamemo, da se je 
tudi zaradi Kravjega bala nekako povzdignil nivo pozna-
vanja cike in odlično sodelovanje z društvom in lokalnimi 
cikorejci se to še izboljšuje. 
Ko pa gledamo na celoten vikend kot turistični produkt, 
pa je naša izvirna želja, da ta dva dogodka promoviramo 
in prodajamo kot enega. Verjamemo v uspeh, samo še 
vreme nam mora služiti. 
Dogodka sta tu, naši lokalni kmetje, sirarji, izdelovalci 
imajo te dogodke na voljo doma, verjamemo da v dobrih 
pogojih. Dejstvo pa je, da na koncu velja sodelovanje, 
skupna vizija in želja po doseganju ciljev, tudi pripelje do 
njih in to bo v prihodnje še bolj pomembno za vse!

60. kravji bal v Bohinju
Sara Žagar Hribar

Cikorejci smo se tudi letos udeležili praznika prigona živine v dolino z Bohinjskih planin. Kljub temu da je bil 
kravji bal lansko leto odpovedan, letos pa za en teden prestavljen, nam vreme ni prizaneslo. Dež nas je 
spremljal kar večino prireditve.

Izbor kraljice bohinjskih planin

Kljub dežju, veliko pričakovanje živali s planin

Letošnja kraljica bohinjskih planin
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Pripravljalni odbor je sestavljala ekipa najbolj zavzetih 
rejcev, članov društva ter predstavnikov KGZS - Zavo-
da Ljubljana. V prvem delu smo preko KGZS – Zavo-
da Ljubljana orisali časovnico same priprave razstave 
in finančni načrt. Odbira najboljših živali je potekala od 
meseca marca do konca julija. Na tem področju je veliko 
rejcev, ki redijo tudi druge pasme živali, zato smo se od-
ločili, da poleg glavnega oz. tekmovalnega dela predsta-
vitve lisaste pasme, predstavimo tudi našo edino avtoh-
tono pasmo goveda – ciko in tri krave pasme aberdeen 
angus, ki so v lasti Andreja Trobca iz Setnika. Motiv za 
ciko je bil celo tako velik, da smo si želeli odbrati popolno 
skupino brejih telic ali krav cikaste pasme, ki bi se poleg 
lisastih krav prav tako ocenile za nagrado. Po pregledu 
govedi cikaste pasme na terenu smo se nato odločili, da 
predstavimo manjšo čredo cikastih živali, ki so v lasti Jo-
žeta Moleta iz Žažarja. V lepo pripravljeni obori, kjer so 

bile cikaste živali, je bil predstavljen tudi plemenski bik 
Srečko 853900. Delovna komisija za odbiro plemenja-
kov je tega bika odbrala med deset najboljših plemenja-
kov v lanskem letu, katerim smo odvzeli vzorec krvi. Te 
vzorce krvi smo poslali preko Javne službe nalog gen-
ske banke (Biotehniška fakulteta) v Nemčijo na genom-
sko analizo glede prisotnosti drugih pasem. Genomski 
rezultat analize krvi je bil fantastičen, saj je bik Srečko 
stoodstoten cik. Biku sedaj na OC Preska tudi jemljejo 
seme za umetno osemenjevanje plemenic.

- MIŠA SI 84798394, rejke Anice Smukavec (planina 
Velo Polje)

- MURKA SI 62849960, rejke Sare Hribar (planina 
Krstenica)

- JAGODA SI 04371595, rejke Marije Kožar (planina 
Konjska dolina)

- CIKLAMA SI 24369554, rejca Janeza Režka (planina 
Suha)

- LILI SI 14083020, rejca Simona Pretnarja (planina 
Suha)

Te krave so rejci ob vrhuncu Kravjega bala pripeljali v 
osrednji ocenjevalni krog pred občinstvo. V tem času 
je Matjaž Hribar občinstvu razložil namen rabe in zgo-
dovino naše edine avtohtone pasme govedi v Sloveniji 
ter ob tem tudi določil letošnjo Kraljico bohinjskih planin. 
Šampionka oziroma kraljica bohinjskih planin je posta-
la krava CIKLAMA SI 24369554, rejca Janeza Režka, 

ki svojo živino pase na planini Suha. Njegova krava je 
prejela veliko praktično nagrado podjetja Salinen Pro-
sol (solno mineralni kamni), podjetja Kimi in velik krav-
ji zvonec, ki ga je podelil župan občine Bohinj. Ostalih 
šest najlepših krav je prav tako prejelo manjši zvonec 
in praktične nagrade podjetja Salinen Prosol. In podjetja 
Kimi, ki z vrhunskimi proizvodi skrbi za čistočo in higie-
no prostorov in opreme. Podjetje Agrocenter pa nam je 
darovalo trak električnega pastirja, ki smo ga potrebovali 
za potrebe dogona živali s planin. Donatorjem se iskreno 
zahvaljujemo za prispevane nagrade najlepšim živalim:
- SALINEN PROSOL D.O.O., Brnčičeva 41, Ljubljana – 

Črnuče
- KIMI D.O.O., Planjava 1, Trzin
- AGROCENTER, Spodnja Senica 5, Medvode
- TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ
Morda dež res ni prinesel največ obiskovalcev v bohinj-
ski konec, je pa za to pokazal drugo plat življenja tistih, 
ki se ukvarjamo z rejo živali. Ne glede na vreme in na 
naše obveznosti, bolezni ali probleme, moramo vsak 
dan zvečer in zjutraj poskrbeti za svoje živali. Planine 
in hribi imajo najlepše razglede, mir in tišino v vročih po-
letjih, a vreme ni vedno lepo. Pa vseeno pastir vsak dan 
v roke vzame palico in stopi skozi vrata terpoišče svoje 
živali. Živali, ki skrbijo, da so naše planine nezaraščene, 
da pokrajina ostaja raznolika in privablja nešteto turistov 
iz tujih držav. Mislim, da bi se jim moral za to marsikdo 
pošteno zahvaliti. 
Kravji bal je bil v svojih začetkih zabava ob prihodu krav 
s planin, veselje, da so domov prišle zdrave in brez po-
škodb, kljub temu da se je od takrat marsikaj spremenilo, 
si želimo, da bi se ta tradicija ohranila vsaj še nadaljnjih 
šestdeset let!

Pripravljene nagrade firme SALINEN PROSIL in KIMI najlepšim 
odbranim živalim na stojnici PRO CIKA

Podeljevanje nagrad najlepšim cikamPodelitev največje nagrade letošnji kraljici bohinjskih planin

Cika se predstavi na govedorejski razstavi lisaste 
pasme v Polhovem Gradcu
KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
Strokovni vodja in
Tajnik PRO CIKA

Govedorejsko društvo Dolomiti, ki združuje rejce govedi pretežno lisaste pasme iz občin Dobrova Polhov Gra-
dec, Horjul in manjšega dela Mestne občine Ljubljana, je praznovalo letos 25 let delovanja. Na občnem zboru 
Govedorejskega društva Dolomiti, smo, na svečnico 2. 2. 2017, sklenili, da bi v počastitev tega jubileja prip-

ravili že tretjo razstavo govedi in vrsto spremljevalnih prireditev, ki so se odvijale na prizorišču v Polhovem Gradcu 
pri Pograjskem domu.

Razstavni prostor

Dobrodošlica obiskovalcem na vhodu

Čredica cik s plemenjakom SREČKOM

Cikorejca Milan Hribar in Alojz Frelih
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Sledilo je ocenjevanje živali lisaste pasme. Poudariti je 
potrebno, da so bile živali odlično pripravljene in urejene. 
To delo so opravili mladi rejci v zadnjem mesecu priprav 
na razstavo (striženje živali, umivanje, priučitev vodenja 
živali …). Na sami razstavi pa so poprijeli delo vodnika 
in so bili v veliko pomoč starejšim kolegom. Bili so eno-
tno oblečeni v belo srajco s kravato zveze rejcev lisaste 
pasme in v črne hlače.
Na reviji, ki je sledila ocenjevanju živali, so bile podelje-
ne nagrade za prva mesta krav lisaste pasme po kate-
gorijah:
Plemenska telica SI 94537521, v lasti Tomaža Lampre-
ta, Draževnik 7, Dobrova
Prvesnica SI 54544538, v lasti Antona Dolinarja, Brezje 
pri Dobrovi 22, Dobrova

Mlajša krava SI 72694855, v lasti Alojzija Kopača, Gab-
rje 5a, Dobrova
Starejša kravo SI 03630321, v lasti Matjaža Koširja, 
Šentjošt nad Horjulom 40, Horjul
Krava z najlepšim vimenom je bila SI 84537508, v las-
ti Tomaža Lampreta, Draževnik 7, Dobrova
Šampionka razstave je bila SI 72694855, v lasti Alojzi-
ja Kopača, Gabrje 5a, Dobrova

Živali so dobile za prvo mesto velik zvonec, največja 
dva pa sta bila podeljena kravi z najlepšim vimenom in 
šampionki razstave. Vsi rejci, ki so razstavljali živali, so 
dobili priznanje in nekaj nagrad sponzorjev. Nagrade so 
v povorki pripeljali s konjsko vprego, v spremstvu otrok 
s telički. 

To je bila ena lepših lokalni razstav govedi in kljub popol-
danskemu dežju dobro obiskana. Bila je velika motivaci-
ja, predvsem v med-generacijskem sodelovanju rejcev 
ob pripravi razstave in splošni delovni vnemi. Pograjski 
rejci so predvsem družinski, delovni in pošteni, zato 
takšna odzivnost obiskovalcev, stroke in sponzorjev ter 
uspeh razstave!

Lisasto pasmo govedi smo ponovno pregledali meseca 
avgusta in jih razvrstili v širi kategorije po deset živali, ki 
so se ocenile: kategorija brejih telic, kategorija prvesnic, 
kategorija mlajših krav in kategorija starejših krav. Živa-
li je na razstavi ocenil Jože Smolinger, strokovni vodja 
in tajnik za lisasto pasmo govedi, KGZS – Zavod Ptuj. 
Program razstave je obsegal dogon razstavnih živali na 
razstavišče, ogled živali na privezu, ocenjevanje živali s 
strokovnim komentarjem, slavnostno otvoritvijo razstave 
s kulturnim programom in na koncu revija in podelitev 
nagrad najboljšim živalim ter družabno srečanje z an-
samblom Bitenc. 
Ob razstavi je bilo veliko spremljevalnega programa. Na 
sprejemu so goste in obiskovalce pričakali trije zakonci 
(Škof, Bradeško in Dolinar), člani društva Govedorej-
skega društva Dolomiti, oblečeni v Pograjsko nošo, s 
postrežbo domače ocvirkovke in medico. KGZS - Zavo-
da Ljubljana je pripravil dve predavanji s prikazi: tehno-
logija reje in vplivi na kakovost mesa in predelave mesa, 
s katerim so bili predstavljeni postopki zorenja rdečega 
mesa in njegova uporaba v kulinariki. Za obiskovalce je 
bila pripravljena tudi degustacija zorenega mesa gove-
di pasme aberdeen angus, od lokalnega rejca Andreja 
Trobca. Na stojnicah so se predstavili tudi domači pride-
lovalci s ponudbo ekološke zelenjave, izdelkov iz mle-
ka in mesa ter jajc. Predstavili so zgodovino predelave 
mleka, predstavilo se je društvo kmečkih in podeželskih 
žena, društvo klekljaric, OC Preska … Predstavila so 
se različna podjetja: Agrometal, Schwarzmann, Plevnik, 
Scala, Ljubljanske mlekarne. Manjkala pa ni tudi OŠ Pol-
hov Gradec, pod mentorstvom učiteljice Urše Svetek. Z 
otroki so slikali risbe krave. Najlepša risba je bila tudi na-
grajena s strani župana občine Dobrova Polhov Gradec 
Franca Setnikarja in direktorja KGZS – Zavoda Ljubljana 
Jožeta Beneca. Seveda tu ni manjkala občina Dobrova 
Polhov Gradec kot glavni pokrovitelj razstave, ki je pro-
movirala Dobrote Blagajeve dežele.
Ob slavnostni otvoritvi razstave so sodelovali: moški 
pevski zbor Turističnega društva Briše, Folklorna skupi-
na Blagaj in Dramska skupina Perice. Sledili so nago-
vori. Z uvodnim nagovorom je pričel Matjaž Košir, pred-
sednik govedorejskega društva Dolomiti, nato župan 
občine Dobrova Polhov Gradec Franc Setnikar, predse-
dnik KGZS Slovenije Cveto Zupančič in direktor KGZS 
– Zavoda Ljubljana Jože Benec. Razstavo sta povezo-
vala lokalna moderatorka Nadja Prosen Verbič in Matija 
Rigler iz KGZS Zavoda Ljubljana. 

Krave pasme aberdeen angus

Pečenje zorenega mesa Pripravljene nagrade najlepšim kravam lisaste pasme

Ocenjevalni krog

Šampionka razstave

Ocenjevanje živali

Najmlajši s svojimi telički lisaste pasme
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Na samem šolanju je bilo okrog 50 udeležencev. Šole so 
se udeležili tudi rejci iz Srbije. Bili smo iz različnih staro-
stnih skupin, in sicer od 16 do približno 23 let.
V treh dneh smo se veliko naučili o pripravi živali za 
razstavo ter njihovem vodenju v ringu. Najprej smo živa-
lim pripravili udobna in čista ležišča. Nato smo šli v hlev, 
kjer si je vsak izbral svojo žival, jo lepo umil in ostrigel. 
Potem pa smo pričeli z vodenjem in treniranjem korakov, 
da so prišle živali v ring lepe, uglajene in ponosne.
Nastanjeni smo bili v Dijaškem domu Srednje šole Grm 
Novo Mesto. Tam smo imeli zajtrk, kosilo in večerjo.
Šolanje je vodila in organizirala doc. dr. Marija Klopčič. 
Poleg nje so bili še trije profesorji Erica Rinjeveld (Nizo-
zemska), Adrian Martin Steinmann (Švica) in Gary Jones 
(Irska) ter prof. Urška Trobec (profesorica živinoreje).
Naš delavnik je bil od 6.00 do 19.00. Seveda pa smo 
morali dežurati tudi ponoči. Prva izmena je bila od 19.00 
do 1.00, druga izmena pa od 1.00 pa do 6.00.
Med nočnim dežuranjem smo morali paziti, da so živali 
bile čiste in site.
Živali smo umili, jih postrigli pa navodilih profesorjev in 
se naučili, kako jih pravilno voditi in postaviti na samem 
ocenjevanju.
Žival smo morali voditi z levo roko tako, da je imela glavo 
v višini naših ramen, sprednje noge pa je morala imeti v 
vodoravni liniji, zadnje pa v diagonali, odvisno od polo-
žaja sodnika.
Filip Matk je na tem tekmovanju zmagal (skupina ju-
nior) in se potem tudi udeležil tekmovanja v Cremoni 
v Italiji. Jaz pa sem bila na tekmovanju 4.
Filip Matk prihaja iz Robanovega kota, natančneje iz 
kmetije Knez. Doma je iz štiričlanske družine, živijo na 
približno 200 ha veliki kmetiji in imajo 11 glav govedi ci-
kaste pasme. Šola se v Ljubljani na strojni šoli.
Jaz sem iz Logarske doline, in sicer iz kmetije Covnik. 
Pri nas doma je 5 članov družine. Kmetija obsega približ-
no 334 ha in imamo okoli 10 glav govedi cikaste pasme. 
Šolam se na Srednji šoli Grm Novo Mesto.
Sva predstavnika PRO CIKA, najinemu društvu se tudi 
zahvaljujeva za financiranje 5. mednarodne šole mladih 
rejcev. Oba si tudi želiva sodelovati na razstavah in na 
državni razstavi cikastega goveda.

Šola mladih rejcev v Novem Mestu
Urška Suhodolnik

O d srede 12. 7. do sobote 15. 7. sva se z Filipom Matkom udeležila 5. mednarodne šole mladih rejcev, v Novem 
mestu na Kmetijski šoli Grm.

Suhodolnik UrškaFilip Lucijan Matk

Skupinsko slikanje

Prvo mesto v skupini junior

Prezentacija

Uvod 
Področje ohranjanja in upravljanja živalskih genskih vi-
rov ureja niz mednarodnih sporazumov in obveznosti 
kot so Konvencija o biološki raznovrstnosti (ZN, 1992) in 
Globalna strategija upravljanja z živalskimi genskimi viri 
(FAO, 1999). Konvencijo o biološki raznovrstnosti je ra-
tificirala tudi Evropska unija v letu 1993 in z sprejemom 
Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 skle-
nila zajeziti upadanje biotske raznovrstnosti. Strategija 
poziva k ukrepom, ki bodo ohranjali in izboljšali biotsko 
raznovrstnost v kmetijstvu in predlaga ukrepe, ki naj jih 
Komisija in države članice implementirajo v svoje Pro-
grame razvoja podeželja. V skladu z vsemi sporazumi 
je Republika Slovenija sprejela Program varstva biotske 
raznovrstnosti v živinoreji in ukrepe za podporo ohra-
njanju vključila v Program razvoja podeželja ter se tako 
obvezala k ohranjanju biotske raznovrstnosti in razvoju 
strokovnih podlag, ki bodo omogočile doseganje zastav-
ljenih ciljev na področju ohranjanja biotske raznovrstno-
sti in živalskih genskih virov. 

Opis raziskave
Stanje na področju ohranjanja živalskih genetskih virov 
(ŽGV), natančneje avtohtonih pasem v Sloveniji je bila 
osrednji problem raziskave, kjer so raziskovalci Bioteh-
niške fakultete Oddelka za zootehniko raziskali področje 
ohranjanja in pripravili strokovne podlage in praktične 
predloge, ki bi jih ključni akterji (rejci, drugi ponudniki 
vzdolž verige vrednosti hrane, rejska združenja, pod-
porne institucije in nosilci odločanja v kmetijski politiki) 
lahko uporabili pri doseganju cilja trajnega in ekonom-
sko vzdržnega ohranjanja in reje slovenskih avtohtonih 
pasem domačih živali. Pri izdelavi predlogov je razisko-
valna skupina izhajala iz potreb in preferenc rejcev. V 
ta namen je bila izvedena anketna raziskava rejcev treh 
avtohtonih pasem: belokranjske pramenke, krškopolj-
skega prašiča in drežniške koze in tradicionalnih pasem 
istih vrst.

Avtohtone pasme in ekosistemske storitve
Poleg socialno-ekonomskega vidika ima reja avtohtonih 
pasem tudi širšo družbeno relevanco. Tovrstne reje so 
vir številnih ekosistemskih storitev, od katerih imajo ne-
katere tudi status javnih dobrin (biotska raznovrstnost, 
kulturno izročilo, kulturna krajina, prehranska varnost, 
itd). Morebitno zmanjševanje ali opuščanje reje avtohto-
nih pasem bi zato, poleg neposredne ekonomske škode 

rejcem, prineslo tudi škodo v širšem družbenem pome-
nu. V prvi vrsti je s tem povezana nevarnost genske ero-
zije in s tem potencialne izgube zanimivih selekcijskih 
proizvodnih lastnosti avtohtonih pasem (odpornost, pri-
lagojenost). Podobno velja za izgubo tradicionalnih na-
činov reje ter s tem povezanih znanj in veščin, vključno 
z načini predelave v tradicionalne kmetijske proizvode 
in živila. 

