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UVODNIK

Spoštovane rejke in rejci!
KGZS – Zavod
Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in
tajnik Društva CIKA

Vsako leto, ko sodelujem pri pripravi revije Cikasti zvonček in se lotim pisanja uvodnika z mislijo na vas, bralce,
se trudim, da predstavim kaj lepega in poučnega. Revija,
ki ste jo prejeli in vzeli v roke, je nastala iz čistega entuziazma in veselja do ohranjanja avtohtone krave cike in
hvaležnosti do ljudi kot ste vi. Po nekaj letih aktivnega
delovanja na tem področju, lahko rečem, da nam z veliko dela in pripravljenosti cikorejcev to uspeva. Hvala
vsem, ki ste dejavni na tem področju. Lepo je slišati v
poletnih dneh na pašnikih zvončkljanje krav. A, ko zagledaš poskočne, simpatične cike na paši, zaigrata duša in
srce. Naša narava, naše podeželje, delovni ljudje in cike,
so zame navdihujoče.
Naj vam listanje letošnje revije polepša kakšen hladen
zimski večer, naj bo izziv za izlet ali pa samo sprehod
v spomine. Revija s prelepimi fotografijami slovenske
krajine in cik na paši naj vas ponese v svet otroštva kot
mene. Pred očmi imam neustrašnega Kekca, hudo teto
Pehto in divjega Bedanca, ki je še danes izziv za pogumne fantiče in dekliče. Pa začnem momljati sporočilno
Kekčevo pesem, ki gre nekako takole in jo seveda vsi
poznamo:
Kaj mi poje ptičica, ptičica sinička,
dobra volja je najbolja,
to si piši za uho,
mile jere, kisle cmere,
z nami vštric ne pojdejo …
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Današnji čas postavlja pred nas nove izzive, ki jih nismo vajeni. Prikradla se mi je misel znane slovenske
zdravnice, ki pravi, da življenje ni vedno lahko, lahko si
ga le poenostavimo. Kako? Pomembno je, da ostanemo srčni, solidarni, povezani, prijazni, ustvarjalni … in
predvsem zdravi. Naj nas osrečujejo tudi majhne, prijetne stvari vsakdana in naj postanejo slabe stvari izziv,
da postanemo še močnejši ob zavedanju, da po dežju
vedno posije sonce. V časih pandemije, ko se izogibamo
stikov s soljudmi, nasmehe skrivamo z maskami, ko nam
primanjkuje toplih človeških odnosov, se trudimo z delom od doma, se ne družimo, ko se bojujemo z nevidnim
virusom in nas je strah za svoje drage in zase, sta edino
zdravilo ljubezen in upanje. Prihaja čas, ko se bomo spet
pogovarjali v živo, se poveselili, se stisnili v objem … Pot
je dolga, a mikaven cilj je pred nami.
Zahvaljujem se Osemenjevalnemu centru Preska, Kmetijskemu inštitutu Slovenije, Javni službi nalog genske
banke v živinoreji, Kmetijsko gozdarskim zavodom, še
posebej sodelavki Marineli Rojnič iz KGZS - Zavoda Ljubljana za vso pomoč in vsem avtorjem in sponzorjem
objavljenih člankov, fotografij in reklam.
In letos vam v prazničnem šopku želja pošiljam BELE
SNEŽINKE prinašalke miru in počitka, SONČNE ŽARKE
polne topline, poguma in »žive« besede in RDEČA JABOLKA za zdravje, radosti in užitkov v življenju. Srečno
2022!
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Cikorejec Gregor Slavec na podelitvi za naziv Inovativneka mladega kmeta v
predsedniški palači (vri: ZSPM)

Spopad titanov (foto: Zdenka Trobevšek)
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Predsednikov pozdrav

L

Anton Jamnik,
predsednik Združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

eto 2021 je bilo v Sloveniji podobno letu 2020, ko je bilo ogromno omejitev druženj, povezovanj, sodelovanj v živi
izvedbi, nekaj dogodkov seminarjev je bilo preko spleta, nekaj v živo, večina dogodkov pa je bila odpovedana in
prestavljena.
Tradicionalni 19. občni zbor rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji se je tako z 8. februarja prestavil
na nedeljo 29. avgusta, ko se je izvolilo tudi novo vodstvo
združenja. Lokacija je bila še vedno v Medvodah. Udeležba je bila odlična, glede na to da je bila živina še na
planinah, koristili so se boni, bili so še dopusti, lepo vreme, dela je vedno dovolj na kmetiji … Hvala vsem za
udeležbo in izkazano zaupanje za vodenje in sestavo
vseh odborov našega Društva CIKA.
Izvoljeni kandidati volilnega 19. občnega zbora Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji:
Predsednik: Anton Jamnik
Strokovni vodja in tajnik: Matjaž Hribar, KGZS - Zavod
Ljubljana
Upravni odbor: Marija Kožar, Metka Žan, Milan Hribar,
Marjan Burja, Franc Likar, Marko Kumer, Jože Kreže,
Borut Bračič
Nadzorni odbor: Marta Poljanšek, Matej Krivec, Marjeta Valas
Častno razsodišče: mag. Stane Bergant, Venčeslav
Dobravec, Janez Mrak
Delovna skupina za odbiro plemenskih bikov: Matjaž
Hribar, Milan Hribar, Gregor Mlakar, Janez Mrak
Iskrena zahvala velja vsem izvoljenim kandidatom
prejšnjih odborov, predvsem predsedniku Janezu Mraku,
strokovnemu vodji ter tajniku Matjažu Hribarju, blagajničarki Mariji Kožar ter računovodkinji na KGZS - Zavodu
Ljubljana Barbari Prosen. Delo ste opravljali vrhunsko z
odličnim rejskim napredkom ter dobrim finančnim izkazom Združenja. Število aktivnih članov konstantno raste.
Rejci se vedno bolj zavedamo, kakšne so prednosti cike
v reji ter to dobro izkoriščamo.

Cike na Veliki planini (foto: Fani Trobevšek)

V letu 2021 je bila izvedena že sedma šola mladih rejcev
v Novem mestu, na kmetijski šoli GRM, na katero smo
prijavili Lucijo Sitar Šarc, ki je odlično zastopala naše
društvo. Lucija je bila najmlajša udeleženka šole, ter
osvojila drugo mesto v svoji kategoriji do 18 let. Po letu
premora smo se udeležili tudi sejma AGRA V Gornji Radgoni, kjer je svojo kravo s teletom predstavil Janez Senegačnik iz Brezja pri Slomu. Živali sta bili izredno dobro
pripravljeni za sejem, ki je potekal šest dni. V začetku
meseca oktobra smo organizirali strokovno ekskurzijo v
Posočje. Ogledali smo si vzrejališče plemenskih bikov v
Novi Gorici, kjer redijo 5 pasem govedi (rjavo, črnobelo,
limuzin, šarole ter bika cikaste pasme). Predstavljene so
bile vse pasme, biki rojeni meseca februarja. Tako smo
lahko primerjali pasme med seboj po teži, okvirju, omišičenosti, temperamentu, značaju ... Sledil je voden ogled
sirarskega muzeja v Kobaridu ter degustacija mlečnih
izdelkov mlekarne Planika. Pot nas je vodila skoraj do
Trente, do vasi Soča, kjer smo imeli odlično kosilo na
turistični kmetiji Jelinčič. Za zaključek smo si ogledali še
naravne znamenitosti velikih korit reke Soče. Aktivnosti
je bilo še veliko in bodo predstavljene na naslednjem občnem zboru.
Kot predsednik se bom trudil predstavljati cikasto govedo, kot edino avtohtono pasmo goveda v Sloveniji, v lastnostih, da se bo stalež živali še povečeval v »cikastem
tipu s čim manj napakami« ter opozarjal na pomen vpisa
živali v izvorno rodovniško knjigo. Vsi vemo, da je cika
zelo trdoživa, nezahtevna pasma, z lahkimi telitvami,
dobro plodnostjo, odlično mlečnostjo glede na okvir živali, z odličnimi prirasti in klavnostjo ...

Rojstvo (foto: Anton Jamnik)
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V prihodnjih letih želim in upam, da se nas bo čim več
rejcev povezalo skupaj, ter da prodremo na trg z novo
butično blagovno znamko za potrošnike. Uspeti moramo vsaj v manjših lokalnih trgovinicah, če nam že ne
uspe prodreti na police velikih trgovskih centrov. Naloga združenja ni prodaja in trženje mleka, mesa in izdel-

Velika planina (foto: Fani Trobevšek)

kov, temveč promovirati in povezovati rejce. Vemo, da
so proizvodi cikastega goveda vrhunski, kar bomo tudi
zagovarjali na vsakem dogodku, kjer se bomo pojavili.
Želimo si, da se bo zdravstvena situacija v Sloveniji
kmalu izboljšala, saj bi radi pripravili kakšno delavnico
za rejce in obiskovalce. Nedvomno si želimo tudi organizirati državno razstavo, saj je od zadnje minilo že več kot
devet let, napredek v reji
je pa tudi viden.
Uvodni pozdrav zaključujem še enkrat z zahvalo in zaupanjem vodenja rejske organizacije,
v kateri lahko naredimo
skupaj napredek v reji
in povezovanju, če to le
želimo. Vzpostavili se
bodo seznami z elektronsko pošto za obveščanje, seznam kmetij z
viški plemenske živine z
namenom prodaje plemenskih živali ter živali
za zakol.
Ob začetku novega leta
vam in družinskim članom želim lepo praznovanje božiča ter sreče in
zdravja v letu 2022; tudi

vaši živini želim obilo zdravja z dobro plodnostjo in odličnimi prirasti ter vse dobro.
Vabljeni na 20. občni zbor Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, ki naj bi bil 8. februarja
2022 v Medvodah, v kolikor bodo razmere to dopuščale.
V vsakem primeru boste pisno obveščeni vsi člani združenja.

ODKUP - POSEK - SPRAVILO IN PREVOZ LESA
ODKUP BIOMASE

051 358 368 WWW.MEGALES.SI

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO.
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Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji,
Cesta v Bonovec 1, 1215 MEDVODE
DRUŠTVO

Ad.5
Nato je DP pozval zbor k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je DP pozval prisotne k potrditvi
poročil z dvigom rok.

ZAPISNIK 19. rednega letnega občnega zbora, ki se je vršil v
nedeljo, 29. avgusta 2021 ob 10. uri v gostišču Bencak v Medvodah

Sklep: Občni zbor pozitivno ocenjuje delo organov
združenja in potrjuje poročila za leto 2020
Sklep je bil sprejet soglasno.

Dnevni red:
1. Pozdrav predsednika in izvolitev organov OBČNEGA
ZBORA
2. Pregled sklepov 18. rednega občnega zbora
(8.2.2020)
2. Poročila predsednika, blagajnika, strokovnega tajnika, NO in ČR
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava o poročilih in glasovanje
6. Razrešnica starih organov
7. Volitve novih organov Društva CIKA (v prilogi zapisnik volilne komisije)
8. Pozdrav gostov
9. Program dela Rejskega Društva CIKA za leto 2021,
razprava in potrditev
10.Podelitev nagrad
11. Razno
Ad.1
Člane in goste 19. rednega občnega zbora je prvi nagovoril predsednik Združenja rejcev Janez Mrak, ki je
pozdravil vse prisotne in se zahvalil za visoko udeležbo,
kljub omejitvenim ukrepom. Nato je predsednik predlagal delovno predsedstvo v sestavi:
-

-

delovni predsednik zbora (DP): Stane Bergant
člana delovnega predsedstva: Janez Kemperle in
Franc Rutar
zapisnikar: Marija Bergant
člana verifikacijske komisije: Jože Kreže in Žiga
Kršinar

DP je v sklopu poročil podal nekaj informacij o bodoči
skupni politiki in postopku sprejemanja strateškega načrta. Zaradi specifike slovenskega kmetijstva in različnih
interesov je usklajevanje težko, pričakuje se več sprememb, nakazane so spremembe v smeri bolj trajnostnega kmetovanja, za kar se zavzemajo tudi rejci cik.