Motivi rejcev 
Motivi slovenskih rejcev za rejo avtohtonih pasem so ši-
roki in kompleksni. Razlikujejo se glede na vrsto in pas-
mo domačih živali, glede na tip reje (npr. način vhlevitve, 
intenzivnost reje, krmna baza), pa tudi glede na same 
razmere za rejo (kakovost in dostopnost zemljišč, narav-
ne razmere). Slovenski rejci se najpogosteje odločajo za 
rejo avtohtonih pasem domačih živali zaradi kakovosti 
proizvodov, odpornosti in prilagodljivosti ter ohranjanja 
tradicije. Izmed naštetih okoljskih in drugih družbenih 
koristi rejci izberejo tradicionalnost proizvodov, vir rej-
skega/genetskega materiala ter ohranjanje tradicije in 
kulturne dediščine.

Ukrepi države
Podpore reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živa-
li kontinuirano potekajo v okviru kmetijsko okoljskih ukre-
pov že od leta 2003. Vse od pristopa Slovenije k EU so 
bile tovrstne podpore izvajane (in financirane) v okviru 
Programa razvoja podeželja. Pregled gibanja populacije 
slovenskih avtohtonih pasem in višine plačil, namenjenih 
spodbujanju teh rej je pokazala, da povezava med višino 
plačil in gibanjem populacije ni tako močna kot bi priča-
kovali. Raziskava opravljena med rejci razkriva, da vsaj 
četrtina rejcev nima interesa do sodelovanja v progra-
mih podpor in kot glavni vzrok rejci navajajo tehnološke 
zahteve in omejitve, s katerimi je pogojevano izplačeva-
nje podpor. Zanimiv je podatek, da bi v primeru ukinitve 
podpor le 13% rejcev opustilo rejo avtohtonih pasem 
domačih živali in da bi bilo kar 39% rejcev tradicional-
nih pasem, pripravljeno pasmo zamenjati za avtohtono, 
v kolikor bi se podpore zvišale. Trenutni sistem podpor 
za ohranjanje in rejo avtohtonih pasem domačih živali, 
ki temelji na sistemu enotnih plačil, ne upošteva razlik 
v učinkovitosti in stroških reje avtohtonih pasem, razlik 
v oportunitenih stroških reje, stopnji ogroženosti posa-
meznih pasem, posebnostih pasme, geografski poraz-
delitvi, agroekosistemskih značilnosti, razvitosti trga ter 
ostalih socio-ekonomskih dejavnikov. Zaključimo lahko, 

Ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali: 
motivi, ukrepi in priložnosti
mag. Danijela Bojkovski*,
izr.prof. dr. Luka Juvančič*,
prof.dr. Jure Pohar*,
izr.prof. dr. Aleš Kuhar*,
mag. Maja Vrisk**

* Oddelek za zootehniko, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
** Semenarna Ljubljana d.o.o., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana
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živalskega izvora skorajda ni zaslediti tržne valorizacije 
avtohtonih pasem. Še največ tega lahko zasledimo v lo-
kalni kulinariki in gastronomiji, v osamljenih primerih tudi 
formalizirano v shemah kakovosti (npr. zaščitena označ-
ba porekla pri bovškem siru). Aktivnosti, kjer bi bila av-
tohtona pasma konsistentno uporabljena kot atribut višje 
(percipirane) kakovosti in vrednosti, so zaenkrat redke. 
Še največ poskusov je pri tovrstnem tržnem pozicionira-
nju krškopoljskega prašiča, kar se že odraža v izrazitem 
povečanju zanimanju rejcev za to pasmo in posledično v 
povečanju staleža. 

Poznavanje in nakupno obnašanje (potencialnih) 
potrošnikov proizvodov avtohtonih pasem v 
Sloveniji
Dolgoročna ekonomska vzdržnost rej avtohtonih pasem 
je odvisna od njihove uspešnosti na trgu oziroma od 
pripravljenosti potrošnikov, da za živila, proizvedena iz 
surovin avtohtonih pasem, plačajo višjo ceno kot za isto-
vrstne generične izdelke. Kakšno je poznavanje in za-
vedanje obstoja avtohtonih pasem in kakšna je priprav-
ljenost kupcev za plačilo višjega zneska za nakup živil, 
katerih sestavino predstavljajo avtohtone pasme živali je 
bilo ključno vprašanje raziskave izvedene na nacionalno 
reprezentativnem vzorcu potrošnikov. 
Slovenska javnost, stara 25 let in več, razume pojem av-
tohtonih pasem (87% anketirancev je pravilno prepozna-
lo definicijo avtohtone pasme). Pri tem pa kaže opozoriti 
na velike razlike v njihovem poznavanju posameznih pa-
sem in prepoznavanju le-teh v smislu statusa avtohtone 
pasme. Tako med pasmami, ki v smislu poznavanja in 
prepoznavnosti odstopajo navzgor, lahko izpostavimo 
štajersko kokoš (56 % jo pozna, 44 % jih ve, da je avtoh-
tona), bovško ovco (47 % jo pozna; 36 % ve, da je avtoh-
tona), krškopoljski prašič (40 % ga pozna; 35 % ve, da 
je avtohtona pasma) in cikasto govedo (38 % ga pozna; 
23 % ve, da je avtohtona pasma). Med manj poznanimi 
pasmami najdemo drežniško kozo (17 % jo pozna; 11 % 
ve, da je avtohtona), istrsko pramenko (15 % jo pozna; 7 
% ve, da je avtohtona), in belokranjsko pramenko (12 % 
pozna; 8 % ve, da je avtohtona). 
Pripravljenost plačati višjo ceno za izdelke avtohtonih 
pasem, ki so povezani z višjo kakovostjo in vrednostjo 
tovrstnih izdelkov ni preveč obetavna v očeh potrošni-

ka. Zaznana kakovost je v veliki meri odvisna od izbire 
ustreznih prodajnih poti / formatov in pozicioniranja iz-
delkov v določenem tržnem segmentu. Zato je pri obli-
kovanju trženjskih aktivnosti smotrno upoštevati, da se 
nakupne navade precej razlikujejo po kategorijah živil. 
Potrošnika k nakupu najbolj pritegne pridelava v Slove-
niji, kmečka reja in pašna reja, najmanj jih pritegne pri-
delava v tujini, odsotnost navedbe rejca, proizvodi mo-
dernih pasem in farmska reja. Živila iz avtohtonih pasem 
k nakupu pritegnejo nekoliko bolj kot živila iz modernih 
pasem, a bistveno manj kot npr. pridelano v Sloveniji, 
kmečka, pašna, hlevska reja.

Zaključki
Reja avtohtonih pasem ima mnoge socialno-ekonomske 
in širše družbene koristi. Reje avtohtonih pasem doma-
čih živali je vir številnih ekosistemskih storitev, saj njiho-
va reja ne zagotavlja samo proizvodnjo hrane in suro-
vin, ampak ohranja biotsko raznovrstnost, ekosisteme, 
pripomore k blaženju posledic ekstremnih dogodkov kot 
so plazovi in požari ter ohranja kulturno identiteto in tra-
dicionalne proizvodne sisteme. Morebitno zmanjševanje 
ali opuščanje reje avtohtonih pasem bi zato, prispevalo 
k izgubi teh dragocenih genskih virov in škodi v širšem 
družbenem pomenu. 
Za dvig populacije kritično ogroženih avtohtonih pasem 
bodo poleg obstoječih plačil za ohranjanje reje v okviru 
Programa razvoja podeželja in Programa varstva biot-
ske raznovrstnosti v slovenski živinoreji potrebne tudi 
dodatne aktivnosti; bodisi s promocijo tovrstnih rej (npr. 
dobre prilagojenosti na lokalne razmere za rejo), v okviru 
obstoječih ukrepov politike razvoja podeželja (npr. pod-
pore naložbam, podpore tržnemu povezovanju), ali pa 
z intenzivnejšim tržnim pozicioniranjem proizvodov av-
tohtonih pasem. Zvišanje populacije pasem lahko torej 
dosežemo s kombinacijo aktivnosti s preoblikovanjem 
plačil s pomočjo konkurenčne ponudbe ter z načrtova-
njem in določanjem prioritet, glede na pomembnost in 
ogroženost posameznih pasem.
Primeri uspešnega tržnega pozicioniranja izdelkov av-
tohtonih pasem, nekateri tudi iz naše neposredne sose-
ščine nas opogumljajo, da je kljub šibkemu splošnemu 
poznavanju avtohtonih pasem možno razviti uspešne 
primere tržne valorizacije avtohtonih pasem. V povezavi 
s proizvodi široke potrošnje tako lahko omenimo bližnje 
italijanske pokrajine (npr. suhomesni izdelki avtohtonih 
pasem prašičev: Toscana - cinta senese, Reggio Emilia 
– mora romagnola), uspešne primere nišnega pozicioni-
ranja proizvodov avtohtonih pasem v lokalno gastronom-
sko ponudbo lahko spremljamo tudi na Hrvaškem (Istra 
– boškarin). Tako lahko zaključimo, da se tudi v Slove-
niji kaže potencial za živila iz avtohtonih pasem, vendar 
je potrebno za realizacijo tega intenzivno izpostavljati 
prednosti, da upravičimo potencialno višjo ceno. 
Rezultati so povzeti iz Končnega poročila o rezulta-
tih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v 
okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »za-
gotovimo.si hrano za jutri«: Določitev stroškovno 
učinkovitih javnih podpor za ohranjanje avtohtonih 
pasem domačih živali (V4-1433)

da bi bil sistem plačil, ki bi upošteval razlike med vrsta-
mi in pasmami, potencialno tudi drugimi značilnostmi rej 
avtohtonih pasem, stroškovno učinkovitejši od trenutne 
fiksne sheme plačil.

Stanje populacije
Kljub javnofinančnim spodbudam in drugim oblikam ak-
tivnega vključevanja države v ohranitev in rejo avtohtonih 
pasem domačih živali preko Programov ohranjanja, sta-
nje populacij pri posameznih avtohtonih pasmah doma-
čih živali ostaja nezadovoljivo. Populacija posameznih 
avtohtonih pasem domačih živali oz. njihovo število, ki je 
osnova za določanje stopnje ogroženosti, se ne zvišuje 
in nekatere od teh pasem še vedno uvrščamo v različne 
stopnje ogroženosti. Kot je razvidno v Preglednici 1, je 
naraščanje populacije opazno skoraj pri vseh avtohtonih 
pasmah domačih živali, razen pri vseh pasmah ovc in 
koz, kjer populacije v zadnjih letih ostajajo na konstantni 
ravni. Kljub vsem navedenim ukrepom države, je izmed 
12 avtohtonih pasem domačih živali 5 kritično ogroženih.

Spodbude k povečanju reje
Kot ključno spodbudo k povečanju reje avtohtonih pasem 
domačih živali rejci navajajo ‚urejenost trga‘. Za ‚urejen 
trg‘ rejci smatrajo organiziran in urejen odkup, organi-
zirano trženje, višje prodajne/odkupne cene, pravične 
cene na trgu, boljši tržni pogoji, povečanje povpraševa-
nja, potreba po proizvodih, odkup mesa, mleka in mleč-
nih izdelkov itd. Odgovori torej implicirajo na vzpostavi-
tev razmer na trgu, ki bi omogočile prodajo proizvodov 
avtohtonih pasem po višji ceni. Država na trg ne more 
posegati, lahko pa pomaga preko različnih ukrepov za 
izboljšanje pogojev njihove pozicije na trgu kot so: ure-
ditev in sprejemanje zakonodaje, ozaveščanje javnosti 
o proizvodih slovenskih avtohtonih pasem domačih ži-
vali, pomoč pri vzpostavljanju shem kakovosti in drugih 
oblikah pozicioniranja proizvodov avtohtonih pasem na 
trgu, generično oglaševanje, izobraževanje kmetov na 
področju ekonomike in trženja itd.

Možnosti tržne valorizacije proizvodov avtohtonih 
pasem
Proizvodi iz avtohtonih pasem se od proizvodov moder-
nih pasem pogosto ločijo po višjih stroških proizvodnje 
in/ali manj ugodnih parametrih kakovosti za potrebe in-
dustrijske predelave. Hkrati pa zaradi svojih specifičnih 
lastnosti predstavljajo velik potencial za krepitev perci-
pirane kakovosti in percipirane vrednosti za potrošnika. 
Lastnosti avtohtonih pasem živali imajo izrazit potencial 
dodajanja vrednosti prehranskih proizvodom. To je lah-
ko preprosto višja cena proizvoda v prodajnih formatih 
široke potrošnje ali pa prodaja v zahtevnejših in višje 
cenovno rangiranih formatih (npr. specializirane trgovi-
ne, gastronomija, ark kmetije kot del turistične ponudbe 
na kmetiji itd.). Vendar je raziskava pokazala, da se rejci 
tovrstnih strategij ne poslužujejo. Zaslediti je dodajanje 
vrednosti lastnim proizvodom preko neposredne prodaje 
in/ali prodaje na domu, ni pa zaslediti sistematičnega tr-
žnega pozicioniranja in pripadajočih trženjskih aktivnosti 
v smeri, da bi lastnosti proizvodov avtohtonih pasem (ali 
same avtohtone pasme) uporabili za dodajanje vrednosti. 
Tudi ob opazovanju aktivnosti na slovenskem trgu z živili 

Preglednica 1: Stalež slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in status njihove ogroženosti

Pasma /Leto 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 Ogroženost
Lipicanski konj 600 630 1000 800 1.150 1.250 1.267 ranljiva
Slovenski hladnokrvni konj  1.120 2.200 3.000 1.460 1.240 2.950 kritična
Posavski konj  700 630 900 1.560 1.700 1.750 ogrožena
Cikasto govedo 400 686 1.350 2.159 2.558 3.784 4.289 ogrožena
Krškopoljski prašič 300 350 529 538 821 1.786 1.950 ogrožena
Jezersko--solčavska ovca 19.000 19.200 17.000 17.200 17.200 17.000 17.200 ranljiva
Bovška ovca 3.500 3.600 3.600 3.500 3.500 3.300 3.500 kritična
Belokranjska pramenka 250 680 850 880 809 862 1050 kritična
Istrska pramenka 600 1.200 1.100 1.150 1.150 1.020 1.050 kritična
Drežniška koza  550 600 600 650 660 670 kritična
Štajerska kokoš 1.000 1.200 1.000 1.200 1.800 1.700 1.450 ogrožena
Kranjska čebela 
(št. čebeljih družin) 162000 157000 170682 142751 150000 150000 150000 /
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Z manjšanjem števila ljudi, ki so bili navezani na domačo 
zemljo, se manjša tudi domovinska in narodna zavest. 
Na stanovanje in službo ljudje nismo navezani tako kot 
na zemljo in menjava bivanjskega in delovnega okolja 
ni tako stresna kot je izguba zemlje, ki so jo predniki ob-
delovali stoletja. Današnja in prihajajoče generacije so v 
veliki meri tudi odtujene od najosnovnejših spoznanj, od 
kod prihaja naša hrana. Izgubljajo se prenekatera dra-
gocena ljudska in kmečka znanja in izkušnje, ki so se 
stoletja prenašale iz roda v rod.
Se pa vedno pogosteje v »razvitih« družbah opažajo tudi 
zanimivi nasprotni procesi, ki dokazujejo, da ima tudi 
moderni človek še vedno bogat nabor genov, ki kliče-
jo »nazaj k naravi«. Zanimiv je pojav pojma »družinska 
krava« (angleško family cow, nemško Familie Kuh), kjer 
ekonomiko nadomeščajo druge, pogosteje pomembnej-
še pozitivne pridobitve reje. Kaj se skriva za pojmom 
»družinska krava«?
Še vedno ima veliko ljudi na podeželju možnost, tudi 

poleg službe, rediti in preživeti eno ali nekaj kravic. Za-
kaj se nebi namesto z raznimi hišnimi ljubljenčki raje 
ukvarjali z rejo krav. Zakaj nebi namesto raznih umetnih 
rekreativnih dejavnosti raje preživljali svoj »prosti čas« 
v pristnem stiku z naravo ob spravilu krme in skrbi za 
kravo? Zakaj nebi svojim otrokom omogočili, da spoz-
navajo lepote kmečkega življenja v skrbi za živo bitje, 
ki nam je in nam bo zagotavljalo hrano? Odraščanje ob 
živalih okrepi otrokovo odgovornost, poglobi razumeva-
nje življenja in ga reši zasvojenosti razvad današnjega 
okolja. Ob tem pa postane tudi boljši človek. Ali ni lepo 
imeti občutek, da hrano pridelujem sam in nisem v celoti 
odvisen od »Mercatorja«? Poleg tega nam krava da še 
zdrav hlevski gnoj za naš vrt ali njivico, kjer bomo pride-
lali zdravo zelenjavo in vrtnine.
V zadnjem času je veliko govora o zdravi, na ekološki 
način pridelani hrani, ki vsak dan pridobiva na veljavi. 
Nesporno dokazano je, da krava, ki se pase in pozimi 
je seno, daje neprimerno bolj zdravo mleko, kot pa ga 

Cika – »družinska kravica«
Stane Bergant

Slovensko podeželje je bilo še pred nekaj desetletji bogato poseljeno z majhnimi kmetijami, ki so redile le po eno 
ali dve, tri krave, v hribovitem, alpskem svetu običajno cike, med ljudmi imenovane Bohinjke, zraven pa poleg 
kokoši še kakšnega pujsa, ponekod le nekaj ovc ali koz. Število teh majhnih kmetij, pri nas smo jim pravili 

»bajtarske«, se v zadnjem obdobju hitro zmanjšuje. Gospodarska ekonomika narekuje, da je majhnih kmetij vedno 
manj na eni strani, na drugi pa nekatere postajajo že prave »farme«. Ta proces, žal v negativni smeri, spreminja tako 
značilno slovensko kulturno krajino, kot tudi kulturne in vedenjske vzorce slovenske družbe kot celote. Medtem ko 
se v ravninskem svetu vedno najde kupec ali najemnik kmetijske zemlje, ki jo je mogoče obdelovati z visoko produk-
tivno mehanizacijo, pa je proces zaraščanja hribovskih kmetij, pa tudi manjših površin v ravnini, ki niso zanimive za 
strojno obdelavo, zelo očiten. Običajno prenehanje kmetovanja na takih kmetijah pomeni izgubo kmetijskih površin 
in kulturne krajine »za vedno«.