Pozdrav v imenu KGZS - Zavoda Ljubljane, mag. Janez Kunc (foto:
Anton Jamnik)
Člani na občnem zboru (foto: Anton Jamnik)

-

ter overitelja zapisnika: Pavle Osredkar in Joži
Omahen

Predsednik združenja je pozval zbor k dopolnitvi ali spremembam delovnega predsedstva. Ker predlogov ni bilo,
je dal sestavo delovnega predsedstva na glasovanje, ki
jo je zbor brez glasu proti potrdil.
Predsednik združenja je zaprosil delovno predsedstvo,
da prevzame vodenje zbora.
Delovni predsednik (DP) se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje, povedal da smo vsi člani
prejeli dnevni red zbora z vabilom (priloga zapisnika) in
povprašal zbor za morebitve dopolnitve dnevnega reda.

Predlogov ni bilo, zato je dal dnevni red na glasovanje.

Zbor je sklep potrdil soglasno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

DP se je zahvalil članom, ki so delovali v odborih, poudaril, da je prvotnemu obdobju postavljanja rejske organizacije in oživljanja pasme sledilo zelo uspešno obdobje
pod vodstvom razrešenih organov. To obdobje predstavlja nadaljnjo rast članstva in populacije cikastega goveda v Sloveniji.

Ad.2
DP je povzel sklepe 18. zbora članov, odprtih zadev ni.
Ad.3
DP je predlagal, da se najprej podajo vsa poročila in da
se razpravlja po predstavitvi.
Poročilo o finančnem stanju je zaradi odsotnosti blagajničarke Marije Kožar predstavil Matjaž Hribar. Stanje
na računu je 10.767 EUR. Poročilo je priloga zapisniku.
Poročilo o delu združenja in strokovnem delu je podal
Matjaž Hribar. Ker je bilo poročilo javno objavljeno, je
podal le nekaj poudarkov.
Ob koncu leta 2020 je bilo registriranih 2295 krav, kar
pomeni, da populacija cik še vedno narašča. Veča se
tudi število kmetij z več kot 10 kravami, ki jih je že 584,
z manj kot tremi kravami pa je 441 kmetij. Stopnja inbridinga je nekaj nad 2% in torej pod mejno vrednostjo 3 %.
Društvo je bilo uspešno na razpisih občine Kamnik in
Bohinj, sredstva pa so se uporabila za stroške izdaje Cikastega zvončka.
Predsednica NO, Marta Poljanšek, je podala poročilo
NO. Poročala je, da je nadzorni odbor spremljal delo
združenja skozi celo leto in da na delo nima pripomb.
Poročilo častnega razsodišča je podal predsednik Stane
Bergant, ki je povedal, da komisija v preteklem letu ni
prejela nobene pobude iz svoje pristojnosti.

Predstavitev poročil (foto: Anton Jamnik)
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Ad.6
DP je obrazložil, da je ta zbor volilni in da je po statutu
potrebno, da se starim organom podeli razrešnico. Glede na soglasno podporo poročilom predlaga, da zbor
sprejme sklep: Občni zbor sprejme razrešnico organom preteklega mandatnega obdobja.

Ad.4
DP je zaprosil člana verifikacijske komisije, da podata
poročilo o prisotnosti. Poročala sta, da je prisotnih 64
članov. Ker je po začetku zbora preteklo več kot pol ure,
je DP ugotovil, da je zbor sklepčen. Lista prisotnih je
priloga zapisniku.

Ad.7
DP je predstavil osnovne zahteve iz statuta društva, ki
določajo postopek vlaganja kandidatur in način volitev.
Skladno s statutom je UO predlagal volilno komisijo, v
sestavi Marija Bergant, predsednica, Vida Mrak in Pavle Osredkar, člana.
Zbor je komisijo soglasno potrdil.
Gradiva vloženih kandidatur se hranijo na sedežu
društva.
DP je pozval predsednico, da obrazloži in poda postopek
in predloge kandidatur. Komisija je sestavila zapisnik, ki
ga je predsednica zboru prebrala. Pripomb na zapisnik
ni bilo, zato je DP zboru predlagal javno glasovanje o
kandidatih, predlaganih s strani volilne komisije.
Pred glasovanjem je DP pozval kandidate za predsednika, tajnika in člane UO, da se zboru v kratkem predstavijo. Vsi so se predstavili, povedali od kod so, na kakšnih
kmetijah kmetujejo in izkazali pripravljenost za tvorno
delo v društvu.
Po predstavitvi je DP za naslednje petletno obdobje dal
na glasovanje naslednjo listo kandidatov:
Kandidat za predsednika: Anton Jamnik
Kandidat za strokovnega tajnika: Matjaž Hribar
Kandidati za člane UO: Marija Kožar, Jože Kreže,
Marjan Burja, Franc Likar, Milan Hribar, Metka Žan,
Marko Kumer in Borut Bračič
Kandidati za člane NO: Marta Poljanšek, Matej Krivec in Valas Marjeta
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Bilo je nekoč …
Prvi občni zbor Društva za ohranjanje cikastega
goveda v Sloveniji

Kandidati za člane ČR: Stane Bergant, Janez Mrak,
Venceslav Dobravec
Predlagano listo kandidatov je zbor soglasno potrdil.
DP je zaželel novemu vodstvo uspešno vodenje rejske
organizacije v naslednjem obdobju, strokovni tajnik pa je
bivšemu predsedniku Janezu Mraku v zahvalo predal
spominski zvonec. Mrak se je članom odborov in vsem
rejcem zahvalil za angažirano sodelovanje, ki je omogočilo pomembne društvene in rejske dosežke v preteklem
obdobju. Z novim predsednikom sta si segla v roke, kar
je pomemben simbolni znak konstruktivnega prenosa
vodenja rejske organizacije v bodoče.

dr. Metka Žan
Oddelek za zootehniko
Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani

N

a začetku tega tisočletja je bilo cikasto govedo že tik pred izumrtjem, kar je bila posledica opustitve selekcijskega dela v šestdesetih letih 20. stoletja. Zaradi več desetletij trajajočega obdobja pretapljanja v druge
pasme, je bilo cikasto govedo brez rejskega programa. Pasma v izvornem tipu je skoraj izumrla in le peščica
živali se je ohranila v rejah, ki so bile odmaknjene od osemenjevanja in v katerih so rejci vztrajali pri takrat nelegalnem pripustu.

Ad. 8
DP je povabil prisotne goste k besedi.
Tomaž Perpar iz KIS pričakuje tvorno sodelovanje tudi z
novim vodstvom in želi, da bi cika dokazala, da je to kar
je bila – dobra mlekarica.
Jernej Vrtačnik iz KGZS je čestital prejšnji ekipi za prehojeno pot, ki ni bila lahka, novi ekipi pa zaželel, da bi s
promocijo cike nadaljevali uspešno pot.
Metka Žan, predstavnica genske banke BF je izrazila
veselje, da z društvom spet aktivno sodeluje in podprla
Perparja v smeri napredka cike pri mlečnosti.

Podelitev nagrad za zaslužno delo v Društvu CIKA (foto: Anton
Jamnik)

statuta in rejskega programa v okviru Uredbe (EU) o reji
živali.

Janez Kunc iz osemenjevalnega centra Preska je orisal
prehojeno pot pri postavitvi banke semena in poudaril,
da je čistost pasme zelo dobra. Naravni pripust je res
cenejša rešitev, vendar se pravi napredek doseže le s
semenom izbranih in testiranih bikov.

Juretu Sodji za odlično promocijo cike v okviru Kravjega bala v Bohinju in za prispevke in fotografije za revijo
Cikasti zvonček.

Tomaž Petek iz KGZ Kranj je vesel, da se populacija cik
veča tudi na Gorenjskem, saj šteje že preko 370 krav.

Bivši predsednik Janez Mrak, pa se je v imenu starega
vodstva zahvalil vsem cikorejcem, ki so bili pripravljeni
aktivno sodelovati z društvom. Bilo je obdobje sodelovanja brez sporov, »ste srečni junaki cikastega goveda,«
je zaključil.

Franc Rutar pa se je zahvalil 15. ustanovnim članom,
ki so ustanovili društvo na Rodici. Vodila jih je želja, da
bi to kravico ponudili slovenskim EKO kmetom in to jim
je tudi uspelo. »Tisti, ki smo se s ciko rodili, smo se z
njo tudi postarali in bomo z njo tudi umrli,« je čustveno
zaključil Rutar.
V nadaljevanju se je spontano razvila razprava o nekaterih pasemskih znakih, vendar je po razlagi strokovnega
tajnika prevladalo mnenje, da rejski program ustrezno
naslavlja te teme.
Ad.9
Program dela za leto 2021 je predstavil Matjaž Hribar.
Veliko tekočega rejskega dela je bilo že opravljenega,
glede promocije so ideje o oddaji na TV, zorjenem mesu,
načrtuje se strokovna ekskurzija v Posočje. Rejci so se
strinjali, da je program dinamičen in da bo nove ideje
prispevalo tudi novo vodstvo.

Smukavec Iztoku za kravo Pajko, ki je v letošnjem letu
doživela 20 let.

Ad.11
Stane Bergant je opozoril, da se nam bliža obdobje izteka koncesij za lovišča in pozval mlajše, da se vključijo
v lovske družine, saj bodo družine z več lokalnimi člani
imele prednost pri koncesiji.
Druge razprave ni bilo, zato je DP ob 12.50 uri zaključil
uradni del zbora.

Popoldanski počitek na planini Krstenica (1.670 m) (foto: Metka Žan)
Krstenica je ena od najlepših in zaradi odprte lege najbolj razglednih
bohinjskih planin.

Paša cik v Beli Krajini (foto: Metka Žan)

do vsakogar, ki je prišel na njihovo dvorišče in se zanimal za to dolga desetletja prepovedano pasmo. Večina
rejcev enostavno ni mogla razumeti, da je pasma, ki je
bila še ne dolgo nazaj nezaželena in zaničevana, postala iskana in zanimiva. Na strokovnih obiskih nekaterih
teh kmetij je bilo pogosto pestro in tudi napeto. Izpostavila bom dogodek, ki se je pripetil na enem izmed prvih
obiskov kmetij, kjer so še redili ciko v izvornem tipu. Dogodek je danes anekdota, a takrat je bilo presneto resno. Zgodilo se je nekje na Gorenjskem. Z avtom smo se
pripeljali na dvorišče kmetije in iz hiše je prišel gospodar.
Ko smo mu povedali, da smo na podlagi uradnih evidenc
videli, da redijo ciko in da bi jo pogledali, se je močno
razburil, povedal nekaj kletvic in odhitel stran. Nekaj trenutkov smo v strahu stali brez besed, ko je gospodar
pritekel nazaj z vilami v rokah. Uh, za las je šlo, da smo
se izognili napadu. Počasi je pogovor le stekel in tudi

Priloge zapisniku:
vabilo
spisek prisotnih članov
poročilo blagajnika
zapisnik volilne komisije

Zbor je program soglasno potrdil.
Ad.10
Matjaž Hribar je obrazložil naslednja letošnja priznanja:

Zapisnikar:
Marija Bergant

Predsednik delovnega
predsedstva:
Stane Bergant

Overitelj zapisnika:
Pavle Osredkar

Overitelj zapisnika:
Joži Omahen

Večji okrasni stenski zvonec
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Na začetku 21. stoletja so bili v okviru strokovnih nalog
na področju ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem
domačih živali znotraj programa Varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji, ki ga izvaja Javna služba nalog
genske banke v živinoreji na Oddelku za zootehniko
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, narejeni prvi
koraki za ohranjanje cikastega goveda. Bilo nas je nekaj
entuziastov, ki smo v okviru strokovnega dela iskali ostanke pasme. A pri tem je potrebno poudariti, da so to bili
še vedno časi, ko so rejci, ki so redili ciko, bili nezaupljivi

Ob kosilu se je nadaljevalo druženje rejcev in izmenjava
izkušenj.

-

Stanetu Bergantu za pripravo in vodenje vsakoletnih
občnih zborov, aktivno sodelovanje pri dopolnitvi novega

V devetdesetih letih 20. stoletja je bil narejen prvi popis
staleža krav cikaste pasme. Na območju KGZ Nova Gorica, Ljubljana in Kranj je bilo 59 krav v 42-ih rejah. Število krav, ki so pasemsko ustrezale opisom zgodovinskih
virov je bilo malo, zato so vključili tudi križance. Domačih bikov ni bilo, zato so rejcem ponudili seme uvoženih
pincgavskih bikov iz Avstrije. V strokovnem prispevku iz
leta 1998, v katerem je uporabljeno poimenovanje pincgavsko in ne cikasto govedo, je zapisano: »Možnosti
ohranitve pincgavskega goveda v Sloveniji … Selekcija zaprtega tipa znotraj pasme ne pride v poštev, ker
je populacija premajhna. To pomeni, da je sprejemljivo
osemenjevanje krav z uvoženim semenom pincgavske
pasme. S tem bomo pretapljali pasmo in v končni fazi
dobili tip čistega pincgavca, kakršnega imajo v Avstriji.
Za potrebe osemenjevanja vzdržujemo zalogo semena,
ki ga dobimo iz osemenjevalnega centra v Salzburgu v
Avstriji«. Cika v izvornem tipu je torej skoraj izumrla.
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razdalja med nami se je počasi zmanjševala. Ob slovesu
smo si že segli v roko in se dogovorili za naslednji obisk.
Vsa naslednja srečanja so potekala sproščeno, rejec se
je rad pogovarjal z nami in vedno povedal tudi kakšno
grenko zgodbo o zatiranju cike v preteklosti. Podobne
zgodbe o tem, da so imeli rejci slabe izkušnje z vsemi,
ki so se zanimali za njihove cike v preteklosti, smo slišali
tudi na drugih kmetijah, zato ni čudno, da je bilo na začetku s strani rejcev do nas veliko nezaupanja. A počasi
so rejci spoznali, da so le prišli vedrejši časi za ciko in da
je pasma pričela postajati vedno bolj dragocena kulturna dediščina. Cika je bila kmalu tudi zakonsko zaščitena
(Zakon o živinoreji, Ur. l. RS, 18/02).
Z rejcem Jožetom Romšakom sva večkrat govorila o
tem, da bi bilo potrebno imeti organizacijo, ki bi rejce
cike povezala. Pričele so se aktivnosti rejcev, stroke in
ljubiteljev cike za ustanovitev organizacije, ki bi usmerjala na novo začrtano rejsko delo pri ciki. Rezultat je bil
v ustanovitvi Društva za ohranjanje cikastega goveda v
Sloveniji.
Ustanovni občni zbor Društva za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji je bil 17. oktobra 2001, v Viteški
dvorani na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani. Na ustanovnem občnem zboru smo
bili prisotni: mag. Jože Bergant, Miha Brlec, Anton Burja,
mag. Ivan Ambrožič, mag. Marko Cotman, mag. Marko
Čepon, Bogdan Črv, Jelko Hvala, Janez Kemperle, mag.

Zoran Klinkon, prof. dr. Franc Habe, mag. Drago Kompan, Anton Konec, Franc Košir, Marijana Košir Karničar,
mag. Peter Kunstelj, Franc Leban, Jože Mole, Martin
Pogačar, Peter Ravnik, Janja Ristovski, Rafko Rokavec,
Marjan Zupančič, Jože Romšak, Franc Rutar, Albin Šest,
Radoš Valas, Jože Vončina in Metka Žan. Za predsednika društva je bil izvoljen Jože Romšak, za strokovno
tajnico pa Metka Žan. Za častne člane so bili imenovani
Anton Burja in Anton Klinkon ter pokojna strokovnjaka
Franc Povše in Ciril Šavli. Prisotnim je bila predstavljena
strokovna komisija v sestavi Rafko Rokavec, Marjan Zupančič in Metka Žan. Komisija je do takrat opravila prva
intenzivna iskanja »ostankov cike« po Sloveniji in tudi že
odbrala pet bikcev za vključitev v alternativno vzrejo. To
je bil na začetku najpomembnejši korak, ki je bil potreben za ohranjanje živali v avtohtonem tipu in za ohranjanje slovenske pasme in ne uvoženega pincgavca.
Prvi občni zbor je potekal v času, ko so rejci še čutili vpliv
prepovedi reje cikastega goveda iz preteklih desetletij,
zato je bila relativno visoka udeležba prijetno presenečenje. To je bil dokaz, da sta bila pri rejcih kljub vsemu
zakoreninjena nacionalna zavest in rejska pripadnost.
Prvi občni zbor je bil pomembna iztočnica za uspešno
ohranjanje edine slovenske avtohtone pasme goveda.
Od takrat in do danes se je stalež cikastega goveda povečal za skoraj 1000 %.

Ciki, ki sta v letu 2021 doživeli 20 let
KGZS - Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

Ob branju Cikastega zvončka boste zasledili podatek,
kolikšen je delež krav cikastega goveda v populaciji starejših od deset let in so še vedno v reprodukciji. Res
je, veliko! To potrjuje lastnost cikastega goveda, da ima
dolgo življenjsko dobo. Upam si trditi, da ne glede na
rabo živali, je cikasto govedo dolgoživo, povezujemo pa
ga tudi z drugimi odličnimi lastnostmi: cikasto govedo je
prilagodljivo na lokalne pogoje reje, je primerno za pašo,
tudi na skromnih in hribovitih območjih, je odporno na bolezni, ima dobro plodnost, dobre lastnosti nog, kondicija
živali je praktično enaka v posameznih obdobjih laktacije
… V letu 2021 sta doživeli 20 let življenja dve kravi cikaste pasme. To sta kravi z imenom Cika SI 12284098
v lasti rejca Damjana Jegliča in Cika SI 22301673 v
lasti rejke Renate Šifrer. Damjanu in Renati izrekam
iskrene čestitke, njuni kravi pa naj bosta še naprej
zdravi in še s kakšnim potomcem!

Naša Cika SI 12284098,
rojena: 12. 12. 2001

Naša Cika SI 22301673,
rojena: 2. 6. 2001

Cika SI 22301673 (foto: Renata Šifrer)

Cika je bila vzrejena na naši kmetiji, po domače pri Oreharju na Dovjem. Kljub visoki starosti je še vedno vitalna
in dobrega zdravja. Krava je povrgla preko deset telet.
Pase se na pašniku nad vasjo. V hlevu je njen četrti rod,
kateremu je zgledna vodnica. Že moji predniki so redili cikasto govedo tudi cikaste vole za namen vprege in
dela na njivi, saj so bili zelo odporni in vzdržljivi. Cikaste
vole se je za namen dela vzgojilo pri nas.
Renata Šifrer, Dovje 67, 4281 Mojstrana

Moj Repro d.o.o.

Krvava Peč 7, 1314 Rob
041/832-435
jure@mojrepro.si
www.mojrepro.si

Cika SI 12284098 (foto: Damjan Jeglič)

Našo Ciko smo kupili na kmetiji od gospodarja Noč Pavla iz Planine pod Golico, 13. 11. 2008. Odkar je Cika
na naši kmetiji, je povrgla 10 telet. Kot mati telet je zelo
skrbna, zaščitniška in ljubeča. Vsakokrat koti ponoči in
se je uspešno obrejila tudi v letošnjem letu. Cika je še v
dobri kondiciji, zdrava in vodnica črede na paši. Obdržali
jo bomo do konca njenih dni.
Poletna paša cik na kmetiji Kumer iz Koprivne (foto: Marko Kumer)
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Damjan Jeglič, Špitalič 40, 1221 Motnik

• Oblikovanje in priprava za tisk vseh vrst tiskovin in grafičnih
izdelkov (knjig, revij, katalogov, brošur, zbornikov, serijskih publikacij,
zloženk, letakov, plakatov, razglednic, vabil, nalepk, priznanj, diplom,
koledarjev, logotipov, vizitk …)
• Izdelava internetnih strani
• Fotografiranje dogodkov in prireditev

• Obiščemo vas lahko tudi na vašem domu ali v službi
Pokličite ali pišite in nam sporočite vaše želje
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Šola mladih rejcev 2021

Razstava živine na sejmu AGRA 2021

M

P

Anton Jamnik,
predsednik Združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

Anton Jamnik,
predsednik Združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

ed 14. in 16. julijem je na Srednji kmetijski šoli Grm v Novem mestu potekala že sedma mednarodna šola
mladih rejcev. Izobraževanja, kako pravilno pripraviti živali za razstave, voditi po prizorišču in žival najbolje
predstaviti sodniku ter občinstvu, se je udeležilo 23 mladih rejcev, pri čemer jih je bilo 15 mlajših od osemnajst let. S strani Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji se je usposabljanja udeležila Lucija
Sitar Šarc iz Volčjega Potoka. Erica Rijneveld, priznana nizozemska predavateljica, sodnica in trenerka, je ocenjevala delo mladih rejcev in rejk.

Kandidatinja Društva CIKA, Lucija Šarc; 2. mesto (foto: Anton Jamnik)

Skupinska fotografija udeležencev na šoli mladih rejcev 2021 (foto:
Simona Šarc)

Mladi rejci in mlade rejke so v zelo kratkem času, dveh
dneh in pol, osvojili ogromno novih znanj o profesionalni
pripravi živali za predstavitev na razstavah, prireditvah,
delavnicah in podobnih dogodkih. Udeleženci pogosto
pokažejo veliko poguma, truda in veščin pri pripravi, vodenju in predstavitvi živali širši javnosti.
Mladi rejci in mlade rejke so bili na zaključnem dogodku
lepo in enotno oblečeni, vse živali pa so bile pravočasno pripravljene za ocenjevanje in predstavitev. V skupini
mlajših rejcev je zmagal Matic Zrnec, kljub temu da mu
je telica na samem prizorišču povzročala nemalo težav
ter se med vodenjem dvakrat vrgla na tla. Matic je ostal
miren, jo obvladal in suvereno nadaljeval z vodenjem in
predstavitvijo. Erica je prepoznala njegovo odločnost,

Ocenjevanje Erice Rijneveld vodenja in priprave živali mladih rejcev
za namen razstve (foto: Anton Jamnik)
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nadzor nad telico in željo po zmagi. Na drugo mesto se
je uvrstila naša kandidatka Lucija Sitar Šarc, ki je bila
z dvanajstimi leti najmlajša udeleženka šole doslej.
Sodnica je ocenila, da ima zelo dobre sposobnosti in talent za predstavitev živali. Lucija je ob zmagi povedala,
da prihaja s kmetije, usmerjene v prirejo mleka in poljedelstvo. »Šole sem se udeležila, ker imam rada živali,
predvsem krave. Veliko sem se naučila o ravnanju živali
ter pripravi živali na razstave, šola je bila vznemirljiva in
zabavna.« Med starejšimi rejci je zmagal David Grginič,
drugi je bil Anže Brglez. Strokovna vodja za črnobelo pasmo, prof. dr. Marija Klopčič, vodja projekta šole mladih rejcev v organizaciji Rejcev govedi črnobele pasme
je ob zaključku dodala, da je ponosna na zbrano število
mladih udeležencev ter na mlade rejce preteklih šol, ki
so pomagali pri pripravi, čiščenju ter pranju živali in s
tem olajšali delo tokratnim udeležencem.