dobimo v trgovini. Krava na paši poje veliko različnih trav 
in zelišč, katerih bogate zdravilne učinkovine preidejo v 
mleko. Tudi počutje, zdravje in življenjska doba pašnih 
krav so povsem drugačni kot pa pri farmskih kravah, ki 
so na žalost postale samo še biološki stroji. Mleko iz 
farm, predelano v industrijskih obratih, že izvorno nima 
takih sestavin, kar pa jih je, pa se večinoma izgubijo v 
postopkih pasterizacije, homogenizacije … Ali ni nespa-
metno, da za industrijske procese in trgovsko logistiko 
damo za vsak liter mleka več kot še enkrat toliko, kot je 
sicer cena surovega mleka?
Enako je z mesom. Veliko je reklam, s katerimi se po-
skušajo boljše lastnosti mesa pripisati posameznim pa-
smam. V tem je le nekaj resnice, odločilen vpliv, tudi na 
kvaliteto mesa, imajo pogoji, v katerih je žival vzrejena in 
kako je krmljena. Z eno ali z nekaj kravami se za potre-
be družine, žlahto in »najboljše« prijatelje in sodelavce 
da poleg domačega mleka ob »letu osorej« prirediti tudi 
zdravo domače meso, za katero vemo, kako in kje je 
zraslo, pri tem pa tudi nekaj zaslužiti. Namesto industrij-
sko predelanih živil jejmo doma pridelano hrano! Eden 
od najkrajših nasvetov zdrave prehrane se glasi: »Jejte 
in kupujte hrano, ki bi jo vaše babice razpoznale kot hra-
no«. 
Na spletu je množica informacij, kako rediti in molsti 
»družinsko« kravo. Zaenkrat žal še ne v našem jeziku. 
Najdemo obilo rejskih nasvetov, tudi za čiste začetnike, 
ki se s kravo še nikdar niso srečali. Napisane so že tudi 
knjige in priročniki na to temo. Posebno bogate so infor-
macije o izdelavi mlečnih in mesnih izdelkih, konzervi-
ranju in pripravi obrokov. Pojavljajo se proizvajalci spe-
cialne opreme za »hobi« kmete, tako za pripravo krme, 
molžo in sirarstvo. Opremo je preko spleta možno tudi 
enostavno naročiti. 
Zakaj naj bo družinska krava majhna? Kar nekaj je pred-
nosti reje majhnih krav. Zahtevajo manjši hlev, manj 
vode in krme, se lahko pasejo po večjih strminah, jih je 
lažje fizično obvladati, tudi za otroke niso nevarne. Lah-
ko zagradimo manjše čredinke, se bolje prilagodijo na 
vremenske spremembe. 
Zanimiv je izbor priporočljivih pasem za to področje. Naj-
bolj pogosto se priporočajo manjše mlečne pasme krav 
višine v vihru tja do največ 120 cm, kot na primer mini 
Gallovey, mini Dexter ali mini Jersey. Groba primerjava 

kaže, da so potreben čas in stroški reje majhne krave 
primerljivi z vzdrževanjem večjega psa, poleg tega pa 
dobimo še mleko, meso in gnoj.
V kategorijo družinske krave se prav lepo prilega naša 
avtohtona cika. Avtorica Marija Merljak v svoji knjigi »Živ-
ljenje v ravnovesju« takole opiše našo kravico: »Pasma 
je nastala iz enobarvnega rdečkastega bohinjskega 
goveda. Bilo je majhno, saj so bohinjske krave v drugi 
polovici 19. stoletja tehtale le okrog 200 kg, a so bile 
močno prilagojene strmim pobočjem bohinjskih planin in 
pašnikov. Dajale so okrog 5 litrov mleka na dan. Kasneje 
je bila pasma oplemenitena z biki pincgavske pasme, 
po kateri je dobila tudi značilno barvo in lise. Cika tudi 
danes ne sodi med veliko govedo. Je manjše rasti, a ima 
sorazmerno večji vamp za prežvekovanje. Mlečnost je 
glede na telesno maso velika, plodnost dobra z značilno 
lahko telitvijo. Ima veliko odpornost in dolgo življenjsko 
dobo in je dobro prilagojena na naše vremenske razme-
re. Pri kravah je močno izražen materinski čut, odlične 
so tudi pašne lastnosti.« Sam sicer menim, da bi v na-
daljnji selekciji morali stremeti k manjšemu okviru, ker 
je to konkurenčna prednost cike. Pasem velikih krav je 
dovolj. Tudi mlečnosti, pa tudi karakterju in temperamen-
tu bi morali dati večji poudarek. To so zaželene lastnosti 
družinske kravice.
Tudi pri nas, posebej v hribovitem in gorskem prostoru, 
nastajajo cikorejske kmetije, ki so se preusmerile v rejo 
večjega števila cik, pretežno kot krave dojilje. To je po-
hvalno, škoda pa bi bilo, da bi manjše kmetije opuščale 
kmetovanje, čeprav imajo za rejo »družinske krave« vse 
pogoje. Sodobna družba sicer zagotavlja dokaj visoko 
življenjsko udobje, vendar je tudi zelo ranljiva. Ko nam 
danes televizija pokaže izredne razmere v nekaterih 
delih sveta, bi se morali zavedati, da tudi naša družba 
ni imuna na te dogodke in da ob kolapsu transporta ali 
samo informacijskih sistemov v »Mercatorju« ne bomo 
več dobili hrane. Cika je živa naravna in kulturna dediš-
čina slovenskega naroda, ki je preživljala veliko naših 
prednikov. Poskrbimo, da bo preživljala in vzgajala tudi 
nas in naše zanamce. Cikorejci nismo posebej veliki in 
bogati kmetje, navdušuje pa nas vse, kar predstavlja 
naša družinska kravica. Glejmo na rejo cike tudi iz tega 
zornega kota! Vedno bolj izrazito se nakazujejo smeri 
reje v katerih cika in njena tradicionalna reja postajata 
vedno bolj dragoceni. 
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Marsikdo vpraša, kakšne ribe so v njej, pa jim odgovo-
rimo, da slovenske, ker nimajo šahovnice. To je seveda 
humor, zelo pomemben tudi v današnjem času. Bele 
breze, oblačila iz belega platna in beli apnenčasti kamni 
so zagotovo botrovali nastanku imena. Bela krajina je 
razgibana, lepa in polna zanimivosti v vseh treh občinah. 
V Metliki je to belokranjski in gasilski muzej, tri Fare, vin-
ska vigred z mnogoterimi vini, tudi najbolj razpoznavno 
metliško črnino in portugalko, kot prvo vino vsakega le-
tnika, edino v Sloveniji. Le Metlika ima še vedno vinsko 
banko, in sicer v Drašičih. Tu je rojen tudi naš Toni, Jež-
kov nagrajenec, humorist, kolumnist, kritik človeških in 
političnih neumnosti in razvad. Danes živi z ženo Jano 
v idiličnem okolju ob Kolpi v vasi Griblje. Črnomelj gosti 
vsako leto najstarejši folklorni festival JURJEVANJE. V 
Vinici, ki je bila tri dni celo republika, stoji rojstna hiša 
Otona Župančiča.
V Črnomlju je Kulturni dom Črnomelj, kjer je bilo prvo za-
sedanje SNOS-a. Ima dve zaščiteni območji v parku La-
hinja in parku Kolpa, ter za celo knjigo drugih zanimivosti 
in znanih osebnosti. V Beli krajini živijo Slovenci, Hrvati, 
Srbi, Črnogorci in Nemci, ki so stoletja predstavljali velik 
del prebivalstva tudi v občini Semič. Njihova kulturna de-
diščina kaže na dobre odnose z ostalim prebivalstvom. 
Na žalost se jih je več kot enajst tisoč v začetku druge 
svetovne vojne izselilo.
Semič je v Beli krajini najmlajša občina. Vsako leto or-
ganizira semiško ohcet, kjer se poročni obred opravi po 
starih običajih in šegah. V novem Kulturnem centru pa 
ne manjka zanimivih dogodkov. Kmet in vinogradnik ter 
štiri mandate župan je bil v Občini Semič Janko Buko-
vec.

Krajinski Park Kolpa 
Velikost: 4331 ha
Ustanovitelj: vlada RS 2006
Sedež Parka Kolpa je v Adlešičih, ki so v Krajevni skup-
nosti Adlešiči, tako kot IC z razstavnimi prostori v Žuni-
čih.
Zaposleni: 4
Bistvo parka je reka Kolpa z vsem rastlinskim in ži-
valskim življem ob njej in v njej, z več kot 70-imi naravni-
mi vrednotami in 16-imi naravnimi spomeniki.
Največja vrednost pa so prebivalci, ki ohranjajo bogato 
dediščino z 42-imi kulturnimi spomeniki, domačimi obrt-
mi in tudi s kmetovanjem, ki je stoletja predstavljalo vir 
preživetja, danes pa je bolj ljubiteljsko, da se ohranja 
kulturna krajina in tradicija očetnjav.

Rim
Z odlokom 30. 1. 2007 se del vasi Jankoviči preimenu-
je v vas Rim, ki se je tako imenovala do leta 1945. 25 
prebivalcev, ki živijo na 10 hišnih številkah, je katoliške, 
pravoslavne, muslimanske vere in ateistov.

Nastajanje je trajalo 9 let, tudi zaradi banalnih razlogov, 
npr. zato, ker je takrat še živeča najstarejša vaščanka, 
poročena v Rim pred letom 1945, trdila, da je proti zato, 
ker se je nesrečno poročila. Nasprotovanje je bilo delno 
tudi zaradi strahu pred stroški zamenjave osebnih do-
kumentov. Kljub temu je bil odlok sprejet. Za sprejem je 
glasoval tudi zet družine Raztresen, ki je bil takrat ob-
činski svetnik. Zanimivo je, da so državni organi vnesli 
nove podatke takoj naslednji dan. Prva davčna uprava. 
Protagonisti nastanka so bili družina Raztresen, Mikložič 
in Mlakar, ki imajo od 10-tih sedem hišnih številk.

Kmetija Raztresen v Beli krajini
Majda i Bore

N a jugovzhodu Slovenije leži na sončni strani Gorjancev Bela krajina. Razprostira se vse do reke Kolpe na meji 
s Hrvaško. Reka Kolpa je zaradi čistosti in visokih temperatur v poletnih mesecih množično obiskana. Na njej 
je možno kopanje, čolnarjenje, kampiranje, ribištvo in hlajenje v vse bolj vročih poletjih.

Breze in kamen- simbol Bele krajine

Zunanji minister v Rimu

Kmetijo sem od staršev prevzel poleti 2015. Pred tem je 
bila kmetija usmerjena v pridelavo mleka s kravami sivor-
jave pasme. Ob prevzemu sem bil pred pomembno odlo-
čitvijo, kam usmeriti kmetijo v prihodnje. Odločil sem se, 
da kmetijo vključimo v prakse ekološkega kmetovanja z 
rejo krav dojilj in ovac za prirejo jagenjčkov. Ker imamo 
veliko pašnih površin in ker se mi zdi ohranjanje sloven-
skih avtohtonih pasem zelo pomembno, se je rešitev, ka-
tere pasme izbrati, ponudila sama po sebi. Prva cika je v 
naš hlev prišla novembra 2015, čez zimo smo postopo-
ma zmanjševali čredo sivorjavih krav in povečevali števi-
lo cik. Trenutni stalež cikaste govedi je sledeč: 10 krav, 5 
plemenskih telic, 8 telet, 1 plemenski bik. Spomladi 2016 
smo osnovali tudi trop ovac, trenutni stalež ovac JS pa-
sme je sledeč: 38 ovac, 1 oven in 9 jagenjčkov. Januarja 
letos je na kmetijo prišlo še 6 majhnih krškopoljcev. 
Velikost obdelovalnih površin smo iz 10 ha v letu 2015 
do letos povečali na 18 ha. Trenutno obdelujemo 1 ha 
njiv, 9 ha travnikov in 8 ha pašnikov, v prihodnje pa že-
limo površine še povečati. Od konca maja do konca 
septembra se večina goveda pase na planinskih pašni-
kih Menine planine, s katerimi upravlja Pašna skupnost 
Gospodna-Globača. S takšnim načinom gospodarjenja 
lahko na kmetiji pridelamo dovolj krme za zimsko obdob-
je. Lansko leto jeseni smo obnovili streho na obstoječem 
hlevu z 10 privezi in boksi za teleta, poleg pa dogradili 
hlev za prosto rejo na globok nastilj, v katerem je pros-
tora za 15 živali.

Kmetija je vključena tudi v ukrepa KOPOP in DŽ, nedol-
go nazaj pa smo oddali vlogo za pridobitev statusa ARK 
kmetije.
Načrtov in idej za prihodnost nam ne manjka. Nasled-
nje leto bomo zasnovali nasad malin in robid na 0,25 ha 
površine, v kolikor bo naša vloga na Razpis za podporo 
v naložbe kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih 
uspešna, pa bomo v prihodnjih dveh letih zgradili objekt 
za skladiščenje in sušenje senenih bal. Naš cilj je, da v 
prihodnje na naši kmetiji ne bi bilo prisotne silaže, proi-
zvajati želimo t. i. »seneno meso«, ki ga bomo z ureditvi-
jo ustreznih prostorov in registracijo dopolnilne dejavno-
sti, lahko ponudili kupcem neposredno na kmetiji.

Cikorejska kmetija Petek iz Gornjega Grada
Klemen Petek

N a naši kmetiji, po domače pri Mušču, se ukvarjamo z rejo avtohtonih pasem domačih živali. Trenutno na kme-
tiji redimo cikasto govedo, ovce JS pasme in krškopoljske prašiče, v bližnji prihodnosti pa načrtujemo, da se 
bodo omenjenim živalim pridružile še drežniške koze, štajerske kokoši in kranjske čebele. 

Krškopoljci v izpustu

Hlev na prosto rejo je izdelan pretežno iz lesa

Plemenski bik Svet, kupljen pri Knezovih v Robanovem kotu

Muščeve cike na planinski paši na Menini planini Trop ovac JS pasme na paši
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Naši predniki so dobro poznali in s pridom izrabljali te 
danosti narave, saj v času njihovega kmetovanja ni bili 
take veterinarske službe, kot jo imamo danes.
Že tisočletja človek uporablja zdravilne rastline za 
zdravljenje bolezni pri samem sebi. Mnoge pripravke 
pa je enako uporabljal za zdravljenje bolezni pri živalih. 
Zagotovo pa tudi danes lahko mnogo zdravstvenih te-
žav pozdravimo in odpravimo prav z pravilno uporabo 
zdravilnih rastlin. To lahko naredimo tako, da zdravilne 
rastline naberemo in dodamo živalim v krmo ali pa iz njih 
naredimo zdravilne pripravke, katere potem dajemo bol-
nim živalim ali pa jih uporabljamo preventivno. Pripravki 
iz zdravilnih rastlin so količinsko prilagojeni njihovi teži – 
težjim živalim dajemo večje odmerke čajev (tudi litrske), 
manjšim in majhnim živalim pa majhne odmerke .
Pomembno pri vsem tem pa je v prvi vrsti dobro pozna-
vanje zdravilnih (in strupenih) rastlin. 
Z namenom, da osvežimo in obogatimo znanja iz tega 
področja tistim, ki stvari že poznajo in z željo, da bi taka 
znanja posredovali tudi tistim, ki jih še nimajo, bomo v 
nadaljevanju tega zapisa predstavili tiste zdravilne rastli-
ne, ki jih živali popasejo na pašnikih ali pa jih pojedo 
v senu, nakošenem na teh površinah. Nekatere bomo 
nabrali na teh površinah ali ob njih, pa tudi pridelali na 
domačem vrtu, jih posušili in uporabili za izdelavo pri-
pravkov, s katerimi bomo zdravili živali. Nekatere bomo 
preprosto primešali krmi, iz drugih pa izdelali mazila, tin-
kture ali pripravili čaj.
Še preden pa te rastline naštejemo in bralce poučimo 
o njihovih zdravilnih učinkih, v tem prvem delu prispev-
ka na kratko opisujemo, katere pripravke uporabljamo 
in kako jih naredimo. Pripravke izdelujemo iz svežih ali 
posušenih rastlin. Posušene lahko uporabljamo skozi 
vse leto, sveže pa v času trajanja vegetacije. Za izde-
lavo posameznega pripravka uporabimo recimo 50 g 
suhe rastline oziroma dvojno količino (100g) sveže ra-
stline. Rastline za uporabo v suhem stanju bomo nab-
rali v primerni fazi rasti (cvetoče rastline in liste tik pred 
cvetenjem, korenine pozno v jeseni ali zgodaj spomladi, 
skorjo spomladi, plodove, ko so zreli). Nabrano čim hit-
reje posušimo – ne na soncu, in shranimo v primerne 

posode, na katere napišemo, kaj je v njih. Najbolje se 
rastline posušijo v sušilnikih na topel zrak, vendar ne na 
več kot 35 stopinj. Uporabnost tako pripravljenih shran-
kov je eno leto.
Najpogosteje za namen zdravljenja prebavil, sečil, re-
produktivnih organov in dihal pripravljamo zeliščne čaje. 
Običajno naredimo iz zelenih delov rastline in cvetov po-
parek, na liter vrele vode dodamo štiri do pet žlic suhe 
ali dvojno količino sveže rastline, pustimo pokrito stati 
10 do 15 minut, nato precedimo. Iz skorje ali korenin, 
pa tudi nekaterih plodov pripravimo zavretek – potreb-
no količino rastlinskih delov prelijemo s hladno vodo, 
zavremo, nekatere počasi kuhamo še določen čas, ne-
katere zavretke pustimo, da se ohladijo, jih precedimo 
in jih potem apliciramo živalim. Ker živali navadno čaja 
ne popijejo same, jim ga apliciramo s pomočjo irigatorja 
v požiralnik (pazimo, de ne bomo cevi porinili v sapnik). 
Če nimamo irigatorja, bomo živali dali čaj tako, da ji ga 
bomo vlili v gobček s pomočjo primerne steklenice. Se-
veda je potrebno ob tem žival držati tako, da bo imela 
iztegnjen vrat in da steklenice ne bo izvrgla.
V te čaje po potrebi lahko primešamo tudi tinkture – zlas-
ti tistih rastlin, iz katerih ne pripravljamo čajev.
Tinkture so vodno-alkoholni izvlečki zdravilnih rastlin. 
Za pravilno pripravo le-teh je pomembno, koliko posuše-
ne ali sveže rastline prelijemo z alkoholom. Pomembno 
je, kako močan alkohol bomo uporabili – veliko tinktur 
pripravljamo z dobrim domačim žganjem ali tropinov-
cem, nekatere pa tudi z močnejšimi alkoholi – 60, 70, 90 
%-nim. Rastline so lahko v alkoholu namočene le dolo-
čen čas – 14, 21 dni, redko dlje časa, nazadnje tinkturo 
obvezno precedimo. Alkoholne izvlečke vedno priprav-
ljamo v steklenih posodah, na sobni temperaturi, ne pa 
na soncu. Shranjujemo jih v steklenicah v temnem pro-
storu, uporabne so dve leti. Uporabljamo jih notranje – 
kot dodatek čajem, razredčene (npr. arniko) pa zunanje 
za masaže in vtiranje pri poškodbah in težavah s sklepi 
in z mišicami.
Mazila pripravljamo tako, da določeno količino sveže ali 
suhe rastline kuhamo – ne cvremo – na živalski maščobi 
(neslana svinjska, jazbečeva, zajčja, piščančja medve-

Domačija Raztresen
Domačija je ekološka, etnološka in turistična kmetija 
brez tradicije. Nahaja se na začetku Krajinskega Parka 
Kolpa. Nastajala je iz 260 kvadratov površine, kjer stoji 
rojstna hiša lastnika. Do danes se je povečala za tisoč-
krat in ima v gerkih 24 ha obdelovalnih površin in nekaj 
gozda. V reji je 10 govedi cikaste pasme, 10 oslov in sto 
živali perutnine. V nekaj desetletjih je nastalo 15 streh, 
kupljeni štiri stroji, množica priključkov, rastlinjak in na-
rejena vrtina. Dva člana sta upokojenca, eden pa je po 
petih letih kmetovanja odšel v službo.

Odkar obstaja ekološka kontrola, smo vključeni vanjo 
preko KON-CERT-a. Etnološki del predstavlja lan in ne-
kaj malega konoplje. To je tudi osnova vseh naših pro-
gramov za turistične skupine in posameznike. Postopke 
smo ohranili v celoti in večino tega tudi prikažemo. O 
vsem je dve desetletji nastajal film, ki tudi v zimskem 
času prezentira cvetenje ipd.
Lan kot zanimivost podeželja cele Slovenije je pripeljal 
k nam mnogo društev in posameznikov, ki so bili deležni 
našega znanja in tudi semena. V vasi Lanišče v občini 
Škofljica smo nekaj občanov usposobili tako, da že sa-
mostojno nastopajo doma in v okolici, ter širijo pridoblje-
no znanje.

Ker je laneno seme, olje, platno, pezdir in izdelki iz 
platna tudi zdravilno se je skoraj samodejno pojavila 
nadgradnja v smislu refleksoterapije, kozmične energi-
je, delavnic dihanja in vedno zdravilen neposredni stik 
z naravo, saj je okolica še vedno del žive narave, miru 
in preskrbljenosti. Imamo 25 ležišč v sedmih sobah in 
seveda možnost spanja na senu. V kuhinji uporabljamo 
lastne pridelke ali nabavljene iz ekoloških kmetij v okoli-
ci. Gospodinja se še vedno trudi s kuho in peko na šte-
dilniku na drva.
Dvorana s 50-imi sedeži je namenjena obiskovalcem ter 
razstavam in delavnicam ustvarjalcev iz okolice. Na dvo-
rišču je bil 10 let sejem domače obrti rokodelcev iz vse 
Slovenije.
V dokumentarnem fil-
mu o barjanskem kole-
su izpred 5150 let smo 
prispevali tisti del, kjer 
je prikazano oblačilo 
iz lana, ker so našli ob 
izkopavanju kolesa tudi 
material, prepoznan kot 
lan. Na lončeni posodi 
pa je bilo žensko obla-
čilo z ozvezdjem labo-
da. Varovanje kolesa 
pred izpadanjem ima 
isto obliko, kot je se-
gment tega ozvezdja.
Mlajša družinska člana, sin in najstarejši od štirih vnukov, 
sta lastnika starodobnikov, ki še vedno služijo svojemu 
namenu. Seveda je najbolj »prestižen« več kot pol stole-
tja star mercedes-repaš, uporabljan in zelo primeren za 
poroke in podobne dogodke.

Nič ne bo narobe, če zaključimo z mislijo, da je kmetija 
edini »obrat« ali »proizvodnja«, kjer so bili in naj bi bili 
tudi danes dobrodošli vsi člani od najmlajšega do najsta-
rejšega.

Msgr Alojzij Uran pri Raztresnovih

Model oblačila izpred 5150 let
Cike s kmetije Raztresen

Mercedes-repaš

Slovenski travniki, pašniki, gozd in domači vrt – 
zakladnica zdravja za človeka in živali
Alojz Vidic

T isti delež travinja, ki ga v Sloveniji izkoriščamo za pašo živali in klasično pridelavo sena ter eno- ali dvokosne 
travnike in senožeti, je bogat v smislu pestre botanične sestave travne ruše. Zlasti to velja za višjeležeča pod-
ročja, na katerih se kmetuje, kjer travniki niso umetno zasejani in intenzivno gnojeni ter temu primerno tudi 

izkoriščani. Iz naslova ohranjanja in izboljševanja zdravja govedi, konj in drobnice predstavlja ta travnati svet pravi 
zaklad tudi zato, ker omogoča prirejo zdravega mleka in mesa. Tako zlasti pašo na višjeležečih pašnikih štejemo za 
pravo zdravilno terapijo naših živali. Živali, ki letno obdobje preživijo na teh pašnikih, so veliko bolj zdrave, odporne 
na razne bolezni, kot živali iz hlevske reje – nenazadnje, tudi v reprodukciji imajo manj problemov. Tak učinek narav-
no pridelane krme pa daje tudi zimska prehrana živali s senom iz teh površin. Travno rušo na teh področjih namreč 
v velikem deležu sestavljajo tudi zdravilne rastline, ki jih živali popasejo ali jih pokosimo za seno in tudi naberemo 
za uporabo v zdravilne namene. Pozoren opazovalec živali na paši in dogajanja v travni ruši lahko ugotovi, da živali 
popasejo tudi veliko zdravilnih rastlin: plahtico, materino dušico, rman, regrat, zlato rozgo … Seno iz takih travnikov 
je izredno kvalitetno tudi v zdravilnem smislu, saj so v njem zdravilne rastline, ki jih živali ne popasejo tako rade: 
kopriva, oba oslada, srčna moč, gosja trava, tavžentroža, njivska preslica, šentjanževka, grebenuša …
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REGRAT (Taraxacum officinale) V krmi ugodno vpliva 
na prebavo in dobro počutje živali. Izboljšuje apetit in 
ugodno vpliva na izločanje prebavnih žlez.

GRENKA GREBENUŠA (Polygala amara) v mešanici s 
korenino ajbiša pomaga pri trdovratnem kašlju živali. Kot 
dodatek krmi v kombinaciji s koprivo močno izboljšuje 
mlečnost – krave, ki s senom pojedo veliko grebenuše, 
dajejo več mleka.

GABEZ (Symphytum officinale) Mazilo, tinkturo in oblo-
ge iz kaše svežih listov ali moke iz suhih korenin upo-
rabljamo za celjenje površinskih ran ter pri celjenju vseh 
topih poškodb – zlomov, izpahov, udarnin, zmečkanin.

MOČVIRSKI IN NAVADNI OSLAD (Filipendula ulmaria, 
F. vulgaris) S poparkom iz oslada odpravljamo zastoje 
vode v sklepih, zelišči lahko primešamo senu, s kate-
rim krmimo živali z oteklimi sklepi. Tak čaj in seno sta 
koristna pri odpravljanju poporodnih edemov pri kravah, 
ovcah, kobilah … Tisti, ki kosi seno na travnikih, gosto 
poraslih z navadnim osladom, si ga nekaj lahko shra-
ni za namensko uporabo, tako seno lahko tudi posebej 
proda. Seveda mora biti tak travnik pokošen pred polnim 
razcvetom oslada.

Opisali smo nekaj najpogostejših zdravilnih rastlin na na-
ših travnikih in pašnikih, v nadaljevanju pa bo govora o 
zdravilnih rastlinah, ki jih najdemo ob robovih travnikov, 
na gozdnih posekah ali jih pridelamo na domačem vrtu.
V prvem delu zapisa o uporabi zdravilnih rastlin smo 
predstavili glavnino tistih zdravilnih rastlin, ki jih pašne 
živali zaužijejo, ko se pasejo ali pa jih dobijo v senu. Vse 
te rastline pa lahko tudi naberemo in posušene ali v obliki 
pripravkov namenimo za uporabo, ko bo to potrebno. Pri 
tem ponovno poudarjamo, da se odločimo za nabiranje 
samo tistih rastlin, ki jih zares dobro poznamo – v naravi 
raste tudi kar veliko rastlin, ki so zelo strupene. Glede 
tega, da bi živali na paši zaužile strupeno rastlino, skoraj 
ni bojazni. Je pa priporočljivo, da iz pašnika in travnika 
odstranimo take rastline, če jih je veliko. To velja zlasti 
za jesenski podlesek, belo čmeriko in ostrožnik. Če te 
rastline redno odstranjujemo – pred cvetenjem, prepre-
čujemo tudi, da bi semenile in se tako razmnoževale. 
Te rastline odstranjujemo s koso ali srpom, dobro je, da 
jih umaknemo na mesto, ki ni dostopno živalim. Nekate-
re rastline izgubijo strupenost, ko se posušijo, zato so v 
senu manj nevarne, vseeno pa je dobro, da jih iz sena 
odstranimo. 
Svojim živalim bomo v primeru bolezni lahko pomagali 
tudi z zdravilnimi rastlinami, ki jih bomo nabrali na robo-
vih gozda, gozdnih jasah in posekah, prav tako pa tudi 
s tistimi, ki jih lahko pridelamo na vrtu ali njivi, te rastline 
predstavljamo v nadaljevanju tega zapisa.

dova mast …). Kuhanje pri sto stopinjah naj traja 15 do 
20 minut, nato naj pripravek pokrit stoji 24 ur, po tem 
času ga precedimo, mazilo v primerni posodi shranimo 
v hladilniku. Tako mazilo je uporabno pol leta. Mazilo pa 
lahko pripravimo tudi tako, da zdravilno tinkturo dodamo 
olivnem olju, segretem na vodni kopeli, v to olje dodamo 
še čebelji vosek, tako se bo segreto olje s tinkturo spre-
menilo v mazilo. Tudi to mazilo shranjujemo v hladilniku, 
uporabno je pol leta.
Najpogostejše zdravilne rastline na naših naravnih trav-
nikih in pašnikih so naslednje:
KOPRIVA (Urtica dioica) Posušene rastline, primešane 
senu, so najboljša zdravilna krma za konje. Krave ob do-
dani koprivi dajejo več mleka. Koprivni čaj pomaga živa-
lim pri kolikah. Iz koprivnih korenin se pripravi mazilo, s 
katerim mažemo konjsko dlako – žival dobi svež in zdrav 
videz.

RMAN (Achillea millefolium) Je ena najbolj zdravilnih 
krmnih rastlin. Rmanov poparek pomaga govedu, ko-
njem in ovcam pri napenjanju in krčih v prebavilih. Mla-
dim odojkom, ki zbolijo na prebavilih, v zelo kratkem 
času pomaga rmanov poparek – pujski bi bili v prvih me-
secih starosti dosti bolj zdravi, če bi jim dajali piti rmanov 
čaj. Rman v senu povečuje ješčnost in izboljšuje preba-
vo. Zunanje uporabljamo rmanov poparek kot izpiralo za 
rane, ki se slabo celijo.

PLAHTICA – HRIBSKA RESA (Alchemilla xantochlora) 
Čaj iz plahtice vsebuje veliko čreslovin, uporabljamo ga 
lahko tudi kot izpiralo za rane in kožna obolenja živali. 
Čaj iz plahtice je priporočljivo dajati samicam domačih 
živali po porodu ali abortusu (pomaga pri regeneraciji 
rodil). Konji jo zelo radi jedo, pomešana med senom in 
pašo ugodno vpliva na zdravje živali.

MATERINA DUŠICA (Thymus serpyllum) Seno, ki vse-
buje veliko materine dušice, preprečuje nastanek obo-
lenj prebavil, s čajem iz materine dušice lahko izpiramo 
rane, čaj dajemo živalim, ki kašljajo ali imajo težave s 
prebavili. Je koristna paša za čebele, čebele tudi zdra-
vimo s poparkom iz materine dušice – čaj, slajen z me-
dom, postavimo v plitvi posodi pred čebelnjak.

NJIVSKA PRESLICA (Equ-
isetum arvense) Zdravi iste 
bolezni kot pri človeku – od-
vaja vodo iz telesa. Zdravi 
sečne organe, živalim dajemo 
piti čaje iz preslice. Za konje 
je koristno, če jo uživajo sve-
žo, kravam pa nikoli ne daje-
mo sveže preslice. Bodimo 
pozorni na močvirsko, ki je 
strupena!
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ISLANDSKI LIŠAJ (Cetraria islandica) Čaj iz posušene-
ga lišaja pripravimo kot hladen namok ali poparek, upo-
rabimo ga zoper črevesne bolezni, neješčnost, kolike, 
kašelj, TBC. S prahom iz suhega zmletega lišaja posipa-
mo rane, ki se težko celijo, tudi razne prisade.

BRIN (Juniperus communis) Pozno v jeseni naberemo 
zrele jagode in jih posušimo. Pred uporabo jih zdrobi-
mo, zavretek iz brinovih jagod pomaga zoper črevesne 
krče in pospešuje izločanje urina – posebno pri psih. Za-
vretek iz brinovih vršičkov deluje zoper golšo pri konjih, 
uporabimo ga tudi za obkladke pri oteklih sklepih, bulah 
in topih poškodbah. Zdrobljene jagode pomagajo zoper 
neješčnost in kolike. Hitra pomoč zoper kolike pri konjih 
je kos kruha, namočen v brinovec. Iz jagod pripravljamo 
mazilo zoper lišaje, ekceme, otekline vseh vrst in čire. 
Včasih so za razkuževanje hlevov uporabili sveže brino-
ve veje, z njimi so zadimili prostore.

ŽENIKELJ (Sanicula europae) Naberemo cvetočo rastli-
no, lahko skupaj s korenino. S poparkom iz te rastline 
pripravljamo obkladke za zdravljenje topih poškodb in 
izpiramo rane, lahko pa ga damo piti živalim, pri katerih 
se sumi, da krvavijo iz prebavil.

ARNIKA (Arnica montana) Naberemo njene cvetove, 
ko so še živorumene barve, jih posušimo. Ko nabira-
mo cvetove, nikoli na poberemo vseh, na vsaki rastlini 
pustimo po enega, da odcveti in semeni, tako bomo na 
istem terenu vsako leto nabrali nove cvetove. Iz suhih 
cvetov naredimo tinkturo, z razredčeno tinkturo čistimo 
in razkužujemo rane, iz nje tudi pripravljamo obloge za 
otečene sklepe, sklepe z njo tudi masiramo. Suho, zdro-
bljeno rastlino pa lahko primešamo med krmo za prepre-
čevanje kolik.

ZLATA ROZGA (Solidago virgaurea) Obstojajo tri vrste 
zlate rozge: navadna, orjaška in kanadska. Vse tri so 
približno enako zdravilne, vseeno pa najbolj zaupamo 
navadni zlati rozgi, ki je ni težko nabrati – nabiramo gor-
njo polovico zeli, preden se odprejo cvetovi. Z vodnim 
izvlečkom izpiramo slabo celeče se rane, čaj pa lahko 
uporabimo za zdravljenje bolezni sečil – zlasti pomaga 
ob vnetjih sečil pri konjih.

GLADEŽ (Ononis spinosa) Uporabljamo njegovo kore-
nino za zavretke, posušeno rastlino za poparke, mlado 
rastlino, ko še nima ostrih trnov, pa dodajamo senu. 
Uporabljamo ga pri konjih, ki imajo težave z izločanjem 
urina – pospeši njegovo izločanje in raztaplja sečne 
kamne in pesek.

ŠENTJANŽEVKA (Hypericum perforatum) Naberemo 
gornji del rastline, preden se odpro cvetovi. Iz te rastline 
za uporabo pri zdravljenju živali pripravimo vodne (po-
parek), alkoholne in oljne izvlečke za zdravljenje ran, 
opeklin. S čajem in razredčeno tinkturo izpiramo rane, 
s šentjanževim oljem pa zdravimo opekline, odrgnine in 
praske na koži, uporabimo ga lahko tudi za nego razpo-
kanih seskov.

VELIKI OMAN (Inula helenium) Korenino nakopljemo v 
jeseni ali zgodaj spomladi, čaj iz omanove korenine zelo 
hitro pozdravi kašelj in zasluzitve dihal, čaj uporabimo 
tudi kot izpiralo za rane in razne kožne težave – tudi gar-
je. Pri neješčnosti živalim narežemo malo korenine med 
krmo. Iz omanove korenine lahko pripravimo tudi mazilo 
za zdravljenje poškodb in ran.
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ROBIDA (Rubus fruticosu) List robide brez trnov, nab-
ran v času pred cvetenjem in posušen ter primešan krmi 
zelo poveča odpornost živali v zimskem času.

SMREKA (Picea abies) Smrekovo smolo in smolo dru-
gih iglavcev (bor, jelka) uporabimo za izdelavo mazila 
–- smolo kuhamo v svinjski masti ali olju na vodni kopeli. 
Če jo kuhamo na svinjskem salu, ni treba dodajati čebe-
ljega voska, če pa jo kuhamo na olju, precejeni masi do-
damo čebelji vosek – tako dobimo mazilo, brez voska je 
mazilo tekoče. Mazilo v tekoči ali trdni obliki uporabimo 
za zdravljenje površinskih ran, odrgnin in kožnih obolenj.

RUMENI SVIŠČ (Gentiana lutea) Korenino nabiramo v 
času izven vegetacije, rastlina naj bo stara nad pet let. 
Ker je zelo močno zdravilo, nam ena korenina zadostu-
je za mnogo pripravkov. Zmleta korenina, dodana krmi, 
pomaga pri slabi prebavi in zaprtjih. Govedu in konjem 
dajemo dva- do trikrat na dan po 15 do 20 gramov pra-
ška, ovcam in psom pa 10 do 15 gramov praška s toplim 
kamiličnim čajem.

KAMILICA (Chamomilla recutita) Cvetove nabiramo 
preden se razcvetijo, poparek zdravi težave s prebavili, 
umirja krče in kolike. Kamilično mazilo je zelo učinkovito 
pri vnetjih in razpokah na seskih. Zmleto suho kamilico 
uporabimo za posipanje ran. Razredčeno tinkturo (20 
gramov suhe kamilice namočimo v 100 ml sedemdese-
todstotnega alkohola, zaprto stoji 14 dni) uporabljamo za 
obkladke, obloge in izpiranje ran.

SRČNA MOČ (Potentilla erecta) Nabiramo njeno koreni-
ko, posušeno in zrezano uporabimo za pripravo zavret-
ka, ki zelo učinkovito zdravi drisko pri domačih živalih 
(zavretek stoji še 10 minut, nato ga precedimo). S tem 
čajem tudi izpiramo razne površinske rane. Mešanico 
enakih deležev srčne moči, baldrijanove korenine, gladi-
šnika in koprive prelijemo z jabolčnim kisom. Ko ta zmes 
po nekaj urah vsrka jabolčni kis, jo primešamo krmi, s 
katero potem krmimo krave, ki imajo krvavo mleko.

TAVŽENTROŽA (Centaurim minus) S škarjami nastriže-
mo celo cvetočo rastlino in jo posušimo. Suho zelišče pri-
mešamo krmi, s katero potem krmimo slabokrvne živali, 
poparek pa uporabljamo za zdravljenje črevesnih katar-
jev, izboljšanje prebave ter za čiščenje ran in obkladke.

REPIK – GLADIŠNIK (Agrimonia eupatoria) Zelišče 
odrežemo na polovici stebla, ga zrežemo in posušimo. 
Suho zelišče preprosto pomešamo med krmo živalim, ki 
imajo težave z črevesjem, čaj iz zelišča pa uporabimo pri 
težavah s sečnim mehurjem, z njim tudi izpiramo rane in 
ognojke. Iz zdrobljenega zelišča si lahko tako kot iz ga-
bezove korenine pripravimo mazilo za celjenje ran. Čaj 
iz gladišnika dajemo teletom, ki imajo drisko – četrt do 
pol litra na dan, takrat tele naj ne pije mleka.

KOLMEŽ (Acorus calamus) Kolmeževo koreniko nabi-
ramo v čistih vodah, operemo jo, zrežemo in posušimo. 
Suha, zmleta korenika, primešana krmi odpravlja ne-
ješčnost – hitro si opomorejo predvsem slabotni mladiči. 
Vodne in alkoholne izvlečke iz kolmeževe korenike upo-
rabimo za uspešnejše celjenje ran in čirov.

HRAST (Quercus robur) Skorjo naberemo spomla-
di, preden odženejo listi, naberemo skorjo mladih vej, 
ki je še gladka. Iz hrastove skorje pripravimo zavretek, 
ki zdravi driske in črevesne katarje (mladim živalim pri 
zdravljenju drisk ukinemo mleko), umirja tudi kolike pri 
domačih živalih, katere povzročajo črevesni zajedavci. 
Kobilam, ki so normalno razvite, ne moremo pa jih op-
loditi – so jalove, pomagamo do obrejitve tako, da jim 
dajemo pol do enega litra čaja iz hrastove skorje na dan.
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OGNJIČ (Calendula officinalis) Nabiramo cvetove, ko so 
popolnoma odprti, iz svežih napravimo mazilo tako, da 
sveže cvetove kuhamo na segreti maščobi do 20 minut, 
pokrito pustimo stati 24 ur, nato ponovno segrejemo in 
še malo pokuhamo, nazadnje precedimo. Mazilo upora-
bimo za zdravljenje vseh vrst ran, ki se težko zdravijo, z 
njim negujemo kožo seskov, deluje zoper glivična obo-
lenja kože. Precejenih ostankov od kuhanja mazila ne 
zavržemo, pač pa jih lahko uporabimo kot obkladek za 
slabo celeče rane in druge poškodbe kože.