Pašnik s cikami pod Peco (foto: Marko Kumer)

o enoletnem premoru (COVID) se je ponovno odprl sejem AGRA – sejem nove generacije (59. Mednarodni
kmetijsko-živilski sejem Gornja Radgona), ki je potekal od 21. do 26. avgusta 2021 ter predstavil novosti na
področju kmetijske mehanizacije ter napredek v živinoreji. Povzemam besede predsednika Pomurskega sejma, Janeza Erjavca, ki pravi, da je »sejem skozi desetletja uspel nadgraditi komercialne predstavitve najsodobnejših
tehnologij, kmetijske tehnike, živilske in živilskopredelovalne industrije ter široke potrošnje z mnogimi mednarodnimi
ocenjevanji, strokovnimi razstavami živali, vzorčnimi razstavami rastlinske proizvodnje, predstavitvami izobraževanja, kongresi in predavanji ter stanovskimi in drugimi druženji«. Razstavo govedi v sklopu sejma je organizirala
KGZS s svojimi področnimi KGZS - Zavodi, v sodelovanju s Pomurskim sejmom d. o. o., Rejskimi organizacijami,
Kmetijskim inštitutom Slovenije in seveda z mladimi rejci, ki so živali odlično pripravili in vodili v maneži.

Na razstavi govedi je sodelovalo, kot do sedaj, tudi
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji. Kmetija Senegačnik, po domače pr Lovrek, se
je predstavila s kravo dojiljo SI 34791440 in z njenim
teletom SI 05503041. Društvo CIKA je rejcu Janezu Senegačniku uredila za tri dni prenočitev v bližnji okolici
sejma, saj imamo v združenju navado, da lastnik, kolikor
je mogoče, na razstavi svojo žival oskrbuje sam in da je
na osrednjem dogajanju ob svoji živali. Janez je bil tudi
med prvimi udeleženci šole mladih rejcev in je svoji živali
izvrstno pripravil za razstavo. Njegova krava je odlična
predstavnica cikastega goveda, kombinirane usmeritve
s poudarkom na prireji mleka.
Na dan govedorejcev, v ponedeljek 23. avgusta 2021, je
bilo dopoldne osrednje dogajanje v maneži pred odprtim
govejim hlevom. Najprej se je pred občinstvom predstavil
plemenski bik Elvar, predstavnik lisaste pasme. Sledila je
še predstavitev cikaste krave s teletom ter predstavitev in
ocenjevanje plemenskih telic rjave, črnobele in lisaste pasme. Ob 13-ti uri je sledila še slavnostna podelitev zvoncev
in priznanj vsem nagrajenim živalim. V hlevu sta bili predstavljeni še dve kravi dojilji s teletoma mesne pasme šarole
in limuzin. Kravo cikaste pasme je občinstvu predstavil Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik za cikasto pasmo
govedi. Krava cikaste pasme je prejela lento, ki sem jo
imel čast pripeti. Matjaž Hribar je bil tudi moderator tokratne razstave, ob dnevu govedorejcev na sejmu AGRA.
Govedo rjave pasme je kombinirano, primerno predvsem za prirejo mleka in tudi mesa. Krave imajo izredno
dobro vsebnost beljakovin in maščob v mleku, zato je
mleko zelo primerno za predelavo v mlečne izdelke, saj
je izplen mleka najboljši. Rjava pasma je tradicionalna
pasma v Sloveniji ter tretja najpogostejša pasma govedi. Na razstavi so bile štiri plemenske telice ter plemenski bik Vard. Plemenske telice rjave pasme je ocenjeval
Marko Mlakar, selekcionist iz KGZS - Zavoda Novo
mesto. Med samim ocenjevanjem je pasmo predstavil
strokovni vodja za rjavo pasmo govedi Matic Rigler,
vodja oddelka za živinorejo na KGZS - Zavodu Ljubljana. Rezultati plemenskih telic rjave pasme:
1. mesto: NG Saratoga SI 25093076, rejec Jakob
Napotnik, Topolšica
2. mesto: Bistra SI 45138924, rejec Peter Popič,
Podgorje pri Slovenj Gradcu
3. mesto: Jablana SI 25288423, rejec Bogdan Kuhar,
Velenje

Janez Senegačnik s svojo kravo SI 34791440 na predstavitvi v sklopu
sejma AGRA (foto: Zoran Kramer)

Črnobela pasma je izrazito mlečna pasma in druga
najpogostejša pasma po zastopanosti v Sloveniji. Na
razstavi je bilo predstavljenih osem plemenskih telic ter
plemenski bik Jezdec. Črnobelo pasmo je med ocenjevanjem predstavila dr. Marija Klopčič, strokovna vodja
za črnobelo pasmo govedi. Ocenjeval jih je Igor Stanonik, vodja oddelka za živinorejo iz KGZS - Zavoda
Kranj. Rezultati plemenskih telic črnobele pasme:
1. mesto: Jona SI 35171931, rejec Ivan Hrga, Juršinci
2. mesto: Toma SI 35187699, rejec Miroslav Petrovič,
Miklavž na Dravskem polju
3. mesto: Pia SI 45299933, rejec Martin Šutja, Spodnji
Ivanjci
Lisasta pasma je tradicionalna, kombinirana pasma primerna za prirejo mleka in mesa. Je tudi najštevilčnejša
pasma govedi v Sloveniji. Na sejmu sta bila predstavljena dva plemenska bika Elvar in Vango, sedem plemenskih telic, dva plemenska bika za pripust iz vzrejališča
Murska Sobota, dve telici v mesnem tipu ter dva bika
pitanca. Lisasto pasmo je med ocenjevanjem plemenskih telic predstavil Jože Smolinger, strokovni vodja
za lisasto pasmo govedi. Ocenjeval pa jih je Igor Stanonik. Rezultati plemenskih telic lisaste pasme:
1. mesto: Tačka SI 25048131, rejka Danica Lemež,
Maribor
2. mesto SI 55371555, rejec Davorin Selinšek, Starše
3. mesto: 25185935, rejka Bojana Raduha, Zgornja
Velka
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Razstava izbranih slovenskih avtohtonih pasem
domačih živali na sejmu AGRA 2021

Iz sosednje Avstrije, RINDERZUCHT STEIERMARK, so
tudi letos pripeljali na razstavo tri telice lisaste pasme.
Ocenjeval jih je Igor Stanonik in kot najboljšo izbral plemensko telico GERO AT 047223369.

Tina Flisar, dr. Metka Žan, mag. Danijela Bojkovski, Javna služba nalog genske banke v živinoreji, Oddelek za zootehniko, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, http://www.genska-banka.si/

Vse živali so bile pripravljene na nivoju, kot se za razstavo spodobi. Kljub enoletnem premoru, je bilo čutiti večjo
željo obiskovalcev do takšnih dogodkov. Ker nisem strokovnjak na tem področju, pa vseeno omenim slišano,
da se je videl napredek pri vseh pasmah govedi, kar je
cilj vsake razstave. Iskrene čestitke rejcem razstavljenih
živali in mladim rejcem, ki ste ob takšnih razstavah nepogrešljivi!

V

Gornji Radgoni je med 21. in 26. avgustom 2021 potekal 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. V hali
D2 je svoje delo predstavila Javna služba nalog genske banke v živinoreji, ki na sejmu AGRA sodeluje že od
leta 2010. Letos je organizirala že 11. razstavo slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Pri promociji rabe
avtohtonih pasem so sodelovale rejske organizacije oziroma društva in njihovi rejci, med njimi tudi ark-kmetije. Na
razstavnem prostoru so se rejci predstavili s svojo dejavnostjo in izdelki slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

Program aktivnosti na razstavnem prostoru Javne
službe nalog genske banke
Paša cik na strmem pobočju (foto: Klemen Poljanšek)

Kmetija SENEGAČNIK
Domače ime: Pr Lovrek
Senegačnik Janez,
Brezje pri Slomu 6,
3232 Ponikva
KGZS – Zavod CE
Kontakt:
031 342 862
janez.senegacnik@gmail.com
Dejavnost na kmetiji:
- Reja dojilj, perutnine
Odločitev za rejo cikastega goveda:
- Avtohtona pasma, skromnost, trdoživost, dobra
plodnost, odlična mati, živahen temperament, kljub
temu nežna žival …
Struktura črede:
CK pasma govedi
- 10 krav
- 3 plemenske telice
- 10 telet
- 1 plemenski bik

Dosežki in posebnosti
- Kmetija z rejo cikastega
goveda in aktiven član
Društva CIKA od leta 2003,
- Reja bikovskih mater
- Poleg redne zaposlitve, delo
na kmetiji opravlja sam.

Po letu virtualnega sejma smo z veseljem pričakali 59.
mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji
Radgoni. V razstavnem prostoru Javne službe nalog
genske banke (Javne službe) je bilo predstavljenih pet
vrst domačih živali in znotraj njih 6 slovenskih avtohtonih
pasem. Obiskovalci so si lahko ogledali kravo cikastega
goveda s teletom, trop jezersko-solčavskih ovc z ovnom,
ovce in ovna pasme belokranjska pramenka, tri drežniške koze s kozlom, štajerske kokoši s petelinom in kranjsko čebelo.
Na dan odprtja sejma, v soboto, 21.08.2021, je razstavo
obiskala delegacija ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z ministrom dr. Jožetom Podgorškom. Pridružili so se mu francoska veleposlanica
v Sloveniji, ga. Florence Ferrari, slovenski minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter
Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma. Sodelavci
Javne službe smo delegaciji predstavili namen reje posameznih avtohtonih pasem, glavne značilnosti pasem,
stalež, oceno ogroženosti in ukrepe ohranjanja. Rejci so
prisotne pogostili z mesnimi in mlečnimi izdelki avtohtonih pasem. Okusili so lahko pršut, slanino, salamo in
suho vratovino iz mesa krškopoljskega prašiča, mesnine
iz mesa belokranjske pramenke ter sir iz mleka drežniške koze in bovške ovce. Podporo avtohtonim pasmam
je s svojim obiskom izkazal tudi mag. Dejan Židan, poslanec in nekdanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

Obisk delegacije ob otvoritvi sejma

Živali so bile obiskovalcem na ogled ves čas tekom odprtja sejma. Veliko navdušenja smo opazili med mladimi
obiskovalci, ki so radovedno opazovali živali in z zanimanjem zbirali pripravljeno gradivo o značilnostih posameznih pasem v obliki zgibank. Pri predstavitvi pasem
so sodelovali tudi rejci, ki so obiskovalcem posredovali
znanja in izkušnje o reji, predelavi in tudi trženju izdelkov. Ob obisku so imeli možnost degustacije in nakupa
izdelkov razstavljenih pasem. Okušali so lahko suhomesnate in mlečne izdelke, različne vrste medu in preizkusili medena mazila.

Zanimanje za avtohtone pasme

Sodelavci Javne službe smo aktivno ozaveščali o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji in
predstavljali ukrepe in naloge programa ohranjanja.
Osredotočili smo se predvsem na mlade in v ta namen
izvajali tudi anketo o poznavanju avtohtonih pasem in o
zavedanju le-teh kot naložbe za prihodnost. Ista anketa
bo izvedena tudi pri osnovnošolcih v različnih regijah in
pri tem bodo v vzorec vključeni učenci iz urbanih kot tudi
podeželskih območij. Ob tem jim želimo predstaviti pomen reje avtohtonih pasem, njihove značilnosti (odpornost in prilagojenost na lokalne pogoje reje), in jim približati zavedanje, da so te pasme pomemben del naše
naravne in kulturne dediščine. Njihovemu ohranjanju je
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potrebno nameniti posebno pozornost, saj bodo le tako
ohranjene tudi za prihodnje generacije.