AJBIŠ – SLEZ (Althea officinalis) Korenino kopljemo 
pozno v jeseni ali zgodaj spomladi. Iz zrezane korenine 
pripravimo toplo pasto, katero uporabljamo kot oblogo 
za zdravljenje trdega vimena in tvorov. S čajem iz kore-
nine (hladna priprava – namok v hladni vodi 8 do 12 ur) 
zdravimo pljučna obolenja, kašelj in obolenja prebavil – 
driske, krče – ter vranični prisad (antraks).

JANEŽ, KOPER, KOMARČEK, KUMINA. Čaji iz strtih 
plodov teh kobulnic, ki jih pripravimo kot poparek, umir-
jajo prebavne težave in napenjanje pri živalih, posebno 
še zaradi spremembe krme. Če plodove teh kobulnic pri-
mešamo krmi, izboljšamo ješčnost živali, krave, ki jedo 
seno z dosti kumine (npr. na Matajurju), dajejo več mle-
ka. Čaj iz strtih plodov nastavimo čebelam, da bodo bolj 
zdrave.

LAN (Linum usitatissi-
mum) Njegovi plodovi 
urejajo motnje v pre-
bavi. Zlasti kravam, ki 
imajo težave s preba-
vo bodisi po telitvi ali 
pa zaradi kakšnega 
drugega vzroka (pa-
reza puerperalis) in so 
zaradi tega oslabele 
(obležale), pomaga-
mo tako, da kilogram 
lanenih plodov sku-
hamo v treh litrih vode 
(lahko tudi več), v tem 
napitku raztopimo ki-
logram sladkorja, ko 
pa se mešanica ohladi, dodamo še 40 dkg ali pol kilo-
grama pivskega kvasa. Ta napoj ponudimo kravi, da ga 
popije. Če ga noče popiti, ji ga apliciramo s primerno 
steklenico ali irigatorjem naravnost v gobec. Ta posto-
pek naslednji dan ponovimo, velikokrat pa zaleže že en 
tretma.

OVES (Avena sativa) Ovseno 
zrnje deluje zelo poživljajoče (fi-
tin), zlasti je koristen za delovne 
in športne konje ter plemenjake 
– žrebce, bike, merjasce.

S tem zapisom smo živinorejce želeli spomniti, da si lah-
ko marsikakšen pripomoček za lajšanje in zdravljenje 
bolezni priskrbijo sami iz svojega okolja in tako na nara-
ven način pomagajo svojim živalim. Dobro je imeti hišno 
lekarno z zalogo pripravkov iz zdravilnih rastlin vedno pri 
roki, na ta način bomo lahko pravočasno in poceni oskr-
beli svoje živali z učinkovitimi naravnimi zdravili.

VRBA (Salix alba) Skorjo mladih vej naberemo spo-
mladi, ko je rastlina v soku, jo zrežemo in posušimo. 
Zavretek iz te skorje se uporablja za izpiranje ran in za 
obkladke. Napoj iz tega čaja pomaga konjem in govedu 
pri kolikah in notranjih krvavitvah, ta čaj pa tudi znižuje 
povišano telesno temperaturo in umirja bolečine.

OREH (Juglans regia) Naberemo liste, ko so popolnoma 
razviti in skorjo zelenih plodov. Oboje lahko posušeno 
dodajamo krmi pri driskah, napenjanju in slabi prebavi, 
kolikah in drugih črevesnih težavah ter glistavosti. Pre-
vretek iz zelenih lupin plodov uporabimo za obloge pri 
ranah, čirih, vnetjih kože, konjskih rapah in razpokah 
kože na sklepih.

ROŽMARIN (Rosmarinus officinalis) Naberemo mlade 
poganjke – uporabimo cele, ali pa iz starejših vejic pos-
mukamo lističe. Posušene poganjke ali lističe primeša-
mo krmi za odpravo neješčnosti in kolik. Poparek upo-
rabljamo za izpiranje ran in obkladke, mazilo in tinkturo 
iz rožmarina pa za slabo celeče se rane.

ŽAJBELJ (Salvia officinalis) Iz žajbljevih listov pripravi-
mo čaj – s poparkom izpiramo rane, z zavretkom zdravi-
mo težave s prebavo – tudi driske, neješčnost in kolike.

PELIN – PRAVI IN NAVADNI (Artemisia absinthium) Iz 
cvetočih poganjkov osmukamo liste in cvetove; pelin, po-
sušen in primešan krmi, povečuje apetit pri živalih, ki ima-
jo prebavne težave zaradi spremembe krme, izboljšuje 
delovanje jeter in žolčnika. Zunanje njegov poparek upo-
rabljamo za obkladke pri poškodbah, čirih in podplutbah.
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be segajo skozi celotno debelino kože. Bezgavke so 
povečane in v posameznih predelih telesa se pojavi 
oteklina kože. Le nekaj obolelih živali zaradi bakterij-
skih okužb pogine.

4. Pri obolelih živalih je povečan očesni in nosni izcedek 
ter slinjenje, kar je posledica nastanka razjed na gob-
cu in v ustih.

5. Breje živali abortirajo, rojena teleta pa imajo lahko ob-
sežne razjede po koži, ki so posledica okužbe z viru-
som VD znotraj maternice.

6. Obolele živali kašljajo, so neješče, dehidrirajo in pos-
topoma izgubljajo na telesni teži. Zaradi obsežnih raz-
jed v ustih in dihalih se pogosto pojavi pljučnica. 

7. Živali se na terapijo z antibiotiki slabo odzivajo. V ob-
dobju hude izčrpanosti se pri kravah pojavljajo zača-
sni ali celo trajni izostanki pojatev.

8. Nekatere živali okužba tako izčrpa, da je zanje edina 
rešitev usmrtitev. 

9. Slabotnost traja pri večini okuženih živalih od enega 
do treh mesecev, pri nekaterih živalih pa tudi do šest 
mesecev, preden si opomorejo. 

Ukrepanje v primeru suma, potrditev bolezni in 
cepljenje
Vsak sum bolezni je dolžan rejec takoj prijaviti svojemu 
veterinarju. V kolikor je sum bolezni potrjen, bodo veteri-
narske službe nemudoma odredile vse potrebne ukrepe, 
za preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni in pri obolelih 
živalih odvzele vzorce za laboratorijsko potrditev priso-
tnosti virusa VD. Specifičnega zdravljenja pri okužbi z 
VD ne poznamo. V kolikor bi bolezen ugotovili, je pot-
rebno vse dovzetne živali v okuženi reji usmrtiti in trupla 
neškodljivo odstraniti. Prav tako se v reji izvede razku-
ževanje in dezinsekcija, da bi preprečili širjenje virusa 
na druge reje. Stroški zatiranja se krijejo iz proračuna 
Republike Slovenije. 
Če pa se virus VD med rejami že hitro širi je mogoče 
uporabiti zaščitno cepljenje. S cepljenjem sicer zmanjša-
mo obolevnost in ekonomske škode ter omejimo hitrost 
širjenja bolezni, vendar je potrebno potem cepljenje vsa-
ko leto ponavljati. Kako trdovratna bolezen je VD, pove 
tudi podatek, da nobeni Afriški državi, ni uspelo VD izko-
reniniti, kljub številnim naporom.

Preventivni ukrepi
Zaradi hitrega širjenja virusa in številnih potrjenih izbru-
hih VD v letu 2016 na Balkanu je potrebno vse napore 
posvetiti preventivnim ukrepom, da si te nevarne virus-
ne bolezni ne vnesemo v Slovenijo. Med te preventivne 
ukrepe spada tudi prepoved uvoza govedi iz okuženih 
držav. Vsekakor naj bodo rejci še posebej pozorni ob 
uvozu pitancev iz območja jugovzhodne Evrope, saj se 
lahko virus VD prenese tudi z okuženimi živalmi, ki so 
navidezno zdrave.
Med preventivne ukrepe, ki jih rejci lahko sami izvedejo, 
spadajo še:
• postavitev zaščitnih mrež ali odvračal na okna in vrata, 

da se zmanjša prisotnost insektov v prostorih, kjer se 
nahajajo živali

• v kolikor so živali na paši – vzpostavitev režima paše, 
da je govedo čim manj izpostavljeno insektom (po 18 
uri se poveča aktivnost komarjev in drugih insektov)

• uporaba insekticidov in zaščita goveda pred insekti z 
odvračalnimi sredstvi 

• zagotovitev dovolj velikega števila napajalnikov
• redna zamenjava oblačil in umivanje ter razkuževanje 

rok, v kolikor obiščemo druga gospodarstva
• vzdrževanje čistoče v objektih
Po številnih izbruhih VD v letu 2016 na Balkanu je že 
jasno, da bo preteklo še veliko let preden bo ta bolezen 
iz okuženih južnoevropskih držav popolnoma izkoreni-
njena. Prisotnost virusa v nam bližnji regiji predstavlja 
povečano nevarnost, da se ta bolezen prvič vnese tudi 
v naše goveje črede. V Sloveniji te bolezni nismo nikoli 
ugotovili, pomembno pa je, da so rejci v prihodnje po-
zorni na pojav kliničnih znakov in v primeru suma takoj 
pokličejo svojega veterinarja.
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Virus VD prizadene le govedo
Od domačih živali zboli le govedo, okužba pa ne ogroža 
zdravja ljudi. Virus se med govejimi rejami širi z različ-
nimi vrstami insektov, najhitreje v najtoplejšem obdobju 
leta, med aprilom in oktobrom, na daljše razdalje pa se 
lahko prenese s transportom okuženih živih živali. Pri 
govedu okužba povzroči povišano telesno temperatu-
ro, drastični padec mlečnosti, zmanjša se plodnost, ži-
vali abortirajo, prebolele živali pa so tako prizadete, da 
v večini primerov niso primerne za nadaljnjo intenzivno 
proizvodnjo. Hude in trajne poškodbe so pri obolelem 
govedu predvsem na koži, kjer se na mestu pika insekta, 
pojavijo vozličaste tvorbe in te se spremenijo v odprte 
rane po koži, ki se slabo celijo. Pojavijo se tudi razjede 
v ustih, žrelu in na dihalih, kar povzroči hudo poslabša-
nje zdravstvenega stanja in počasno okrevanje živali, ki 
lahko traja tudi pol leta. Pogine do 10 % okuženih živali. 
Zaradi velike ekonomske škode, ki jo okužba s tem vi-
rusom povzroči, VD spada med najbolj nevarne virusne 
bolezni goveda. 

Virus VD se najpogosteje prenaša
1. Preko vboda insektov (komarji, obadi, muhe, mušice, 

klopi…), ki so se hranili s krvjo okuženih živali 

2. S slino okužene živali (preko vode in krme v primeru 
skupnih napajališč in krmišč)

3. Z okužene matere na teleta

Kaj lahko rejec opazi po vnosu virusa VD v rejo?
Virus VD okužuje vse starostne skupine goveda, naj-
bolj so dovzetne tiste živali, ki so dalj časa izpostavljene 
insektom. Bolezen se kaže z blago do hudo obliko pri-
zadetosti, mlajše živali so na splošno bolj dovzetne na 
okužbo. Le polovica od okuženih živali pokaže klinično 
sliko bolezni z značilnimi vozliči in razjedami po koži. 
Bolezen se v okuženi goveji čredi kaže z naslednjimi 
znaki:
1. Pri obolelih živalih se pojavi povišana telesna tempe-

ratura od 40 do 41,5 °C, solzenje, neješčnost in potr-
tost. 

2. Na koži obolelih živali se v nekaj dneh po okužbi po-
javijo številne vozličaste tvorbe, različnih velikosti, ki v 
premeru merijo od 0,5 do 5 cm in se lahko pojavljajo 
po koži celega telesa, ali pa so omejene le na podro-
čje glave, vratu, presredka, vimena, genitalij ali okon-
čin. 

3. Na sredini posameznih vozličev se pojavijo odprte 
rane. Če vozliči nekrotizirajo in odpadejo, te poškod-

Vozličasti dermatitis je posebno nevarna virusna 
bolezen goveda
Izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

V ozličasti dermatitis (VD) smo v Evropi še nekaj let nazaj prištevali med eksotične virusne bolezni, ki se pojavlja-
jo le v Afriki. Leta 2012 so jo prvič ugotovili v državah Bližnjega vzhoda, že leto kasneje pa so zabeležili številne 
izbruhe VD v Turčiji. V letu 2015 so bolezen prvič potrdili v Grčiji, leta 2016 pa še v petih državah Balkana (v 

Bolgariji, Makedoniji, Črni Gori, Albaniji in v Srbiji). S hitrim zatiranjem bolezni in izvedenim zaščitnim cepljenjem v 
okuženih državah ter v Srbiji in na Hrvaškem so zaustavili nadaljnjo širjenje virusa VD proti osrednjemu delu Evro-
pe. V letu 2017 so na območju Balkana zabeležili le nekaj pozitivnih primerov VD, kar potrjuje, da je širjenje bolezni 
trenutno zaustavljeno. V kolikor bi se ta virus vnesel v našo državo je ključno, da bolezen zgodaj odkrijemo in hitro 
izvedemo vse ukrepe zatiranja ter s tem preprečimo širjenje bolezni na neokužene reje. VD spada med virusne bo-
lezni, ki jih je potrebno obvezno prijaviti in zatirati.

Slika 1: Okužena žival z virusom vozličastega dermatitisa. Vozliči različnih velikosti po koži (levo, slika VD pri kravi, posneto v južnem delu  
Srbije, junija 2016, z dovoljenjem avtorja dr. Miloša Petrovića, Veterinarski specijalistički institut Niš), nekrotične spremembe, v dveh  
primerih z že izpadlimi nekrotičnimi čepi (desno, slika povzeta iz spletne strani http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/clinical-signs-photos.
php?name=lumpy-skin-disease).
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UVOD
Rejski program za cikasto govedo (Žan Lotrič in sod., 
2010) določa, da se v ocenjevanje zunanjosti vključi vse 
prvesnice in krave, ki niso bile ocenjene kot prvesnice. 
Starost prvesnice na dan ocenjevanja je omejena na 
najmanj 560 dni tako, da se iz ocenjevanja po prvi telitvi 
izloči vse prvesnice, ki so telile premlade. Prvesnice, ki 
so telile mlajše od 560 dni, se oceni po drugi zaporedni 
telitvi. Največja starost prvesnice oz. krave na dan oce-
njevanja ni omejena. Čas ocenjevanja je prilagojen teh-
nologiji reje, zato se živali ocenjuje izven pašne sezone. 
Po rejskem programu je predvideno ocenjevanje prves-
nic v obdobju od 15 do 120 dne po telitvi, kar velikokrat 
ni mogoče zaradi paše.
Selekcija cikastega goveda temelji na lastnostih zunan-
josti. Ocenjevanje poteka na podlagi obrazca, ki je bil v 
letu 2006 posebej prirejen za cikasto govedo. Ocenjujejo 
se potencialni plemenski biki in vse prvesnice. Ocenje-
vanje lastnosti zunanjosti vključuje merjene in ocenjeva-
ne lastnosti. Posebnost ocenjevanja v primerjavi z drugi-
mi pasmami je dvanajst tako imenovanih »posameznih 
lastnosti za avtohtonost«, ki opisujejo pasemske značil-
nosti. Na podlagi posameznih ocen za avtohtonost, oce-
ne za izraženost skočnega sklepa in višine vihra se vse 
živali neposredno na koncu ocenjevanja razvrsti v enega 
od treh tipov (cikasti, delni cikasti, pincgavski). Na podla-
gi skupne ocene za avtohtonost se izmed prvesnic, ki so 
bile razvrščene v cikasti tip, odberejo bikovske matere 
(Žan Lotrič in sod., 2010).
Namen študije je bila analiza lastnosti zunanjosti pri 
prvesnicah cikastega goveda, ki je osnova za oceno 
genetskih parametrov, ki so potrebni za napovedovanje 
plemenskih vrednosti za lastnosti zunanjosti.

MATERIAL IN METODE
Podatki
Podatke smo pridobili iz Centralne podatkovne zbirke 
(CPZ) Govedo (Logar in sod., 2005), ki jo vzdržujejo na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS). Pridobljeni podatki 
so bili zabeleženi v okviru ocenjevanja lastnosti zunanjo-
sti v letih od 2006 do 2013. V kolikor bi upoštevali določi-
la rejskega programa glede ustrezne starosti prvesnice 
na dan ocenjevanja, bi v obdelavo zajeli 2.019 ženskih 
živali, kamor bi bile vključene tudi krave, saj največja 
starost ob ocenjevanju ni omejena. Predpostavili smo, 
da je ocenjevanje zunanjosti namenjeno prvesnicam, 

zato smo omejili starost ob ocenjevanju na največ 1.460 
dni oziroma 4 leta, tako kot so priporočali de Haas in 
sod. (2007). Poleg tega smo izključili tudi vse krave mlaj-
še od štirih let, ki so bile ocenjene šele po drugi zapore-
dni telitvi. V to skupino so spadale prvesnice, ki so telile 
mlajše od 560 dni in krave, ki so bile iz različnih razlogov 
ocenjene šele po drugi telitvi. Prvesnic, ki so bile na dan 
ocenjevanja izven priporočenega stadija laktacije, nismo 
izključili iz nadaljnje analize. Vsem navedenim kontrolam 
je ustrezalo 1.086 prvesnic cikastega goveda, ki smo jih 
vključili v končno analizo.
Sistem ocenjevanja zunanjosti pri prvesnicah vključuje 
sklop merjenih lastnosti (4), sklop posameznih ocenje-
vanih lastnosti za avtohtonost (12), sklop posameznih 
ocenjevanih lastnosti za telesne oblike (6), sklop posa-
meznih ocenjevanih lastnosti vimena (4) in sklop sesta-
vljenih lastnosti (4). Istočasno se na podlagi izjave rejca 
ocenjuje še temperament in iztok mleka. Poleg tega se 
zabeležijo še odstopanja od želenih lastnosti zunanjosti 
kot napake. Sestavljene lastnosti ocenjujejo avtohtonost 
(pasemske značilnosti), omišičenost, telesne oblike in 
vime (Žan Lotrič in sod., 2010).
Merjene lastnosti za velikost okvirja se merijo z Lydti-
novo palico ter z merilnim trakom in so podane v cen-
timetrih. Posamezne lastnosti za avtohtonost, ki so pa-
semske značilnosti, se ocenjujejo z ocenami. Ocena 1 
ne pomeni pri vseh lastnosti najmanj izražene lastnosti, 
kakor tudi ne pomeni ocena 9 najbolj izražene lastnosti, 
kot je poznano pri linearnem načinu ocenjevanja zunan-
josti v skladu s pravili Mednarodnega komiteja za kontro-
lo proizvodnje živali - ICAR (International agreement…, 

Proizvodnja krmil poteka na petih lokacijah v različnih 
regijah, kjer pokrivamo lokalne kupce z vsem proizvod-
nim asortimanom. Največja proizvodnja krmil poteka v 
obratu v Ljubljani. Mešalnica v Škofji Loki je specializira-
na za uporabo ribje moke. V Novem mestu in Ajdovščini 
sta locirana manjša obrata, ki proizvajata krmila izključ-
no brez gensko spremenjenih organizmov. V ajdovskem 
obratu se poleg tega proizvajajo krmila s certifikatom za 
uporabo na ekoloških kmetijah s pestrim izborom krmil-
nih izdelkov, in sicer:
• za krave molznice in pitanje govedi: 

E-K-18 
E-Beljakovinsko krmilo 
E-Energetsko krmilo

• za drobnico: 
E-Ovce 
E-Starter za jagnjeta

• za perutnino: 
E-Kokoši nesnice 
E-Beljakovinski koncentrat

• za prašiče: 
E-Bek, 
E-Beljakovinski koncentrat

Glede na dejstvo, da je v slovenski živinoreji velik pou-
darek na rabi razpoložljivega travinja za prirejo mleka, 
se temu prilagaja tudi naš proizvodni program. Proizvo-
dni program krmil in vitaminsko mineralnih mešanic za 
govedo sestavlja najširša paleta proizvodov, ki jih delimo 
v tri skupine glede na intenzivnost reje in način priprave 
krmnih obrokov:
A) Osnovni program: 

K-18, Energetsko krmilo, Beljakovinsko krmilo, Vlak-
ninsko krmilo

B) Intenzivni program: 
PROGLIK-Energetsko krmilo, Energo PLUS, K-Paš-
ni, KOP-Pašni, K-16, KOP-16, K-1/A, K-19, KOP-19, 
K-22, KOP-22, ŽITMIX 

C) TOP program: 
K-TOP 40, K-TOP 60, Energetsko krmilo-TOP, 
K-MIX-PASS, Protiketozno krmilo, 

D) Program MIX za mešalne prikolice: 
K-MIX-20, K-MIX-26, K-MIX-32, K-MIX-35, K-MIX-41

E) Program superkoncentratov:
K-34-SUPER, SUPER K-37

F) Program specialnih proizvodov: 
Glikolak, Fatty Prot, Sodalak-EXTRA, AKTIGLIV

Za prehrano cikastega goveda priporočamo naš inten-
zivni program proizvodov, kjer je poudarek na izravnavi 
hranilnih snovi v obroku, sestavljen večinoma iz doma 
pridelanega sena, dobre travne silaže in mrve. V zim-
skem obroku tako ponudimo dopolnilna krmila K-19 ali 
K-22, ki se ob kvalitetnem senu najbolj približajo potre-
bam mlečnih krav. V poletnem času, ko so živali večino-
ma na paši, pa priporočamo predvsem Energetska kr-
mila za dopolnjevanje obrokov bogatih na beljakovinah 
pašne trave in K-16 za višjo mlečnost. Ker je predvsem 
mlada spomladanska paša zelo nestrukturirana, z malo 
vlaknine, je nujno obrok dopolnjevati z grobim senom 
(ne otavo). Za vitaminsko mineralno oskrbo krav v zim-
skem času priporočamo Rumisal-1 ali Rumisal-2, v po-
letni pašni sezoni pa Rumisal-pašni, ki je posebej bogat 
na mineralu natrij in magnezij. 
Za poslastico vašim živalim ponudimo še lizalne pogače 
na bazi sladkorne melase obogatene s potrebnimi mine-
rali in vitamini ter lizalne kamne na bazi soli za preskrbo 
živali tako v hlevih kot na pašniku.