Drežniško kozo je razstavljal rejec Blaž Kravanja iz
Bovca. Kmetija je usmerjena v vzrejo plemenskih živali
in predelavo mleka v mlečne izdelke. Trop koz je vključen v Rejski program za drežniško kozo in se s svojim
staležem uvršča med največje trope v mlečnem tipu
drežniške koze. Rejec aktivno ohranja tradicijo planšarstva, živali v poletnem času pase na planini Bošca na
Kobariščkem Stolu na 1370 m n.m.v. Na stojnici je obiskovalcem nudil v pokušino odlične mlečne izdelke, ki
so jih lahko tudi kupili. Pomoč mu je nudil sin Tevž, ki je
samostojno prikazal jutranjo in večerno molžo koz.

ovco, cikasto govedo, krškopoljskega prašiča, drežniško
kozo in kranjsko čebelo. Usmerjeni so predvsem v rejo
plemenskih živali za nadaljnjo prodajo in rejo. Na kmetiji
se nahaja alternativna testna postaja za testiranje ovnov
jezersko-solčavske pasme. Vsako leto na kmetiji poteka
tradicionalna licitacija plemenskih ovnov, ki jo obiščejo
rejci te pasme. Ukvarjajo se tudi s predelavo volne in
oblikovanjem polstenih izdelkov ter z izdelavo kakovostnih suhomesnatih izdelkov.

iz mesa belokranjske pramenke in mlečnih izdelkov iz
mleka bovške ovce, ki so jih tudi prodajali.

Belokranjska pramenka (kmetija Vučji ogrizek)

Drežniške koze (rejec Blaž Kravanja)

Trop jezersko-solčavskih ovc (rejec Janez Smrtnik)

Posebne pozornosti so bili tudi tokrat deležni izdelki iz
polstene volne jezersko-solčavske ovce, ki so jih izdelali
v društvu Bicka, ki jih je zastopala Justi M. Juvan. Obiskovalci so lahko izbirali med unikatnimi pokrivali, šali,
jopicami, rokavicami, nakitom in pestro izbiro copat ter
raznimi drugimi okraski.

Aktivnosti Javne službe nalog genske banke

Predstavitev posameznih slovenskih avtohtonih
pasem in njihovih izdelkov
Cikasto govedo je predstavljal rejec Klemen Petek iz
Gornjega Grada. Na ekološki kmetiji »Pri Mušču« redijo tudi jezersko-solčavske ovce in krškopoljske prašiče.
Rejec je na sejmu razstavljal plemensko kravo s teletom. Cike pasejo na planinskih pašnikih Menine planine,
ovce pa na pašnikih blizu domačije. Kmetija je usmerjena v rejo krav dojilj in prirejo klavnih jagnjet. Kmetija ima
status ark-kmetija, s katerim se zavezujejo k ohranjanju
avtohtonih pasem v živem, hkrati ozaveščajo o njihovi
pomembnosti in so odprte za širšo javnost ob predhodni
najavi.

Degustacija izdelkov iz mleka bovške ovce (kmetija Vučji ogrizek)

Štajersko kokoš je razstavljal Oddelek za zootehniko
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki poleg rejcev skrbi za vzrejo plemenskih živali. Pasma je primerna
za kmečka dvorišča in znese od 130 do 160 jajc (tudi
do 200) letno. Jajca imajo značilno belo (svetlo) lupino.
Ocenjeni stalež v rejah po Sloveniji je 1.600 kljunov. Priljubljena je v ljubiteljskih (neregistriranih) rejah, kjer rejci
redijo le nekaj kljunov kokoši.

Ponudba izdelkov iz mleka drežniške koze (rejec Blaž Kravanja)

Izdelki iz polstene volne jezersko-solčavske ovce (društvo Bicka)

Za nadaljevanje tradicije na kmetiji Kravanja se ni bati

Krava pasme cikasto govedo s teletom (rejec Klemen Petek)
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Jezersko-solčavska ovca je bila predstavljena s kmetije Kovk. Ekološka kmetija, katere nosilec je Janez
Smrtnik, leži na Spodnjem Jezerskem. Na kmetiji redijo
več slovenskih avtohtonih pasem: jezersko-solčavsko

Belokranjska pramenka je bila predstavljena z ekološke kmetije Izidor Grabrijan iz Adlešičev. Na kmetiji poleg belokranjske pramenke redijo tudi bovško ovco in
cikasto govedo. Živali avtohtonih pasem so vključene v
rejske programe. Usmerjeni so v vzrejo plemenskih živali in predelavo ovčjega mleka v mlečne izdelke (jogurte,
sire). Poleg avtohtonih pasem redijo tudi druge. Svoje
izdelke tržijo pod imenom Vučji ogrizek in so eden izmed
dveh ponudnikov izdelkov iz ovčjega mleka v Beli krajini.
V času sejma so nudili pokušino suhomesnatih izdelkov
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Medene zgodbe čebelarstva Anzeljc iz Moravskih Toplic
so predstavile čebelje izdelke in medena mazila. Mojca
Anzeljc je apiterapevtka in zeliščarka, hkrati pa skrbi za
več kot 50 čebeljih družin, prideluje med in izdeluje proizvode, kot je čebelji dar, ki je mešanica propolisa, cvetnega prahu, medu in matičnega mlečka. Izdeluje tudi
propolisovo ter medeno-zeliščno mazilo, za katerega je
prejela zlato priznanje za inovativni izdelek.

Kokoši in petelin pasme štajerska kokoš (Oddelek za zootehniko
Biotehniške fakultete)

Krškopoljski prašič ni bil razstavljen, saj bi stik z obiskovalci, ki prihajajo iz različnih regij, povečalo tveganje
za vnos epidemije afriške prašičje kuge v Slovenijo. V
sodelovanju z Društvom rejcev krškopoljskega prašiča
smo v času razstave nudili strokovno gradivo o pasmi
in njenih izdelkih, gradivo v obliki dokumentarnega filma
o reji krškopoljskega prašiča pa je pripravila družinska
kmetija Kamenik iz Loč. Projekcija se je vrtela ves čas
sejma in požela mnogo zanimanja.

Ciril in Helena Totter

Kranjsko čebelo sta razstavljala Mitja in Katja Nakrst
iz čebelarstva Cvet iz Doba pri Domžalah. Mitja je temelje strokovnega dela osnoval v času študija na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemsko inženirstvo, kasneje v
času zaposlitve na Kmetijskem inštitutu Slovenije, prav
v skupini za čebelarstvo. V Čebelarstvu Cvet ponujajo
zrele matičnike, neoprašene in oprašene čebelje matice.
Precejšnjo skrb namenjajo vsem vzrejnim ciljem, s poudarkom na medonosnosti in mirnosti čebel. Katja in Mitja
sta razvila bogato paleto izdelkov, od matičnega mlečka,
cvetnega prahu do medu in voska.

Predstavitev v maneži

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo vsem rejcem slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki so s svojimi živalmi oziroma izdelki sodelovali na letošnji razstavi AGRA 2021.
Hvala, ker ste si vzeli čas in svoje izkušnje in znanja
delili z obiskovalci. Hvaležni smo vam, da ste nam zaupali svoje živali v oskrbo v času sejma in tako omogočili
razstavo. Veseli nas, da je sodelovanje potekalo v prijetnem vzdušju. Želimo si, da so aktivnosti na razstavnem
prostoru Javne službe nalog genske banke dosegle svoj
namen in da smo skupaj pripomogli k prepoznavnosti
avtohtonih pasem, njihovih izdelkov in pomenu ohranjanja. Upamo, da smo doprinesli k odnosu mladih do
podeželja in kmetovanja, kar bo ključno vplivalo na prehransko varnost v prihodnosti.
Nasvidenje do prihodnjič!

Medene zgodbe čebelarstva Anzeljc

Dokumentarni film (avtorstvo kmetija Kamenik) in strokovno gradivo o
krškopoljskem prašiču

S svojimi suhomesnatimi izdelki je blagovno znamko
Mesnine krškopoljskega prašiča zastopal rejec Totter Ciril. Od avtohtonih pasem domačih živali na kmetiji redijo krškopoljskega prašiča, cikasto govedo, trop bovških
ovc in štajerske kokoši. Kmetija ima status vzrejnega
središča za krškopoljskega prašiča. V ponudbi imajo
pester nabor suhomesnatih izdelkov, kot so: pršut, slanina, salama iz mesa krškopoljskega prašiča. Pridobili
so tudi status ark-kmetije in z izvajanjem delavnic aktivno sodelujejo v izobraževanju najmlajših. Redijo tudi
tradicionalni pasmi koz slovensko sansko in slovensko
srnasto pasmo. Na kmetiji molzejo tako koze kot krave,
iz prirejenega mleka delajo raznovrstne mlečne izdelke.
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Dan avtohtonih pasem
V nedeljo, 22. 8. 2021, je tradicionalno potekal dan avtohtonih pasem domačih živali. V ta namen je v maneži potekala predstavitev živali avtohtonih pasem, ki so
bile razstavljene pod okriljem Javne službe. Predstavili
smo namen reje, glavne značilnosti pasem, oceno ogroženosti in ukrepe ohranjanja, rejci pa so živali na ogled
pripeljali v manežo. Po predstavitvi pasem in kmetij v
maneži je sledila slavnostna podelitev priznanj rejcem,
ki so razstavljali slovenske avtohtone pasme domačih živali, in ostalim sodelujočim na razstavnem prostoru D2,
ki so predstavljali izdelke avtohtonih pasem.

Sodelujoči na razstavi avtohtonih pasem

Čebelarstvo Cvet
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Na obisku pri cikah na planini Leskovca pod
Krnom
Marija Merljak

K

onec septembra sem s televizijsko ekipo in v spremstvu strokovnega vodje za cikasto govedo pri Kmetijsko
gozdarskem zavodu Ljubljana, Matjaža Hribarja, univ. dipl. inž. zoot., obiskala planino Leskovca pod Krnom,
kjer so se pasle krave avtohtone pasme cika. Pred tamkajšnjo sirarno so nas pozdravili gospodar Bojan Šturm,
njegova gospa Ksenija in sirar Igor Rutar. Posneli smo oddajo o cikah, edini slovenski avtohtoni pasmi goveda.
Že po strmi in vijugasti cesti mimo vasi Krn navzgor proti
pašniku sem občudovala široko prisojno travno pobočje
mogočne gore. Pogled na Krn me je navdihoval in hkrati
navdajal s spoštovanjem. Višje kot smo šli, več je bilo
pisanih rožnatih trav in kmalu smo opazili prve cike, ki
so s svojo toplo kostanjevo barvo izstopale na pašniku.
Bile so kot sonce, ki nam vedno daje moč in umirjenost.
Cike se skorajda niso menile za nas in so se raje posvečale svoji hrani na »bogatem zelenem krožniku«. A ko
sta jih gospodar Bojan ali gospa Ksenija poklicala, so
razumele klic, njuno govorico, in urno prišle k nam. Moj
mož se je pohecal, češ da razumejo slovensko. In res,
ko je nekoliko zadržano Rezko, tako je bilo namreč ciki
ime, povabil, naj pride k vodnjaku, se je prestopila in res
prišla. O odnosu med človekom in govedom, ali kar med
človekom in živalmi, še ne vemo vsega. Eno pa je gotovo: harmonija med cikami in gospodarjem je bila na
najvišji ravni; očitno zaradi medsebojne povezanosti in
naklonjenosti.
Da bi bila slika harmonije popolna, se je potrudila tudi
narava, ki je kakor z odprto roko ponujala vse, kar je iz
nje zrastlo. Že med počasno vožnjo po strmem kolovozu
sem opazovala rastlinje in zelišča, ki tvorijo šopek koristnih snovi za govedo, za cike in potem tudi za človeka.
Naštela sem kar veliko rastlin, ki uspevajo na pašnikih

pod Krnom. Tu so: materina dušica, trpotec, rman, marjetice, šetraj, krompirjevka, divji por, regačica, meta, navadna zvezdica (kurja črevca), plahtica, kopriva, gabez,
kumina in grmovnice: brin, robidnice in mnoge druge.
Vsa ta zelišča imajo posebno zdravilni vpliv tudi na prebavila človeka, saj s svojimi grenčinami in drugimi snovmi vplivajo na boljši izkoristek hrane, ki jo zaužijemo.
Lahko bi rekla, da dobesedno zdravijo vsak del našega
telesa, a ne tako kot zdravila, marveč popravljajo mehanizem naših celic, da se lahko obnavljajo in popravljajo.
Enako kot gorska zelišča pomagajo ljudem, pomagajo
tudi govedu, cikam. Seveda prebava poteka nekoliko
drugače, saj sodi govedo med prežvekovalce, a kemični
mehanizem je podoben. Zelišča s svojimi snovmi pripravljajo prebavila cik na sprejem hrane in obenem pomagajo, da jo bolje izkoristijo. Posledično je vse, kar nam
krave dajo, od mleka in mlečnih izdelkov do mesa, aromatično, bogato, zdravo in - kar je še zlasti pomembno v pravih razmerjih med minerali, vitamini aminokislinami,
esencialnimi maščobnimi kislinami in ogljikovimi hidrati.
Danes vemo, da ni dovolj samo vedeti, koliko je kake
snovi v nekem živilu, marveč tudi, kako vse te snovi izkoristimo v našem telesu. Tako je poleg količine neke
snovi pomembno tudi sovplivno razmerje med minerali,
vitamini, aminokislinami, maščobnimi kislinami in drugi-

mi snovmi. Tako je na primer za odličen izkoristek kalcija
potrebno »sodelovanje« kar 5 vitaminov in 9 mineralov.
Morda ni predrzno reči, da podobno velja tudi pri krmi za
živali. Čeprav ima meso cike precej več cinka kot meso
goveda intenzivne hlevske reje, pa je potrebno vedeti,
da bo izkoristek cinka najboljši, če so zraven še beljakovine, vitamini E, C in A ter minerala kalcij in fosfor. Zelo
lep primer je tudi izkoristek vitamina B12, ki ga ima cika
tudi več kot govedo hlevske reje, a tudi ta ima najboljši
izkoristek takrat, ko so zraven še vitamini B1, B6, B9, C
in A ter mineral kalcij. Lahko bi rekli, da bogata raznolikost pašne reje v planinah ter široka paleta vsebnosti
koristnih snovi v gorskih zeliščih in drugem rastlinju, zagotavljajo cikam zdravo telo, dobro počutje in tudi dolgo
življenjsko dobo.
A če se vrnemo k človeku: preplet hranil, zelišč in pravih razmerij dajejo v telesu dinamično ravnovesje telesa.
Medsebojno prepletanje in skupno učinkovanje je najbolj izrazito pri mineralih, saj so le-ti s svojimi pozitivnimi ali negativnimi ioni močno reagenčni in z različnim
električnim potencialom zelo hitro vstopajo v biokemične
reakcije. Pri tem zadostuje že nekaj mikrogramov ali miligramov nekega minerala, da procesi stečejo normalno.
Toda že, če nam manjka en sam mineral, ali vitamin,
ena sama esencialna aminokislina ali druga nujna snov,
se presnova upočasni ali celo ustavi. To pa opozarja,
kako pomembna je paša na bogatih zemljiščih z zelišči,
ki imajo v sebi grenčine, eterična olja, čreslovine, zeliščne glikozide, flavone, fitoncide, rastlinske organske
kisline in mnoge minerale, ki sodelujejo v procesu presnove. Žival pa ima prosto pot in svobodno odločitev, da
to sprejme v svoje telo.
Zdaj ko to pišem, so Šturmove cike že v dolini in se
pasejo na travnikih ob Soči, saj pod Krnom vladajo že
prave zimske razmere. Živinorejski strokovnjaki priporočajo pašo čez vse leto, tudi v suhi zimi, razen v
snegu, ko jih je treba krmiti samó s senom, z mrvo, ki
smo jo nakosili poleti. Pašne živali so v mrzlem letnem
času res izpostavljene tudi neugodnim vremenskih razmeram, toda zaradi tega postanejo bolj odpornejše in
bolj zdrave.
S pašo goveda in tudi drobnice na živi zemlji pridobimo
meso in produkte pašnih živali z več vitamini in vsemi drugimi snovmi za prehrano človeka, zato strokovno
pravimo, da so to - funkcionalna živila. Po definiciji so
funkcionalna živila hrana z biološko aktivnim delovanjem, ki zagotavlja ugoden učinek na zdravje in
zmanjšuje možnost nastanka določenih bolezni. Velikokrat rečem, da se narava nikoli ne zmoti, a potrebno
je z njo sodelovati.

Paša cik na Menini planini (foto: Klemen Poljanšek)
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K funkcionalnosti živil iz produktov in mesa goveda, drobnice, kuncev in perutnine veliko prispevajo tudi večkrat
nenasičene maščobne kisline omega 3, kakršne ima
tudi meso divjačine. Z raziskavami so ugotovili, da meso
prav vseh živali pašne reje vsebuje 4-krat več vitamina E kot meso živali iz hlevske reje, krmljenih s koruzo.
Podobno velja tudi za vitamin A in zaščitne karotenoide.
Dobro razmerje med omega 3 in omega 6 je izrednega
pomena pri preprečevanju alergij ter težav s kostmi in
artritisu.

Odhod živali na pašo skozi gozd (foto: Franja Strniša)

Druga zelo pomembna sestavina mesa je tudi konjugirana linolna kislina ali CLA. Naredili so že več kot 300
raziskav o vlogi in pomenu konjugirane linolne kisline in
vse so pokazale, da ta deluje antikancerogeno, antiaterogeno ter proti diabetesu (zlasti pri diabetični neuropatiji) in debelosti (pri moških v predelu trebuha). Če se
krave molznice pasejo, potem je v njihovem mleku tudi
do sedemkrat več konjugirane linolne kisline (CLA),
kot v mleku krav, ki jih krmijo s koruzo. CLA znižuje raven holesterola in trigliceridov, pri ženskah pa uravnava
delovanje ščitnice, če jim ta deluje preslabotno. CLA
preprečuje nabiranje maščobe v telesu, povečuje maso
mišičnega tkiva in trdnost kosti. Protirakavo delovanje
je zlasti opazno pri raku na dojkah, črevesju in prostati.
Dobro je vedeti, da se konjugirana linolna kislina ohrani
tudi v mleku, maslu, skuti in siru, ki so izdelani iz mleka
živali, ki so se pasle.
O vlogi mesa in beljakovin iz njih sem že pisala, zato
bom zdaj dala poudarek mlečnim izdelkom.

Kaj mleko vsebuje?

Mleko imamo v ''genih'', sa je prva hrana in pijača, s katero se srečamo v življenju. Mleko ima vse za življenje
potrebne snovi v ugodni sestavi, a različnih količinah in medsebojnem razmerju gleda na vrsto živali.
Razlike so majhne, a odvisne tudi od vrste paše, ali je
nižinska ali planinska, glede na vrsto krme in stanje živali. Pa vendar ima mleko skupne značilnosti: vse vrste
mleka vsebujejo vodo, celo več kot 80 odstotkov, potem
beljakovine, ogljikove hidrate (mlečni sladkor laktoza in
druge vrste sladkorjev), maščobe, vitamine in mineralne
snovi.
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Najbolje je uživati surovo polno mleko, seveda ob
pogojih, da so bile krave ali drobnica zdrave, molža higienična in mleko takoj ohlajeno. Pri sodobni
strojni molži in mlekovodih do hladilnice to zlahka
dosežemo.
Med vitamini so v mleku vsi, ki so topni v maščobah, in
sicer A, E, D in K ter vitamini skupine B, med njimi največ
pantotenske kisline ali vitamina B5, sledi vitamin B2, ki
je zoper utrujene oči, vrtoglavico, drhtenje ..., uničuje pa
ga svetloba. Vitamin B2 omogoča tudi presnovo maščob
v telesu; holin ali vitamin B7 pa izboljšuje topnost holesterola. Nekaj je tudi vitaminov B1, B3 in B12, razmeroma veliko je vitamina C, a je količina zelo odvisna od
vrste paše. Kravje mleko je vir karotenoidov in skupaj
z drugimi snovmi v njem dobra zaščita pred nekaterimi
vrstami raka, zlasti na debelem črevesju.
Pomnimo: posneto (z manj kot 1,6% mlečnih maščob) ali delno posneto mleko (1,6 - 3,2%) sta ostala
brez vitaminov A, E, D in K ter varovalnih karotenoidov;
pomembnih snovi, vezanih na maščobo. Iz nje pa so naredili maslo in smetano.
Mlečnih maščob je v kravjem mleku okrog 3,7 odstotka.
Laktoze ali mlečnega sladkorja je v kravjem mleku, do
4,8 odstotka. Za zdravega odraslega človeka je redno
uživanje polnomastnega mleka, od 3,2 - 3,6%, povsem
varno in - zdravo. Razen za tiste, ki jim primanjkuje encima laktaza zaradi podedovanih vzrokov ali zaradi obolelega črevesja.
Mlečna maščoba iz polnega mleka nikakor ne škodi, je
vir energije in daje specifično aromo mleku. Vsako mleko
je sestavljeno iz nasičenih in nenasičenih maščobnih

kislin. Nasičenih maščobnih kislin je okrog 70 % in iz
tega podatka izvira ves strah pred mlekom. Toda vedeti
moramo, da so nasičene maščobne kisline v mleku
pretežno iz kratkih verig in srednjedolgih verig, zato
trebušni slinavki ni potrebno izdelovati encima lipaza.
Posledično pride v naše ožilje manj nasičenih maščobnih kislin in holesterola. Zato mleko ne škodi, kot bi sicer
po nasičenosti sklepali.
V mleku so tudi nenasičene maščobne kisline, med
njimi je največ enkrat nenasičene oleinske maščobne
kisline (omega 9, podobno kot v oljčnem olju). Zraven so še večkrat nenasičene maščobne kisline različno
dolgih verig in stopnje nasičenosti... Med njimi sta tudi
esencialni maščobni kislini alfalinolenska omega 3
in linolna omega 6, ki ju moramo nujno pridobiti s hrano in sta sestavni del celičnih membran ter predstopnja
prostaglandinov, ki imajo odločilno vlogo pri vnetnih in
protivnetnih procesih v telesu.
Aminokisline v mleku so nujne za nastanek nevrotransmiterjev, prenašalcev živčnih dražljajev, torej tudi misli.
Prenašalec za dobro spanje je serotonin iz aminokisline
triptofan. V mlečni maščobi so - kot rečeno - topni štirje
za človeka temeljni vitamini: A, D, E in K. Zlasti E in A so
za gradnjo celičnih membran in skrbijo za ''mladost'' možganov, minerali pa so katalizatorji kemičnih procesov.
Mleko je pomemben vir mineralov, saj ima veliko
vseh 20 za človeka nujnih rudninskih snovi ali mineralov. Bolj kot količina rudnin pa je v mleku pomembna njihova raznolikost in sovplivnost, s čimer
uravnajo kislinsko-bazično razmerje ali fizikalno-kemično ravnotežje organizma.