Emona krmila – najboljše za najboljše
Evgen Kosmač,
vodja razvoja krmnih izdelkov in storitev v Jati Emona

Jata Emona je v slovenskem prostoru največji proizvajalec krmnih mešanic za komercialno prodajo in hkrati naj-
večji proizvajalec konzumnih jajc na lastnih farmah. V proizvodnem programu krmil predstavlja največji delež, 
namenjen kravam molznicam za prirejo mleka. Sledijo krmila za kokoši nesnice in drugo perutnino, krmila za 

prašiče, pitovno govedo, kunce, konje in noje. Domači trg predstavlja največji delež prodaje, kjer pokrivamo preko 
65% mlečnih proizvajalcev. V izvozu prednjači bosanski trg, hrvaški in italijanski trg ter nekaj kupcev v Avstriji, na 
Madžarskem in v Srbiji.

Lastnosti zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda
Doc. dr. Mojca SIMČIČ1

Miran ŠTEPEC1

dr. Betka LOGAR2

izr. prof. dr. Klemen POTOČNIK1

1Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
2Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
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cikastega goveda«, mentor prof. dr. Dragomir Kompan in somentor doc. dr. Gregor Gorjanc. Doc. dr. Mojca 
Simčič je prejela Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved, ki jo pode-

ljuje Kemijski inštitut v Ljubljani.



44 45

rez in Goyache, 2002). Do razlik med pasmami prihaja 
tudi zaradi različnih definicij lastnosti z istim imenom.
Němcová in sod. (2011) ter Špehar in sod. (2012) so na 
osnovi ocen na linearni lestvici od 1 do 9, v skladu s pravi-
li ICAR (International agreement…, 2012), analizirali last-
nosti zunanjosti pri prvesnicah češkega holštajnskega in 

rjavega goveda v Sloveniji. Srednje vrednosti za posame-
zne lastnosti zunanjosti pri prvesnicah holštajnskega (4,9 
– 5,9) in rjavega goveda (4,73 – 5,86) so bile podobne 
srednjim vrednostim posameznih ocenjevanih lastnosti 
zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda (4,73 – 6,25).
Srednja vrednost za višino vihra pri prvesnicah cikastega 

2012; Klopčič in Hamoen, 2010). Posamezne lastnosti 
za telesne oblike ter posamezne lastnosti za vime se pri 
prvesnicah ocenjujejo v skladu s pravili ICAR (Internati-
onal agreement…, 2012) na lestvici od 1 do 9.
Sestavljena ocena za avtohtonost se oceni z upošteva-
njem optimalnih vrednosti nekaterih posameznih last-
nosti za avtohtonost, za izraženost skočnega sklepa 
ter za višino vihra, kot je navedeno v rejskem programu 
(Žan Lotrič in sod., 2010). Sestavljeno oceno za omiši-
čenost predstavlja predvsem ocena zunanje linije ste-
gna pri pogledu od zadaj. Sestavljena ocena za telesne 
oblike se oceni na podlagi posameznih lastnosti za te-
lesne oblike in z upoštevanjem napak zabeleženih v tem 
sklopu. Sestavljena ocena za vime se oceni na podlagi 
posameznih lastnosti za vime in z upoštevanjem napak 
zabeleženih v tem sklopu.

Statistična analiza podatkov
Za analizo variance lastnosti zunanjosti smo uporabili 
proceduro GLM iz statističnega paketa SAS/STAT (SAS 
Institute Inc., 2001). V model so bili vključeni sistematski 
vpliv leta ocenjevanja in starost na dan ocenjevanja ter 
čas po telitvi na dan ocenjevanja kot linearni regresiji.

REZULTATI IN RAZPRAVA
Cikasto govedo je zgodaj zrela pasma, zato so telice spo-
sobne za oploditev že pri starosti 10 mesecev ali celo 
manj. V rejskem programu je določeno, da se prvesnice, 
ki so telile mlajše od 560 dni, oceni šele po drugi telitvi. 
Podobno kot pri cikah se z zgodnjimi telitvami srečujejo 
tudi pri drugih pasmah (de Haas in sod., 2007), vendar 
ocenijo tudi take prvesnice po prvi telitvi. Na ta način iz-
ključijo sistematski vpliv zaporedne telitve na lastnosti 
zunanjosti do česar prihaja po sedaj veljavnih priporočilih 
pri cikah.
V Švici (de Haas in sod., 2007) prvesnice holštajnskega, 
ameriškega rjavega in rdečega holštajnskega goveda te-
lijo pri starosti od 500 do 1.460 dni in jih ocenijo pri sta-
rosti od 500 do 1.825 dni. Za primerjavo lahko navede-
mo, da se prvesnice rjavega goveda v Sloveniji ocenjuje 
pri starosti od 505 do 1.565 dni (Špehar in sod., 2012), 
prvesnice češkega holštajnskega goveda pri starosti 660 
do 960 dni (Němcová in sod., 2011) in prvesnice piemon-

tese goveda pri starosti 670 do 1.160 dni (Mantovani in 
sod., 2010). Pri chianina govedu v Italiji pa so v ocenje-
vanje zunanjosti vključene tako prvesnice kot tudi krave 
po drugi zaporedni telitvi in vpliva zaporedne telitve ne 
upoštevajo (Forabosco in sod., 2004).
Za prvesnice cikastega goveda je v rejskem programu 
določeno, da se jih oceni 15. do 120. dan po telitvi, kar 
je v skladu z Navodili ICAR (International agreement…, 
2012), ki tudi priporoča, da se presušenih krav ne bi vk-
ljučilo v ocenjevanje. Čas štirih mesecev po telitvi je zelo 
kratek, zato npr. prvesnice češkega holštajnskega gove-
da ocenjujejo med 30 in 210 dnem po telitvi (Němcová 
in sod., 2011). Vse plemenske živali cikastega goveda v 
Sloveniji ocenjuje samo en ocenjevalec, saj ICAR pripo-
roča, da naj bi vsak ocenjevalec v enem letu ocenil vsaj 
200 živali določene pasme. Poleg tega isti ocenjevalec 
ocenjuje tudi prvesnice drugih pasem.

Opisna statistika
Opisna statistika za prvesnice je prikazana (Preglednica 
1) skupaj z opisi lastnosti. Srednje vrednosti za merjene 
lastnosti telesnega okvira so bile 126,49 ± 5,51 cm za 
višino vihra, 129,89 ± 5,56 cm za višino križa, 127,65 ± 
6,13 cm za dolžino telesa in 174,64 ± 9,80 cm za obseg 
prsi. Koeficient variabilnosti za merjene lastnosti je bil od 
4,28 % do 5,61 %, za sestavljene lastnosti za avtohto-
nost 30,38 %, za omišičenost 20,32 %, za telesne oblike 
20,20 % in za vime 22,67 %. Pri analiziranju ocen smo 
opazili zelo majhno zastopanost obeh ekstremnih ocen 
na lestvici, 1 oziroma 9.
Pri ocenjevanih lastnostih zunanjosti pri prvesnicah pie-
montese goveda na lestvici od 1 do 9 so bili izračunani 
koeficienti variabilnosti od 0,12 – 0,26 (Mantovani, 2010). 
Primerjava ocenjevanih lastnosti zunanjosti cikastega go-
veda z drugimi pasmami je bila mogoča samo v primerih, 
ko se je uporabljala enaka lestvica za ocenjevanje. Pri 
ocenjevanju zunanjosti italijanskih avtohtonih pasem go-
vedi rendena, valdostana in chianina uporabljajo lestvico 
od 1 do 5 (Mazza in sod., 2013; Mazza in sod., 2014, 
Forabosco in sod., 2004), pri piemontese govedu pa 1 – 
9 (Mantovani in sod., 2010). Za ocenjevanje zunanjosti 
prvesnic asturiana de los valles goveda so razvili pose-
ben sistem z lestvico od 1 do 9, s katerim ocenijo razvitost 
skeleta in omišičenost ter pasemske značilnosti (Gutiér-

Preglednica 1: Opisna statistika za lastnosti zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda

Lastnosti n Povprečje ± SD Min Max KV 
(%)

Optimalna 
vrednost

Opis ocen 1 – 9

Starost (meseci) 1086 33,88 ± 5,29 21,0 48,0 15,61
Merjene lastnosti za telesni okvir
Višina vihra (cm) 1086 126,49 ± 5,51 112 142 4,35 ≤ 125 cm
Višina križa (cm) 1086 129,89 ± 5,56 114 146 4,28
Dolžina telesa (cm) 1086 127,65 ± 6,13 105 146 4,81
Obseg prsi (cm) 1086 174,64 ± 9,80 150 203 5,61
Posamezne lastnosti za avtohtonost (1 – 9)
Dolžina glave 1086 5,23 ± 1,31 2 9 25,13 6 – 8 dolga – kratka
Plemenitost glave 450 5,45 ± 1,27 2 9 23,33 groba – plemenita
Izraženost oči 1086 5,59 ± 1,02 2 9 18,28 6 – 8 slaba – močna
Debelina rogov 1064 4,73 ± 1,37 1 9 28,97 6 – 8 debeli – tanki
Dolžina rogov 869 5,08 ± 1,25 2 9 24,64 6 – 9 dolgi – kratki
Usmerjenost rogov 1064 5,15 ± 1,59 2 9 30,90 6 – 9 navzven – naprej
Vrat 1086 5,17 ± 1,36 2 9 26,33 7 – 9 grob – plemenit
Izraženost podgrline 1086 4,93 ± 1,33 2 9 26,91 6 – 9 močna – slaba
Barva plašča 1086 5,10 ± 1,37 1 9 26,87 zelo temna – zelo 

svetla
Izraženost hrbtne lise 1086 5,17 ± 1,53 1 9 29,62 močna – slaba
Izraženost pasov na zadnjih 
nogah

1086 5,40 ± 1,87 1 9 34,62 močna – slaba

Izraženost pasov na prednjih 
nogah

1086 6,25 ± 1,75 1 9 27,93 močna – slaba

Posamezne lastnosti za telesne oblike (1 – 9)
Hrbet 1086 4,73 ± 0,60 2 7 12,66 4 - 6 uleknjen – izbočen
Nagib križa 1086 5,18 ± 0,79 2 8 15,25 4 – 6 nadgrajen – pobit
Kot skočnega sklepa 1086 5,54 ± 0,80 3 8 14,38 4 – 6 strm – sabljast
Izraženost skočnega sklepa 1086 5,56 ± 1,29 2 9 23,26 6 – 9 zadebeljen – 

tanek
Biclji 1086 5,89 ± 0,95 3 8 16,14 6 – 8 mehki – strmi
Parklji 1086 5,73 ± 0,96 2 9 16,67 6 - 9 nizki - visoki
Posamezne lastnosti za vime (1 – 9)
Vime pod trebuhom 1086 4,90 ± 1,06 2 8 21,58 6 – 9 majhno – obsežno
Globina vimena 1086 5,39 ± 1,04 2 8 19,29 6 – 9 spuščeno – 

pripeto
Debelina prednjih seskov 1086 5,01 ± 0,97 2 8 19,30 4 – 6 tanki – debeli
Dolžina prednjih seskov 1086 5,36 ± 1,06 2 9 19,69 4 - 6 kratki – dolgi
Izjava rejca (1 - 5)
Iztok mleka 1082 3,54 ± 0,59 1 5 16,51 počasen - hiter
Temperament 1082 3,75 ± 0,76 1 5 20,42 nervozen - miren
Sestavljene lastnosti (1 – 9)
Avtohtonost 1086 5,03 ± 1,53 1 9 30,38
Omišičenost 1086 5,47 ± 1,11 2 9 20,32
Telesne oblike 1086 5,67 ± 1,14 2 8 20,20
Vime 1086 5,01 ± 1,14 1 8 22,67

SD – standardni odklon, KV – koeficient variabilnosti
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ne v cikasti tip (213), delni cikasti (681) in pincgavski tip 
(192). Med prvesnicami vseh treh tipov je bila tudi razlika 
v starosti in sicer, prvesnice razvrščene v cikasti tip so 
bile 1,3 meseca mlajše od prvesnic razvrščenih v delni ci-
kasti tip in 2,9 meseca mlajše od prvesnic v pincgavskem 
tipu. Prvesnice v cikastem tipu so bile v povprečju v vihru 
in križu manjše od prvesnic v delnem cikastem tipu za 4,5 
cm oz. 4,8 cm in 10,9 cm oz. 11,2 cm od prvesnic v pin-
cgavskem tipu. Prav tako so imele prvesnice v cikastem 
tipu za 4,6 cm krajšo dolžino telesa od prvesnic v delnem 
cikastem tipu in za 10,4 cm od prvesnic v pincgavskem 
tipu. Prvesnice v cikastem tipu so imele 6,5 cm manjši 
obseg prsi od prvesnic v delnem cikastem tipu in 15,6 
cm od prvesnic v pincgavskem tipu. Prav vse posamezne 
lastnosti za avtohtonost so bile v povprečju ocenjene kot 
bolj zaželene pri prvesnicah v cikastem tipu. Sestavljena 

lastnost za avtohtonost je bila za 2,2 ocene bolje ocenje-
na pri cikastem tipu v primerjavi z delnim cikastim tipom 
in za 4,5 ocene bolje v primerjavi s pincgavskim tipom 
prvesnic, kar pomeni, da so imele prvesnice razvrščene 
v cikasti tip najbolj izražene avtohtone lastnosti. Ocene 
za posamezne lastnosti za telesne oblike so bile zelo po-
dobne pri vseh treh tipih prvesnic, z izjemo izraženosti 
skočnega sklepa, ki je bil pri cikastem tipu v povprečju 
ocenjen za 1,2 ocene bolje v primerjavi z delnim cikastim 
tipom in 2,5 ocene bolje v primerjavi s pincgavskim tipom 
prvesnic. Sestavljena lastnost za telesne oblike je bila za 
0,7 ocene boljša pri cikastem tipu v primerjavi z delnim 
cikastim in za 0,9 ocene boljša v primerjavi s pincgavskim 
tipom prvesnic. Prvesnice v cikastem tipu so imele za 0,2 
ocene slabšo omišičenost v primerjavi z delnim cikastim 
in za 0,8 ocene slabšo omišičenost v primerjavi s pin-

goveda (126,49 ± 5,51 cm) nedvoumno kaže, da spada 
cika med pasme z manjšim do srednje velikim telesnim 
okvirom, saj je v vihru manjša v primerjavi s prvesnicami 
holštajnskega (143 cm), ameriškega rjavega (139 cm) 
in rdečega holštajnskega goveda (142 cm) (de Haas in 
sod., 2007) ter prvesnicami piemontese goveda (130,81 
± 3,64 cm) iz Italije (Mantovani in sod., 2010). V križu so 
bile prvesnice cikastega goveda visoke 129,89 cm, kar je 
manj od prvesnic rjavega goveda (139,8 cm) v Sloveniji 
(Špehar in sod., 2012).
Pri ocenjevanju sestavljene lastnosti za avtohtonost se, 

poleg posameznih ocen v sklopu za avtohtonost in za-
beleženih napak, upoštevajo tudi »Navodila za presojo 
barvnih znakov cikastega goveda«, ki so bila objavljena 
leta 1935 v Službenem listu kraljevske banske uprave 
dravske banovine kot Banova uredba. Bistvene napake 
opisane v navodilih, ki žival »izključujejo«, so črna ali 
presvetla (žemljasta ali rumenkasta) barva plašča, očitna 
pomešanost osnovne rjave barve z belo barvo, beli znaki 
na glavi in na nogah.
V preglednici 2 so prikazane srednje vrednosti za last-
nosti zunanjosti pri 1.086 prvesnicah, ki so bile razvršče-

Preglednica 2: Opisna statistika za lastnosti zunanjosti pri prvesnicah vseh treh tipov cikastega goveda

Lastnosti
(povprečje ± SD)

Cikasti tip
(n = 213)

Delni cikasti tip
(n = 681)

Pincgavski tip
(n = 192)