Strma a bogata paša (foto: Klemen Poljanšek)

V mleku so makrominerali: Na, K, Cl, Ca, Mg, P ter
minerali v sledeh: Fe, Cu, Zn, Mg, Se, J, Cr, Co, Mb,
F, As, Ni, Si in B. Vsi so v obliki, da jih telo zlahka v popolnosti sprejme in uporabi. Tako je na primer kalcij iz
mleka organizmu, za kosti, delovanje srca in možganov,
veliko bolj dostopen kot katerikoli kalcij iz drugih virov ali
umetnih dopolnil. Kar 2/3 kalcija (Ca) v mleku je v koloidni obliki in vezanega na kazein kot kalcijev fosfat, ali v
obliki prostih kalcijevih ionov. 1/3 Ca je topnega, od tega
10% v obliki prostih ionov, drugo pa v obliki Ca-citrata.
To skupaj z drugimi sestavinami mleka zagotavlja
kar 100 % absorbcijo mineralov v naš organizem.

Prehranski pomen sirov

Kakovost mleka in tehnološki postopek določata kakovost in hranilno vrednost sirov. Ti so koncentrat visoko
vrednih mlečnih beljakovin, ki jih je 20-35 %, največ v
obliki kazeina, ki ima biološko vrednost od 80 - 85%. Kazein se med izdelavo in zorenjem sira razgradi na aminokisline, ki jih telo lažje, hitreje in temeljiteje izkoristi.
Poveča se razpoložljivost lizina, z zorenjem se povečajo
tudi količine drugih aminokislin, zlasti asparaginske in
glutaminske kisline; to pospeši izločanje želodčnih
sokov in pozitivno vpliva na prebavo. K skoraj 100 odstotni prebavljivosti sirov vplivajo sestavljene aminokisline (peptidi) s kratkimi verigami in mlečna maščoba.
Tudi ta ima dobro sestavo iz pretežno kratkih verig maščobnih kislin z veliko površino in tališčem blizu telesne
temperature. Ker so maščobe nosilke vitaminov A, E,
D in K, je v mastnem siru več vitaminov; v povprečju
jih je 5-8 krat več kot v mleku.

Maslo

Tudi maslo ima maščobne kisline s kratkimi ali srednje
dolgimi verigami; te hitro pošljejo impulz o potešitvi lahkote. Maslo iz mleka živine, ki se je pasla, je bogato z vitaminom A, ta je nujen za zdravo delovanje nadledvičnih
žlez, ki sproščajo stresne hormone. Maslo ima tudi lecitin, ki je nujen za presnovo holesterola. Prav tako ima
stigmasterol, ki sodi med rastlinske sterole in mu s tujko pravimo tudi ''Wulzen faktor'', ali faktor proti otrplosti.
Saj pravimo, da je nekdo otrpnil od strahu ali jeze ...

Cike z Dednikove domačije iz Setnika (foto: Janez Janša)
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Drugi faktor v maslu je ''faktor X'', ki je živalska oblika vitamina K oziroma K2, ki je izključno samo v mlečni
maščobi pašne živine, in ima zelo veliko vlogo za zdrav
razvoj možganov in živčnega sistema.

Paša bogata z aromatičnimi in zdravilnimi zelmi (foto: Klemen
Poljanšek)

Blagodejnost juh

Vse mesne juhe zagotavljajo gradivo za obnovo celic
črevesne stene. Kostne juhe vsebujejo veliko mineralov,
kalcij in magnezij v taki obliki, da ju telo najlažje izkoristi.
Juhe iz kosti s hrustancem in vezivnimi tkivi imajo chondroitin sulfate in glukosamine, ki koristijo zoper artritise. Kdor ima raje perutnino, naj si, kot rečeno pripravi
juho iz težke domače kokoši. Prav posebno dobra je mešana juha iz govedine, perutnine in koščka kurjih jeter.
V juhah sta tudi aminokislini arginin in glicin, ki pomagata želodcu in črevesju. Želatina je hidrofilni koloid, kar
pomeni, da absorbira in zadržuje vlago, torej tudi prebavne sokove ... kostni mozeg je prava pomoč za celjenje črevesne stene.
Vse juhe, v katerih se integralno kuha vse, zagotavljajo
gradbeni material za rast in obnovo celic črevesne stene,
imajo pa tudi zdravilni učinek na vnetne procese v črevesju. Ker iz črevesja prihaja okrog 80 % vse imunske
zaščite organizma, zdravo črevesje zagotavlja splošno
dobro počutje in zdravje. Kostne juhe zagotavljajo dobro
prebavo in so bile stoletja ljudsko zdravilo za prebavni sistem. Imajo namreč obilico mineralov in to v takšni
obliki, ki jo telo najlažje izkoristi. V njih so tudi snovi iz
hrustanca in kit (chondroitin sulfate in glukozamin), ki jih
danes prodajajo kot sestavine dragih pripravkov zoper
artritis in bolečine v sklepih. Juhe iz ribjih kosti in glav
(brodet) imajo tudi jod in druge snovi za boljše delovanje
ščitnice.
Juhe so najstarejša funkcionalna hrana z zdravilnim
učinkom. Precejana čista juha je kot tekočina jušna osnova, ohlajena pa postane želatinasta. Najpomembnejša vloga take želatine je, da uravnava želodčno kislino,
zdravi kolitis in Crohnovo bolezen. Pomaga pa tudi pri
anemiji, diabetesu, mišični distrofiji in celo raku. Jušna
želatina je tako imenovani hidrofilni koloid, kar pomeni,
da vpija in zadržuje tekočino in privlači prebavne sokove,
ki lažje in bolj temeljito prebavijo hrano. Vrh vsega daje
jušna osnova ali jušna želatina svoj poln okus hrani, zato
jo uporabljajo vsi vrhunski kuharji za pripravo pečenk in
drugih jedi. To velja danes prav tako kot pred desetletji.
Jušnih osnov je več vrst; lahko so telečje ali junčje, goveje ali kokošje, ali ribja jušna osnova. Ime dobijo po
prevladujočem mesu v juhi, ki jo kuhamo.
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Ekskuriza rejskega Društva CIKA v
Posočje, 1. 10. 2021
KGZS - Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

V

lanskem letu je ekskurzija zaradi epidemije (COVID) odpadla. Imeli smo dober program, dvodnevni, v sodelovanju z Javno službo nalog genske banke v Sloveniji, in sicer obisk Ark-kmetij v Nemčiji. Ideja ostane seveda
za naprej! Ker se agonija virusa nadaljuje, smo bili tudi letos v skrbeh, ali bo mogoče izpeljati ekskurzijo, ker so
se epidemiološke razmere ponovno začele postopoma slabšati ob koncu poletja. Vseeno smo se na hitro odločili, da
letos obiščemo severovzhodni del Slovenije, Posočje. Posočje je geografsko območje v severozahodni Sloveniji in
obsega ozemlje ob reki Soči. Od severa proti jugu ga delimo na Zgornje, Srednje in Spodnje Posočje, pomembnejši
kraji pa so Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči, Kanal ob Soči in Nova Gorica. Svež alpski zrak, smaragdna reka,
naravne znamenitosti in čudoviti razgledi … tudi dobro zastopano govedo cikaste pasme na tamkajšnjih gorskih
pašnikih … Posočje postaja tudi ekološka regija in ima za to vse pogoje. Je projekt, ki bi, med drugimi pridobljenimi
prednostmi, uspešneje obvaroval male kmetije s povezovanjem ob ekološki trajnostni usmeritvi. Namen ekskurzije
je temeljil na: pridelavi in predelavi mleka (planšarstvo) - pomenu lokalno pridelane hrane - trženju oz. dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji - trajnostnem kmetijstvu.

Ker je članov v društvu vedno več in ste iz celotnega
območja Slovenije, smo letos organizirali ekskurzijo
tako, da ste se člani lahko pridružili ostalim na avtobusu od avtobusne postaje v Žalcu, pa vse do Nove Gorice z vmesnimi postajališči. S tem smo tudi poskušali
zmanjšati dodatno pot posameznemu članu, vedoč, da
so cikorejske kmetije kar odmaknjene iz središč. Kljub v
naprej zastavljenemu urniku in postanki, nismo zamujali.
Ob 9. uri smo imeli organiziran ogled vzrejališča mladih plemenskih bikov na KGZS - Zavodu Nova Gorica
(Kromberk). Sprejela nas je vodja oddelka za živinorejo
Pavla Plesničar s svojimi prijaznimi sodelavci. V Vzrejališču v Novi Gorici vzrejajo rjave, črnobele, limuzin in
šarole bike predvsem za slovenske potrebe, pa tudi za
trgovanje z drugimi članicami EU. Vsi uhlevljeni bikci so
potomci bikovskih mater in elitnih očetov, ki v veliki večini izvirajo iz govedorejsko najrazvitejših držav sveta.

Vsakih 28 dni bike tehtajo in merijo. Ob koncu testa je
ocenjena prirojena zmogljivost rasti glede na lasten prirast in prirast polbratov. Takrat se ocenjujejo tudi lastnosti plodnosti. Po končanem testu skupina strokovnjakov določi namembnost bikov na osnovi selekcijskega
indeksa za prirast in mleko, zunanjosti, teži in dnevnih
prirastov v različnih obdobjih rasti. Biki najboljše kakovosti gredo na osemenjevalni center in so, kot mladi biki,
vključeni v osemenjevanje (preizkus na potomcih), biki z
napakami pa gredo v zakol. Okoli 45 % mladih bikov je
prodanih za naravni pripust.

Malica pred KGZS - Zavodom Nova Gorica (foto: Matjaž Hribar)

Sprejem članov Društva CIKA pred KGZS - Zavodom Nova Gorica (foto: Matjaž Hribar)
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Objekt je zasnovan v obliki črke U. Vzreja živali je prosta,
v odprtih hlevih, kar dovoljuje relativno blaga mediteranska klima. Živali vzrejajo v boksih, na globokem nastilju
ali brez, s senom, travno silažo in peletiranim krmilom.
V objektu za zrejo telet je sprejemni boks in trije boksi kapacitete 16 telet, kjer ostanejo teleta do teže 150-200
kg. Nato jih običajno prestavijo v vzrejališče za bike, kjer
so v boksih 2-4 biki, odvisno od teže in velikosti živali.
Bikce mlečnih oz. kombiniranih pasem uhlevljajo pri starosti 4-5 mesecev, bikce mesnih pasem pa pri starosti
6-7 mesecev. Tu so pod enotnimi pogoji vzreje. Teleta
dobijo dvakrat dnevno krmilo TL - starter (skupaj 2 kg) in
seno boljše kakovosti po volji. Biki dobijo dvakrat na dan
krmilo TL - pit (skupaj 3 kg), ter seno in travno silažo po
volji. V zimskih mesecih dobijo še koruzni drobljenec (1
kg). Zmerno intenzivna prehrana zagotavlja, da so biki
v dobri plemenski kondiciji. Visoki prirasti s koncentriranimi obroki niso rejski cilj, saj želijo vitalne in dolgožive
plemenjake z dobrim libidom. Bikci mlečnih in kombiniranih pasem so v direktnem testu od 165. do 365. dneva
starosti, bikci mesnih pasem pa od 240. do 365. dneva.