Starost (meseci) 32,61 ± 5,12 33,88 ± 5,38 35,29 ± 4,80
Merjene lastnosti za telesni okvir
Višina vihra (cm) 121,77 ± 3,78 126,22 ± 4,64 132,69 ± 4,00
Višina križa (cm) 124,92 ± 3,92 129,68 ± 4,65 136,12 ± 3,82
Dolžina telesa (cm) 122,94 ± 4,67 127,53 ± 5,52 133,29 ± 4,91
Obseg prsi (cm) 167,83 ± 7,36 174,30 ± 8,81 183,41 ± 8,94
Posamezne lastnosti za avtohtonost (1 – 9)
Dolžina glave 6,18 ± 1,10 5,16 ± 1,20 4,44 ± 1,28
Plemenitost glave 6,61 ± 0,85 5,25 ± 1,05 3,75 ± 1,03
Izraženost oči 6,26 ± 0,85 5,53 ± 0,96 5,02 ± 1,00
Debelina rogov 5,87 ± 1,14 4,65 ± 1,22 3,71 ± 1,19
Dolžina rogov 5,68 ± 1,14 5,04 ± 1,19 4,30 ± 1,27
Usmerjenost rogov 6,20 ± 1,26 5,08 ± 1,49 4,17 ± 1,58
Vrat 6,53 ± 0,84 5,14 ± 1,15 3,80 ± 1,06
Izraženost podgrline 6,02 ± 1,08 4,89 ± 1,21 3,87 ± 1,04
Pigmentacija plašča 5,63 ± 1,24 5,06 ± 1,37 4,64 ± 1,34
Izraženost hrbtne lise 5,48 ± 1,41 5,21 ± 1,50 4,68 ± 1,66
Izraženost pasov na zadnjih nogah 5,83 ± 1,72 5,45 ± 1,84 4,76 ± 1,98
Izraženost pasov na prednjih nogah 6,62 ± 1,51 6,29 ± 1,73 5,71 ± 1,93
Posamezne lastnosti za telesne oblike (1 – 9)
Hrbet 4,74 ± 0,55 4,75 ± 0,60 4,68 ± 0,64
Nagib križa 4,99 ± 0,77 5,20 ± 0,77 5,31 ± 0,85
Kot skočnega sklepa 5,62 ± 0,74 5,53 ± 0,80 5,50 ± 0,84
Izraženost skočnega sklepa 6,74 ± 0,81 5,57 ± 1,09 4,20 ± 1,03
Biclji 5,94 ± 0,80 5,84 ± 0,96 6,01 ± 1,07
Parklji 5,78 ± 0,86 5,70 ± 0,93 5,77 ± 1,13
Posamezne lastnosti za vime (1 – 9)
Vime pod trebuhom 5,51 ± 0,91 4,80 ± 1,04 4,58 ± 0,99
Globina vimena 5,86 ± 0,92 5,34 ± 0,99 5,07 ± 1,17
Debelina prednjih seskov 4,71 ± 0,88 5,03 ± 0,95 5,29 ± 1,04
Dolžina prednjih seskov 5,12 ± 1,04 5,40 ± 1,04 5,46 ± 1,10
Izjava rejca (1 – 5)
Iztok mleka 3,82 ± 0,56 3,49 ± 0,57 3,43 ± 0,58
Temperament 3,95 ± 0,85 3,71 ± 0,74 3,66 ± 0,70
Sestavljene lastnosti (1 – 9)
Avtohtonost 7,19 ± 0,41 5,00 ± 0,81 2,72 ± 0,47
Omišičenost 5,20 ± 0,88 5,41 ± 1,10 5,99 ± 1,22
Telesne oblike 6,27 ± 0,95 5,58 ± 1,11 5,31 ± 1,23
Vime 5,68 ± 0,99 4,90 ± 1,09 4,64 ± 1,14

SD – standardni odklon

Preglednica 3: Viri variabilnosti za lastnosti zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda

Lastnosti Viri variabilnosti (p-vrednosti)
Leto ocenjevanja Starost ob ocenjevanju Čas po telitvi R2

Merjene lastnosti za telesni okvir (cm)
Višina vihra < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,17
Višina križa < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,15
Dolžina telesa < 0,001 < 0,001 0,023 0,16
Obseg prsi < 0,001 < 0,001 ns 0,14
Posamezne lastnosti za avtohtonost (1 – 9)
Dolžina glave 0,003 < 0,001 ns 0,06
Plemenitost glave ns 0,009 ns 0,03
Izraženost oči < 0,001 ns ns 0,03
Debelina rogov < 0,001 < 0,001 0,001 0,07
Dolžina rogov < 0,001 0,003 ns 0,04
Usmerjenost rogov 0,004 0,001 ns 0,03
Vrat 0,001 0,011 ns 0,05
Izraženost podgrline < 0,001 0,002 ns 0,06
Pigmentacija plašča 0,005 ns ns 0,02
Izraženost hrbtne lise 0,001 ns ns 0,03
Izraženost pasov na zadnjih nogah 0,001 ns ns 0,03
Izraženost pasov na prednjih nogah 0,001 0,021 ns 0,03
Posamezne lastnosti za telesne oblike (1 – 9)
Hrbet ns ns ns 0,01
Nagib križa 0,009 0,001 0,001 0,03
Kot skočnega sklepa ns 0,007 ns 0,02
Izraženost skočnega sklepa < 0,001 < 0,001 ns 0,08
Biclji ns 0,006 ns 0,02
Parklji < 0,001 ns ns 0,04
Posamezne lastnosti za vime (1 – 9)
Vime pod trebuhom < 0,001 ns < 0,001 0,09
Globina vimena < 0,001 0,021 0,001 0,09
Debelina prednjih seskov < 0,001 0,034 ns 0,04
Dolžina prednjih seskov < 0,001 0,002 ns 0,06
Sestavljene lastnosti (1 – 9)
Avtohtonost < 0,001 < 0,001 0,043 0,12
Omišičenost 0,001 ns 0,050 0,03
Telesne oblike < 0,001 0,001 ns 0,05
Vime < 0,001 0,014 < 0,001 0,09

R2 – koeficient determinacije, ns – ne značilen vpliv (p > 0,05), p < 0,05 – vpliv je statistično značilen
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Tudi pri analizah variance lastnosti zunanjosti pri prves-
nicah italijanskih avtohtonih pasem valdostana (Mazza in 
sod., 2013), rendena (Mazza in sod., 2014) in piemonte-
se (Mantovani in sod., 2010) so vključili oba vpliva, sta-
rost ob ocenjevanju in čas po telitvi. Poleg tega so vklju-
čili še interakcijo čreda-leto-ocenjevalec. Z navedenim 
modelom so pri prvesnicah rendena pasme pojasnili tudi 
večji delež variabilnosti (R2 = 0,19 – 0,36) v primerjavi s 
cikastim govedom. V model za analizo lastnosti zunan-
josti španske pasme asturiana de los valles so vključili 
vplive črede, interakcijo ocenjevalec-leto-sezona, čas po 
telitvi in starost (Gutiérrez in Goyache, 2002). Pri prvesni-
cah holštajn-frizijskega goveda so v model za analizo va-
riance ocen zunanjosti vključili naslednje vplive in sicer, 
interakcijo čreda-sezona ocenjevanja-ocenjevalec, oce-
njevalec, sezona telitve in starost ob telitvi (Němcová in 
sod., 2011). Pri prvesnicah ameriškega rjavega goveda 
so v model za analizo variance ocen zunanjosti vključili 
vplive kot so interakcija čreda-leto-sezona, starost ob te-
litvi in ocenjevalec (Samoré in sod., 2010). V našem pri-
meru interakcij med vplivi ni bilo potrebno upoštevati, ker 
je ocenjevalec samo eden. Nekateri avtorji (npr. Dal Zotto 
in sod., 2007, Klopčič in Hamoen, 2010) priporočajo tudi 
vključitev telesne kondicije v model kot vpliv pri analizi 
variance lastnosti zunanjosti. Menimo, da bi bilo potrebno 
ocenjevanje telesne kondicije vpeljati tudi v ocenjevanje 
zunanjosti prvesnic cikaste pasme.

SKLEPI
Razvrščanje prvesnic cikastega goveda v posamezen 
tip (cikasti, delni cikasti, pincgavski) poteka sedaj na 
osnovi ocene za sestavljeno lastnost za avtohtonost in 
se izvede takoj po ocenjevanju, kar onemogoča, da bi 
upoštevali vplive okolja. S študijo smo ugotovili, da na 
ocene lastnosti zunanjosti in posledično na razvrsti-
tev prvesnic v posamezen tip pomembneje vplivajo 
najmanj naslednji dejavniki: leto ocenjevanja, starost 
živali ob ocenjevanju in stadij laktacije. Razvrstitev ži-
vali v ustrezen tip, bi bilo zaradi tega, potrebno opraviti po 
izvrednotenju ocen in po izključitvi vplivov okolja. S tem bi 

dobili bolj pravilne razvrstitve živali v tip. Plemenske vred-
nosti bi lahko bolje služile kot osnova za selekcijo, saj 
predstavljajo večjo variabilnost kot delitev živali na tri tipe. 
Predlagamo, da bi ob ocenjevanju zunanjosti v bodoče 
ocenilo tudi telesno kondicijo živali. Hkrati bi bilo smiselno 
zbirati tudi informacije o sistemih reje in načinu uhlevitve.

Uporabljena literatura je na voljo pri avtorjih.

cgavskim tipom prvesnic. Sestavljena lastnost za vime 
je bila za 0,8 ocene boljša pri cikastem tipu prvesnic v 
primerjavi z delnim cikastim in za 1 oceno boljša v primer-
javi s pincgavskim tipom prvesnic.
Merjene lastnosti telesnega okvira sedanje populacije 
prvesnic cikastega goveda smo primerjali s populacijami, 
ki so bile v preteklosti razširjene na območju, ki ustreza 
današnji razširjenosti cikastega goveda in so imele po 
opisu podobno barvo plašča. Ugotovili smo, da so prves-
nice sedanje populacije v cikastem tipu, ki naj bi predsta-
vljal prvotni tip cikastega goveda, v vihru (121,77 ± 3,78 
cm) in križu (124,92 ± 3,92 cm) višje od krav bohinjskega 
(118 cm; 116 cm) in rdeče-pisanega gorenjskega goveda 
(118 cm; 120 cm) (Povše, 1893) ter višje od krav bov-
škega (119 cm; 118 cm) in tolminskega goveda (120 cm; 
114 cm) (Povše, 1894). Razlike lahko pojasnimo tudi z 
boljšimi rejskimi in krmnimi pogoji v sedanjem času. Fer-
čej (1947) je izmeril telesne mere kravam planinske in 
ravninske »zvrsti« gorenjskega pincgavca. Prvesnice v 
cikastem tipu v sedanji populaciji so v vihru višje od krav 
planinske »zvrsti« (119,5 cm). Krave ravninske »zvrsti« 
gorenjskega pincgavca pa so bile v vihru visoke 123,8 
cm, kar je več kot pri sedanjih prvesnicah v cikastem tipu 
(121,77 ± 3,78 cm) in manj kot pri prvesnicah v delnem 
cikastem tipu (126,22 ± 4,64 cm). Glede na standardni 
odklon lahko zaključimo, da so prvesnice v cikastem in 
delnem cikastem tipu v sedanji populaciji po velikosti po-
dobne populaciji krav t.i. gorenjskega pincgavskega go-
veda iz leta 1947.
Razliko med povprečnimi vrednostmi pri merjenih lastno-
stih pri prvesnicah vseh treh tipov lahko pojasnimo z op-
lemenjevanjem cikastega goveda s pincgavskim in s pre-
tapljanjem z lisastim govedom v preteklosti. Pincgavsko 
in lisasto govedo imata večji telesni okvir, zato so živali v 
delnem cikastem in pincgavskem tipu večjega okvira. Ži-
vali v pincgavskem tipu imajo v genotipu največkrat večji 
delež pincgavskega goveda, kar je bilo potrjeno tudi z 
genetsko karakterizacijo na osnovi genetskih mikrosateli-
tnih označevalcev (Simčič in sod., 2013) in označevalcev 
SNP (Simčič in sod., 2015). Prvesnice v cikastem tipu so 
manjšega telesnega okvira, kar je pozitivna lastnost za 
pasmo, katere tehnologija reje temelji na paši na strmih 
alpskih pašnikih. Živali manjšega telesnega okvira imajo 
nižje postavljeno težišče telesa, kar omogoča, da so bolj 
stabilne na strmih pašnikih. Poleg tega imajo pasme z 

manjšim okvirom tudi manjše potrebe po vzdrževalni krmi 
(Communod in sod., 2013).

Viri variabilnosti
V preglednici 3 so prikazani viri variabilnosti za lastnosti 
zunanjosti pri prvesnicah, izračunani na osnovi statistič-
nega modela. Pri prvesnicah je bil sistematski vpliv 
leto ocenjevanja statistično značilen pri vseh mer-
jenih lastnostih in tudi pri vseh posameznih ocenje-
vanih lastnostih za avtohtonost z izjemo lastnosti 
»plemenitost glave«. Prav tako je leto ocenjevanja sta-
tistično značilno vplivalo na vse posamezne lastnosti za 
vime. Leto ocenjevanja je statistično značilno vplivalo 
na vse sestavljene lastnosti, in sicer na avtohtonost, 
omišičenost, telesne oblike in na vime.
Starost ob ocenjevanju je pri prvesnicah statistično 
značilno vplivala na vse merjene lastnosti in skoraj 
na vse posamezne lastnosti za avtohtonost. Prav 
tako je starost ob ocenjevanju statistično značilno 
vplivala na sestavljene lastnosti avtohtonost, telesne 
oblike in vime.
Čas po telitvi je statistično značilno vplival na tri merje-
ne lastnosti (višina vihra, višina križa, dolžina telesa), na 
debelino rogov in na vime pod trebuhom ter na globino 
vimena. Prav tako je čas po telitvi statistično značilno 
vplival na sestavljene lastnosti avtohtonost, omišiče-
nost in vime.
Največji delež variabilnosti (R2 – koeficient determinacije) 
za lastnosti zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda 
smo pojasnili pri merjenih lastnostih telesnega okvira 
(0,14 – 0,17). Delež pojasnjene variabilnosti je bil pri po-
sameznih lastnostih za avtohtonost med 0,03 in 0,07, pri 
sestavljeni lastnosti za avtohtonost pa 0,12 (Preglednica 
3).
ICAR (International agreement…, 2012) priporoča anali-
zo lastnosti zunanjosti z modelom, kjer naj bi bili vključeni 
vplivi starosti, stadija laktacije in sezone. Ocenjevalci naj 
ne bi korigirali ocen glede na starost, stadij laktacije, se-
zono, očeta in tehnologijo reje v času postopka ocenje-
vanja, ampak morajo oceniti le biološko izraženost last-
nosti. Zabeležiti bi morali še način uhlevitve (prosta reja, 
vezana reja, reja z izpustom) in tip tal (beton, cement, 
les, pesek, guma, slama, pašnik), ker bi lahko vplivali na 
nekatere lastnosti zunanjosti.

PROTIVETRNI SISTEMI

Sp. Senica 9 - 1215 Medvode  
WWW.PROFARM.SI

ROLO ZAVESE, ROLO VRATA, 
ZAVESNI SISTEMI, PVC LAMELE

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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stran ime bika št. bika oče oče matere

46 Val 853814 Veselko Nestor
46 Sod 853796 Som Brin
46 Savo 853820 Silvester Švajc
46 Grbac 853847 Grom Brin

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
Nord 853525 Nego Surk
Fram 853296 Furman Mandelj
Nodi 853275 Nanos Smok
Nego 853081 Nano Cvet
Darvin 852744 Dovzan Tinček
Napoleon 852738 Nagelj Tom
Surk 852277 Saturn Jablan
Saturn 851820 Slap
Tom 851817 Tob

45

OPOMBA!

Program dela pri cikasti pasmi je potekal skozi celo 
leto. Za leto 2018 sta vključena za osemenjevanje ple-
menic dva nova plemenjaka: SAVO 853820 in GRBAC 
853847. Plemenska bika sta odličnih telesnih oblik, iz-
ražata lepe avtohtone lastnosti in sta v kombiniranem 
tipu s poudarkom na mlečnosti. Rezultati genotipizaci-
je so pokazali visok odstotek krvi cikaste pasme, zato 
pričakujemo odlične potomke tako v smislu avtotonosti, 
mlečnosti in telesnih oblik. Ocenjene so vse prvesnice 
cikaste pasme kot prejšnja leta. Tudi letos je vključenih 
v PRO CIKA nekaj novih rejcev s cikasto pasmo gove-
di. Delovna komisija za odbiro in ocenitev plemenjakov 
(Janez Mrak - član, Milan Hribar - član, Anton Burja - 
član in Matjaž Hribar - predsednik komisije) je prav tako 
opravila vse načrtovane naloge na terenu. Letos je bila 
odbira plemenskih bikov rekordna, saj smo odbrali skoraj 
sedemdeset bikov po vsej Sloveniji. Vsako leto komisija 
odbere deset najboljših plemenjakov, katerim odvzame-
mo vzorec krvi. Te vzorce krvi pošlje Javna služba nalog 
genske banke (Biotehniška fakulteta) v Nemčijo na ge-
nomsko analizo o prisotnosti drugih pasem v dotičnem 
plemenjaku. Tako dobimo izdelano ekspertizo oz. pripo-
ročilo, kateri plemenjak je ustrezen za odvzem semena. 
Vsa pohvala članom komisije. Ne smemo pozabiti, da 
delo opravljajo prostovoljno. Zbrani in večinoma v reje že 

prodani, so bikci oziroma bodoči plemenjaki za nasled-
nje leto. Še vedno pogrešam informiranje, predvsem 
rejcev bikovskih mater o morebitnih rojstvih bikcev, 
ki so primerni za nadaljnjo rejo. Bikce je potrebno 
predhodno pregledati. Seveda se kakšnega odlične-
ga bikca za nadaljnjo rejo ne more prodati, ampak 
samo iz razloga, ker ne ustreza glede sorodstva v 
čredah, kjer bi plemenil. Bodite pozorni na podaljše-
vanje 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 bikom podaljšamo. Priskr-
beti si je potrebno tudi blok oz. dokument o harem-
skem pripustu, ki ga naročite na svojem področnem 
kmetijsko-gozdarskem zavodu. Le tako lahko vaš 
kontrolor osnovno preveri poreklo in novo rojeno 
tele vpiše v bazo; rodovnik. Če živali številčite sami 
ali veterinar, morate naknadno poklicati kontrolorja, 
da napiše tetovirni listek, katerega podatki se vnese-
jo v Centralno podatkovno zbirko (CPZ Govedo). Ne 
pozabite, le rodovniške živali dobijo podporo iz na-
slova avtohtonosti. Opravljenih je bilo še veliko drugih 
del, in ugotavljam, da smo dosegli zastavljene cilje skoraj 
stoodstotno.

Biki cikaste pasme za osemenjevanje v letu 2018
KGZS – Zavod Ljubljana,
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik PRO CIKA

Cikasta pasma46

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

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

Po poreklu je linija manj zastopana v populaciji pasme.

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

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

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

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

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

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

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

SAVO 853820
Ž: SI 14343393
D: 04.12.2013
R: Jože Božičnik, Šentjanž

Kappa kazein AA
CK - 100 %

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

SILVESTER 853015 (SI 83494530) SURK 852277 (SI 73209995) 
NAGLA (SI 02618593)

LILI (SI 53474920) ŠVAJC 851809 (SI 12838037) 
PISA (SI 1895733)

GRBAC 853847
Ž: SI 24531010
D: 07.10.2014
R: Barbara Štimec, Kostel

Kappa kazein AA
CK - 91 %, PZ - 6 %, RH - 3 %

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja 
plemenic, potomk bikov: Grom, Gams, Brin, Dovžan, Boro.

GROM 853271 (SI 43966871) GAMS 852230 (SI 03004175) 
ŠUBA (SI 53451675)

RIA (SI 02918817) BRIN 851656 (SI 02488248) 
ROŽA (SI 12520895)

NOVO

NOVO

Legend

Legend of icons

Signs and Symbols of 
genetic particularities
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z rahlimi nihanji vztrajno dviguje in je v letu 2017 že 2,1 
%. Kot že rečeno, še sprejemljiva stopnja je okoli 3 %.
V izogib prehitremu naraščanju sorodnosti, je potrebno 
parjenje skrbno načrtovati in pred osemenitvijo ali naku-
pom bika obvezno preveriti, koliko sta si bik in plemenica 
v sorodu. V preglednici 2 so prikazane stopnje sorodno-
sti med posameznimi biki in plemenicami cikaste pasme. 
Poleg splošne sorodnosti so plemenice razdeljene tudi 
v tri skupine: živali do dveh let starosti (mlada živina), 
živali med dvema in sedmimi leti (aktivne krave) in sta-
rejše krave.
Po pričakovanju so biki bolj sorodni mlajšim živalim, 
hkrati pa vidimo, da so starejši biki (z nižjo številko) bolj v 
sorodu s populacijo, kot mlajši, ki v populaciji še niso toli-
ko plemenili. Priporočimo lahko, da starejših bikov sploh 
ne bi uporabljali na mlajših živalih, saj stopnja sorodstva 
že presega priporočenih 6 %.

Možnosti in zaključki
Kako se torej sploh odločiti za pravega plemenjaka. Ker 
pri avtohtoni cika osvežitev krvi ni možna ali ni tako eno-
stavna, moramo uporabiti zelo načrtno parjenje. Prvi pri-
pomoček je vsakoletni izpis Kam Cika?, ki ga vsako leto 
prejmejo vsi rejci cikastih plemenic. Za vsako plemenico 
so navedeni priporočeni in odsvetovani biki (slika 1).
Nekaj orodij za odločanje je pripravljenih tudi na spletni 
strani govedo.si, v zavihku Rejčev kalkulator sorodstva. 

Ugotovimo lahko stopnjo sorodstva dveh živali ali pa v 
zavihku Sorodstvo v čredi ugotovimo stopnjo sorodnosti 
cele črede s poljubnim plemenskim bikom (za osemenje-
vanje ali za pripust). Vpišemo lahko enega ali več bikov 
in iz razpredelnice ugotovimo, kateri je najbolj primeren.
Kot hiter pripomoček pa je lahko tudi pedigre. Če se na-
mreč v dveh generacijah prednikov nobena žival ne po-
novi, potem stopnja sorodnosti ne preseže 6 % in živali 
lahko uporabimo za medsebojno parjenje.
Najnovejše orodje podatkovne zbirke Govedo pa je poiz-
vedovanje o sorodstvu s pomočjo kratkih sporočil SMS. 
Če na telefonsko številko 051 434 683 pošljete ušesno 
številko živali ali pa le zadnje štiri poudarjene številke, 
boste v odgovor dobili SMS sporočilo z biki, ki so s to 
plemenico preveč v sorodu ali pa je sorodstvo na meji 
sprejemljivega (med 3 in 6 % sorodnosti).
Možnosti je torej veliko, pri izbiri pa poleg sorodstva upo-
števajte še plemenske vrednosti bikov za posamezne 
lastnosti in seveda vašo osebno rejsko usmeritev, ki jo 
želite z najbolj primernimi plemenjaki tudi doseči.

Preglednica 2: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki in populacijo cikastih plemenic (v %)

853296 
FRAM

853525 
NORD

853752 
MED

853796 
SOD

853814 
VAL

853820 
SAVO

853847 
GRBAC

< 2 leti 7,7 7,9 6,9 5,7 3,2 4,8 3,4
2 – 7 let 4,0 5,7 4,9 4,8 2,8 4,5 3,3
starejše 3,8 3,1 3,3 3,0 2,8 3,5 3,6
skupaj 5,0 5,9 5,2 4,7 2,9 4,4 3,4

Slika 1: Primer izpisa Kam cika?

Graf 1: Stopnja sorodnosti v ženski cikasti populaciji

Uvod
Zaradi majhne velikosti populacije cikaste pasme je pot-
rebno izbiri plemenjakov posvetiti še prav posebno po-
zornost. Ker številni biki v osemenjevanju izhajajo iz istih 
linij, želimo osvetliti, koliko so posamezni biki v sorodu s 
celotno populacijo. Pri primerjavi smo uporabili sedem 
plemenskih bikov, ki so namenjeni za osemenjevanje v 
sezoni 2018 in jih sorodstveno primerjali s 3020 cikami 
ženskega spola, od novorojenih, pa do krav starih 20 let.

Osnovi pojmi
O parjenju v sorodstvu govorimo, kadar parimo živali, 
ki imata enega ali več skupnih prednikov. Bliže kot je 
skupni prednik, bolj sta si živali sorodni. Dve živali, ki 
sta potomca istega bika (in različnih mater), imata v pov-
prečju 25 % skupnih genov po poreklu; njuna stopnja 
sorodnosti je 0,25. Če ju parimo, bo njun potomec dobil 
v povprečju 12,5 % enakih genov od očeta in od mate-
re. To je ena osmina genov, ki jih je potomec prejel po 
skupnem starem očetu! Pravimo, da je takšen potomec 
inbridiran in ima koeficient inbridinga 0,125.
Koeficient inbridinga je torej delež enakih genov po po-
reklu, ki jih je žival dobila od svojih staršev in je v razpo-
nu od nič do 1. 
Stopnja (koeficient) sorodnosti pa je mera, ki nam pove, 
koliko sta si sorodni dve živali, oz. kolikšen delež njunih 
genov je skupen zaradi skupnega porekla. 
Če imata dve živali stopnjo sorodnosti 0,08 (8 %), potem 
ima njun potomec koeficient inbridinga polovice te vred-
nosti ali 0,04 (4 %). Splošno priporočilo pri izbiri pleme-
njaka svetuje, naj stopnja sorodnosti ne preseže 6 % kar 
posledično pomeni, da potomec ne bo imel več kot 3 % 
inbridiranosti.
Pri vsaki selekciji odbiramo le najboljše živali, ki jih upo-
rabimo kot starše naslednjih generacij in zaradi tega po-
pulacija neizogibna postaja bolj in bolj sorodna. Čeprav 
naraščanja sorodnosti ne moremo preprečiti pa z umnim 
izborom partnerjev lahko hitrost naraščanja sorodnosti 
precej upočasnimo.

Parjenje v sorodstvu je lahko tudi zaželeno, če želimo 
utrditi dobre lastnosti, pogosto pa prav v ožjem so-
rodstvu izbijejo prikrite dedne bolezni, ki povzročajo več-
jo ali manjšo gospodarsko škodo. Skupnemu negativne-
mu učinku parjenja v sorodstvu rečemo tudi depresija 
zaradi inbridinga, ki jo običajno izražamo v kilogramih 
mleka ali mesa ali celo v denarju. Depresijo zaradi inbri-
dinga selekcijski programi pogosto namerno spregle-
dajo, če je vrednost pričakovanega napredka večja od 
pričakovanega zmanjšanja. Posluževanje te možnosti 
pa je v majhnih populacijah lahko zelo nevarno, saj sta 
prav plodnost in vitalnost lastnosti, ki sta zaradi inbridin-
ga najprej prizadeti.

Sorodnost bikov v osemenjevanju
V pregled smo vzeli sedem bikov: VAL 853814, SOD 
853796, SAVO 853820, GRBAC 853847, MED 853752, 
NORD 853525 IN FRAM 853296. Vsi so namenjeni za 
osemenjevanje v letu 2018. V preglednici 1 so prikaza-
ne njihove medsebojne stopnje sorodnosti. Omenimo, 
da imajo vsi v poreklu tudi bika SLAP 151255, zato tudi 
njega vključujemo v preglednico. Poudarjene celice pre-
segajo vrednosti 6 %.
Po pričakovanju so si biki med seboj bolj ali manj v so-
rodu. Najmanj sta z ostalimi biki v sorodu bik Val, ki ima 
18 % krvi pinzgauskega goveda in bik Grbac, ki ima 91 
% cikaste krvi, 6 % pinzgauske in 3 % krvi rdečega hol-
steina. Biki Sod, ki je najbolj v sorodu z ostalimi biki pa 
ima 97 % cikaste krvi. Na hitro ti rezultati potrjuje težavo, 
ki jo imajo majhne populacije zaradi ozkega parjenja v 
sorodstvu.

Sorodnost bikov s populacijo
Trenutno se vsako leto rodi dobrih petsto cikastih teličk. 
Na grafu 1 lahko vidimo, kako se spreminja stopnja inbri-
diranosti v populaciji, živali so sortirane po letu rojstva, 
upoštevane pa so samo živali, ki imajo znana oba star-
ša. Do leta 2004 se je stopnja sorodnosti intenzivno zni-
ževala, kar je posledica vključevanja novih živali z nez-
nanim poreklom v rodovnik, po tem letu pa se sorodnost 

Pregled stopnje sorodstva cikastih bikov v 
osemenjevanju s populacijo cikastih krav
Peter Podgoršek,
Kmetijski inštitut Slovenije

Preglednica 1: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki (v odstotkih)

853296 
FRAM

853525 
NORD

853752 
MED

853796 
SOD

853814  
VAL

853820 
SAVO

853847 
GRBAC

853296 FRAM 3,7 6,2 6,3 1,8 4,3 5,0
853525 NORD 3,7 5,1 9,2 3,9 9,4 1,7

853752 MED 6,2 5,1 9,5 3,2 3,1 4,3

853796 SOD 6,3 9,2 9,5 1,4 8,6 10,7
853814 VAL 1,8 3,9 3,2 1,4 2,7 2,3
853820 SAVO 4,3 9,4 3,1 8,6 2,7 3,5
853847 GRBAC 5,0 1,7 4,3 10,7 2,3 3,5
151255 SLAP 6,3 28,1 12,5 6,3 9,4 12,5 3,1
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enkrat preverite, če so predlagane SIR pasme skladne s 
pasmami staršev in ali je predlagana zaporedna telitev 
pravilna. Pri telitvah z dvojčki morate pri vnosu drugega 
teleta, popraviti zaporedno telitev.
Mrtvorojena teleta vnesete tako, da namesto življenjske 
številke vpišete številko »0« in v primerih, ko gre za priro-
jene napake, čim bolj natančno opišete napako. Zažele-
na je tudi slika takšnega teleta, ki jo kasneje posredujete 
kontrolorju. V kolikor imate težave s prepoznavanjem 
prirojene napake, se posvetujte s strokovnjakom.
Po vpisu potrebnih podatkov in kliku na gumb Shrani, 
vam sistem vrne potrditev o uspešnosti vpisa (Slika 1; 
C). Istočasno se v CPZ Govedo izdela elektronski izpis 
tetovirnega listka, ki ga po potrebi kasneje lahko izpiše-
te. Elektronski izpisi tetovirnih listkov so dostopni pre-
ko modula »Živali na kmetiji«, pri čemer je potrebno 
pred izpisom seznama govedi na kmetiji, dati kljukico v 
okvirček poleg Elektronski dokument - Tetovirni listek. V 
seznamu živali na kmetiji so poleg teh na novo registrira-
nih telet jasne oznake na katere kliknemo, kadar želimo 
izpisovati dokument o označitvi. 
Za vse uspešne vnose v CPZ Govedo je poskrbljeno za 
prenos v CRG SIR, kateri se praviloma prenesejo še isti 
dan, ali najkasneje naslednji delovni dan. Status zapisov 
telitev je jasno označen (Slika 1; A). V primeru, da več 
kot dva delovna dneva po telitvi status prenosa ni enak 
»Sprejeto«, se obrnite na območni zavod KGZS ali na 
KIS.

Zaključek
Kot smo že omenili je ponujena možnost elektronske re-
gistracije telet ena izmed novosti, s katero želimo prispe-
vati k večji povezanosti med rejci, selekcijsko službo in 
strokovnjaki kmetijske stroke. Pomemben cilj je tudi, da 
po nepotrebnem ne izgubljamo porekel, da so podatki 
dobro preverjeni in da s tem pripomoremo k bolj učinko-
vitemu delu vas rejcev.

osnovni program 
intenzivni program

program TOP
program MIX

program specialnih proizvodov

NAJBOLJŠE ZA NAJBOLJŠE

Krmne mešanice za krave molznice:

Mineralno vitaminski dodatki:
program BOVISAL

program RUMISAL
program VITAMIX

program  MINERALNIH POGAČ
program LIZALNIH KAMNOV

KRMILA IN MINERALNO VITAMINSKE MEŠANICE ZA KRAVE MOLZNICE IN OSTALO GOVEDO

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana 

LJUBLJANA     
NOVO MESTO
AJDOVŠČINA  
LJUTOMER

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

Že dolgo spletni portal Govedo, ki ga razvijamo na Kme-
tijskem inštitutu Slovenije (KIS), rejcem omogoča mno-
govrstne vpoglede v podatke o stanju in prireji goveda 
na kmetijskih gospodarstvih na enem mestu. Strokov-
njaki, ki delamo na različnih področjih, si prizadevamo, 
da bi združili podatke, ki se zbirajo preko različnih virov v 
enoten sistem in uporabnikom posredovali čim bolj kvali-
tetne in uporabne informacije. 
Po dolgem času čakanja rejcev, ki sami številčijo novoro-
jena teleta, z letošnjim letom omogočamo možnost eno-
tne registracije telet v centralno podatkovno zbirko Go-
vedo (CPZ Govedo) in prijavo v centralni register govedi 
na SIR (CRG SIR). Prednosti registracije v CPZ Govedo 
so, da imate z vnosom zagotovljeno potrditev in preve-
ritev porekla, kar je zelo pomembno pri rodovnih živalih, 
z eno potezo imate izveden vnos v obe zbirki, skrajšan 
pa je tudi čas med označitvijo in vpisom v registre. Pri 
vnosu mora imeti tele poznana oba starša, vneseni po-
datki pa morajo uspešno prestati vse logične kontrole. 
Dopusten je tudi vnos teleta brez očeta. Z drugimi bese-
dami povedano, možnost registracije novorojenih telet 
je namenjena vestnim rejcem, ki se zavedajo pomena 
pravilnega porekla potomcev in ostalih podatkov, ki se 
zbirajo v CPZ Govedo. Pri tovrstni registraciji ni potreb-
no izpolnjevati tetovirnega listka, saj se ta po potrjenem 
uspešnem vnosu pripravi v elektronski obliki. Tega lah-
ko kasneje po potrebi kadarkoli natisnemo. V kolikor pa 
vnosa ne boste mogli uspešno opraviti, se TAKOJ obrni-
te na najbližji območni zavod KGZS ali Kmetijski inštitut 
Slovenije. Podrobnejša navodila o registraciji telet preko 
spletnega portala Govedo boste našli na spletni strani.

Nekaj napotkov za uporabo modula »Registracija 
živali«
Osnovni pogoj je, da že uporabljate spletni portal Govedo 
in imate šifro označevalca, ki vam jo je dodelil SIR. Vsi, 
ki boste prvič vstopili v modul morate imeti tudi vstopno 
kodo za prvo prijavo. Za pridobitev te kode morate na 
e-naslov govedo@kis.si posredovati podatke o prosilcu 
(KMG-MID, ime in priimek z naslovom, e-naslov kamor 
bo poslana vstopna koda, GSM številka (neobvezno) in 
šifra označevalca, ki ste jo pridobili na SIR-u).
Po prejemu teh podatkov vam bomo na vaš SMS ali ele-
ktronski naslov poslali kodo za prvi dostop. Vpišete jo na 
zahtevo modula v ponujeni okvirček, pri naslednjih vno-
sih pa vam tega ne bo več potrebno vpisovati. Z vpisom 
te kode potrdite namero, da želite registrirati novorojena 
teleta in s tem sprejemate tudi obveznost, da bodo vsi 
podatki vestno in natančno posredovani v CPZ Govedo.
V naslednjem koraku se odpre nabor krav na vaši kmetiji 
s predvidenimi datumi telitev (Slika 1; A). Kravo izberete 
s klikom na ikonco (ušesne znamkica) v vrstici. Odpre se 
naslednje okno (Slika 1; B), kjer so iz baze prepisani ne-
kateri podatki, manjkajoče pa dopolnite. Obvezni podatki 
so življenjska številka teleta, datum rojstva, spol, število 
telet ob telitvi, potek telitve in stanje teleta ob rojstvu. 
Posebej je potrebno opozoriti na vpis pravilnega števila 
telet ob telitvi po spolih, še posebej ko je ob telitvi več 
kot eno tele (dvojčki,..). Dvojčke vnašamo na enak način 
kot enojčke. Podrobnejši opis postopka vam je na voljo v 
pomoči, dostopni na tej strani. 
Pred potrditvijo vnosa s pritiskom na gumb Shrani, še 

Novost spletnega portala govedo za rejce
mag. Janez Jeretina,
Kmetijski inštitut Slovenije

Registracija novorojenih telet preko spletnega portala Govedo (www.govedo.si)

Slika 1. Prikaz treh korakov (A, B, C) do uspešne registracije teleta v CPZ Govedo.

-OBŽAGOVANJE
-ZAHTEVNI POSEKI
-GOZDARSKE STORITVE

Gsm: 041 866 067

GOZDARSTVO in ARBORISTIKA

M

miranenci@siol.net
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V spomin

Rojena je bila na Lužah v vasici blizu Šenčurja, kjer so imeli 
eno njivo in nekaj koz, kolikor so jih v tistih časih lahko redili. 
Izučila se je za trgovko in se zaposlila. V Bitnjah pri Kranju 
sta si z možem zgradila hišo in si ustvarila družino. Po na-
ključju sta leta 1986 našla zapuščeno kmetijo v vasi Nomenj 
v Bohinju, kamor sta se preselila v staro kmečko hišo in jo 
začela obnavljati. Na njeni kmetiji so bile vedno krave - cike, 
koze, ovce, kokoši, račke … Bila je pridna, delavna in aktivna 
članica društev, ki so delovala na območju Bohinja. Bije je 
tudi članica Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda 
v Sloveniji, kjer se je vedno udeleževala občnih zborov. V 
zadnjem času, ko je bila sama na kmetiji, je redila dve kravi 
ciki in dve telici. Kljub težkemu življenju, nesrečne okoliščine 
so ji vzele starejšega sina, ni obupala in je s svojim delom 
nadaljevala, vse do usodnega dne po Martinu, ko so njeno 
življenjsko pot končale prav živali, ki jih je imela tako rada.

Marija Kožar

Zapustila nas je Marija Hribernik 1947 - 2017

S CALGONITOM DO VRHUNSKE HIGIENE V 
MLEKARSTVU IN MESARSTVU 

KIMI d.o.o. 
Planjava 1 
1236 Trzin 

01/5300-550                                  
info@kimi.si      

ČISTO • PROFESIONALNO • KIMI 

I Z J A V A

o vključitvi živali v rejski program

Spodaj podpisani ......................................................................................................................,
Ime in priimek rejca

stanujoč: ...................................................................................................................................,
Naslov, hišna številka, poštna številka, pošta

KMG-MID: 1 0 0  _  _  _    _  _  _ , telefon: ...............................................,

vključujem svoje živali v izvajanje rejskega programa:

REJSKI PROGRAM ZA CIKASTO GOVEDO

katerega nosilec je:

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Cesta v BONOVEC 1, 1215 MEDVODE

Pasma / linija domačih živali: CIKASTO GOVEDO

Število plemenjakov: ………………..

Število plemenic: …………………

S to izjavo se zavezujem, da bom upošteval določila rejskega programa, v katerega
vključujem svoje živali.

  .....................................................   ......................................................
 Kraj in datum Podpis rejca

OPOMBA:
Izjavo o vključitvi živali v rejski program se izpolni ločeno za vsako pasmo oz. linijo domačih živali.
Nepodpisana oziroma nepravilno izpolnjena izjava je neveljavna.
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POPOTNIK NA PLANINI 

Planina prelepa, med gorami ujeta,
svetloba sonca te krasi,

modrina neba nad teboj blesti. 

Tu popotnik rad se ustavi,
pogled mu obstane na lepi naravi,
rahla sapica po obrazu ga poboža, 

iz skalne razpoke zrcali se planinska roža.

Vonj cvetlic opojno mu diši,
srce v veselju mu vzdrhti,

lepota narave njegove čute umiri,
v tišini in miru pozabi na skrbi.

V daljavi zadovoljno živina se pase,
z zvončkljanjem le opozori ga nase,

prijeten zven mu v ušesih doni,
ko le za vedno tu gori lahko ostal bi. 

Mija Slapar