Zgodovina Vzrejališča
Dne 1. junija 1956 je bil, z odločbo Okrajne zadružne
zveze Gorica, ustanovljen Center za umetno osemenjevanje živine v Renčah - Žigoni. V juliju 1957 se je začel
odvzem semena bikom, namenjenim za osemenjevanje.
Leta 1961 so bike za osemenjevanje preselili iz Renč v
Kromberk. Že v letu 1964 se je pričelo z zamrzovanjem
semena (prvi v bivši Jugoslaviji). V letu 1971 je Kmetijski
zavod odobril preselitev svojih bikov na Osemenjevalni
center Preska. Tri leta kasneje je zavod pričel z vzrejo

Plemenski bik SI 55460404, cikaste pasme v testu (foto: Matjaž Hribar)

Predstavljeni plemenski biki, različnih pasem, rojeni v februarju (foto:
Matjaž Hribar)

mladih bikov in direktnim testom. Leta 1983 je bilo vzrejališče povečano in obnovljeno. (vir: KGZS Zavod Nova
Gorica)
V testu smo si ogledali tudi plemenskega bika cikaste
pasme SI 55460404, kar je, kljub zagotovljenem večjem
selekcijskem napredku takšnega postopka, velika redkost. Bik je izvorno last rejca Bojana Šturma iz Volarjev
pri Tolminu. Od bika pričakujemo boljšo mlečnost pri njegovih potomkah. Bik je potomec odličnih staršev; očetova linija je »S«, ki ima večji poudarek na mlečni prireji,
mati Lučka SI 84056043 pa končuje šesto laktacijo, povprečje pa je preko 4300 kg mleka, z dobro vsebnostjo
beljakovin, 3,41 %. Izvorna reja je vključena v kontrolo
prireje mleka! Bika cikaste pasme smo imeli priložnost
primerjati z biki drugih pasem, približno iste starosti. Na
koncu so nam gostitelji pripravili presenečenje z okrepčilom. Nad ogledom smo bili navdušeni. Po pozdravu in
zahvali smo se odpravili proti Kobaridu.
Ob 12. uri smo obiskali Sirarski muzej v Kobaridu. Za
Posočje je značilna tisočletna tradicija in dediščina planinskega pašništva in sirarstva. Prve omembe planin
zasledimo že v pisnih virih iz 12. in 13. stoletja. Današnja Mlekarna Planika je nastala prav na osnovi te
dediščine in ohranjene tradicije. Zato so se v mlekarni
odločili, da skupaj s Tolminskim muzejem postavijo zgo-

Člani Društva CIKA v Sirarskem muzeju v Kobaridu (foto: Anton Jamnik)
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na tukajšnjih planinah še živi. Planine se večinoma nahajajo v hribovitih predelih doline Soče nad 1.000 metrov
nadmorske višine. V muzeju si obiskovalci med drugim
lahko ogledajo staro sirarno z ognjem pod kotlom in
arhivsko klet, kjer zorijo stare sire Tolmince. Na ogled je
tudi planinski stan z vso potrebno opremo za predelavo mleka v sir, ki so jo in jo še danes uporabljajo na
planinah Posočja. (vir: SIRARSKI MUZEJ KOBARID)

Možnost ogleda dokumentarne filma v Siraskem muzeju (foto: Anton
Jamnnik)

Stari rezviziti za predelavo mleka v Sirarskem muzeju (foto: Anton Jamnik)

Muzej nam je predstavila gospa Urška Miklavčič, ki je
zaposlena v Mlekarni Planika. V muzeju smo si ogledali tudi dokumentarni film in si tako ustvarili še boljšo
predstavo o preteklosti, sedanjosti in njihov pogled v
prihodnost, ki je zanimiv, tamkajšnjim kmetom prijazen
in stimulativen z namenom spodbujanja lokalno pridelane hrane in je vsekakor nekaj posebnega v slovenskem
prostoru. Sledila je degustacija njihovih izdelkov, ki so
predelani iz mleka na tradicionalen način in imajo certifikat izbrane kakovosti Slovenije za vse njihove izdelke.
Nad okusi in aromami smo bili tako navdušeni, da se je
še kar nekaj časa vila vrsta pred njihovo trgovinico. Naprej smo se odpravili preko Bovca v vas Soča na ogled
turistične kmetije Jelinčič, kjer med drugim redijo tudi cikasto govedo.
V kraju Soča, na poti iz Bovca proti Trenti, se v objemu
narave nahaja turistična kmetija Jelinčič, kjer si lahko
privoščimo oddih in hkrati ob preizkušanju raznih dobrot poskrbimo za polne želodčke. Zaradi odlične lokacije
lahko oddih izkoristite za pohode ob smaragdni lepotici
– reki Soči, raziskujete vse skrite kotičke bovške okolice
in bližnjih gora in se poleg tega odločite za katero od
številnih športnih aktivnosti, ki jih razgibano okolje ponuja. Pobeg iz mestnega vrveža v neokrnjeno naravo v
narodnem parku vas bo zagotovo napolnil z energijo in
pripravil na nove vsakodnevne izzive. Poleg sob in dveh
apartmajev na turistični kmetiji, lahko v toplejših mesecih
bivate tudi v domiselno urejenem kampu Jelinc znotraj
kmetije, ki je v celoti obdan z gozdovi. V sožitju z naravo
vas bodo prebudili zvonci tropa ovac, ki hitijo na dnevno pašo. Poleg bovških ovac pri njih prebiva še veliko
drugih domačih živali, kot so oslički, koze, pujsi, krave
CIKE, kokoši, psi in mačke, ki vam bodo oddih še dodatno popestrili in nudili pristno izkušnjo. Turistične kmetije
Jelinčič zagotovo ne boste zapustili lačni. V njihovi sirarni že več kot 20 let izdelujejo bovški ovčji sir po tradicionalnem receptu, starem preko 700 let, poleg tega pa

Skupinska fotografija na kmetiji Jelinčič v Soči (foto: Alenka Jelinčič))

Na kosilu (foto: Matjaž Hribar)

tradicionalne lokalne specialitete, kot so čompe (krompir
v oblicah) s slano skuto, frike in jagnječje rulade. (Vir:
spletna stran; predstavitev turistične kmetije Jelinčič)
Kamp na kmetiji Jelinčič (foto: Matjaž Hribar)

Ob 14. uri smo bili dogovorjeni za kosilo na turistični
kmetiji Jelinčič v Soči. Malce smo zamudili, vendar nas
je gospodar kmetije Ivan dočakal vseeno z nasmehom in
toplimi pozdravi. Predstavil nam je kmetijo, vzajemnost
in razdelitev dela vseh družinskih članov in pogovor popestril s kakšno zanimivo anekdoto, ki se je nanašala
predvsem na tamkajšnja kmečka opravila in ljudi. V njihovi gostilnici je sledilo odlično kosilo in seveda družabno druženje.

Sirarnica nekoč, Sirarski muzej v Kobaridu (foto: Anton Jamnik)

dovinsko-etnološko zbirko OD PLANINE DO PLANIKE,
in to dediščino predstavljajo različnim skupinam obiskovalcev, kupcem, šolarjem in izletnikom. To živo tradicijo
je v poletnem času mogoče videti na planinah v Posočju,
vendar marsikomu ni dano, da bi se opravil tja, ali pa
za to nima časa. Zato lahko obišče muzej. Opažajo, da
se domači in tuji turist, ki vse bolj množično obiskujejo
dolino Soče, vedno bolj zanimajo za tukajšnjo tradicijo in
lokalno hrano. Preko muzeja želijo planinsko pašništvo
in sirarstvo v Posočju predstaviti širši javnosti. Tradicija
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Sprejem gospodarja kmetije Ivana pred kosilom (foto: Matjaž Hribar)

Hlev za drobnico, cikasto govedo in osle, znotraj kampa na kmetiji
Jelinčič (foto: Matjaž Hribar)

še albuminsko skuto, mehke sire in sirne namaze – klasične in zeliščne. Sir z zelišči in tradicionalni bovški sir
»Trentar« sta zelo priljubljena in sta dobitnika zlatih priznanj. V ponudbi imajo tudi številne domače suhomesne
izdelke, vse od salam, šunke, zaseke do klobas. Ob
tem vam postrežejo sveže pečen domač kruh. Postrv
z ovčjim sirom je njihova hišna specialiteta, postrvi pa
pripravljajo še na veliko drugih načinov. Ne manjkajo niti

Postanek po kosilu (foto: Matjaž Hribar)
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Gregor Slavec – Inovativni mladi kmet 2021

Okoli pol petih popoldne smo se odpravili proti domu.
Spotoma smo se še ustavili ob velikih koritih Soče, ki so
ena izmed najlepših naravnih znamenitosti na reki Soči.
Tolmuni so bili ozki, globoki, v presledkih odprti v bazene,
pravljične smaragdne barve. Navdušenja ni manjkalo.

KGZS - Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar,
strokovni vodja in tajnik Društva CIKA

M

ladi inovativni kmet s svojo idejo spodbuja prenos novih kmetijskih praks in znanj na podeželju, dviguje ugled
poklica in utrjuje vlogo kmeta v družbi. Letos so skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zvezo
slovenske podeželske mladine organizirali 13. izbor nosilca naziva Inovativni mladi kmet – kmetica (IMK
2021). Zaključil se je s podelitvijo naziva najboljšemu kandidatu po oceni pet-članske strokovne komisije, v sestavi: Žan Koroša, Uroš Kovačec, Igor Paldauf, Marjan Golavšek in predsednica komisije Jožica Vodopivec Rozman,
ki si je ogledala kmetijska gospodarstva vseh kandidatov. Poleg ocene strokovne komisije, ki je imela 70 % težo,
je k izboru prispevalo spletno glasovanje, med 10. In 17. oktobrom, in sicer 30 % težo. Letos se je prijavilo enajst
izvrstnih kandidatov. Slovesnost razglasitve in podelitve prestižnega naziva IMK 2021 je potekala, v petek 22. 10. v
predsedniški palači, kjer je bil gostitelj predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki je med drugim dejal
»mladim kmeticam in kmetom res ni mogoče očitati, da ne bi razumeli velikih sprememb v svetu, trajnostnemu razvoju pa dajete osrednji pomen«.

V Ljubljano smo prispeli okoli osme ure zvečer, polni lepih vtisov!

Ogled Veliki korit na reki Soči (foto: Matjaž Hribar)

Nekateri člani so odšli do reke Soče (foto: Matjaž Hribar)

Gregor s strokovno komisijo (vir: ZSPM)

Za prihodnji dve leti je prejel naziv IMK Gregor Slavec iz Knežaka, ki smo ga predlagali v okviru Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji.

Ko smo resnično predani tistemu, kar pride iz naše zemlje,
ustvarimo nekaj, kar ostane za nami.
Skupaj s pridelovalci iz vseh krajev Slovenije
vam predstavljamo tradicionalne, domače, avtohtone izdelke,
ki jih to jesen najdete na naših policah.
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Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana

Gregor kmetuje na težkem geografskem območju Slovenije, kjer je vidno zaraščanje kmetijskih površin na eni
strani, na drugi pa poskuša kmetovati in kolikor se da
sobivati z vedno večjim številom divjadi in zverjadi. Je
rejec, ki se na tem območju trudi ohranjati slovenske avtohtone pasme, ki so temelj kmetijstva v smislu prehranske varnosti za prihodnost. Kljub sorazmerni majhnosti
kmetije, z izdelavo različnih dobrot (sladoled iz kozjega
mleka, domače testenine, jajca, med, meso cikastega

Skupinska; kandidati za naziv IMK, predsednik RS g. Borut Pahor, minister za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek, predsednik KGZS g. Roman
Žveglič in predsednica ZSPM ga. Anja Mager (vir: ZSPM)

Gregor Slavec ob prejetju naziva IMK ob predsednici strokovne
komisije mag, Jožici Vodopivec in predsedniku RS g, Borutu Pahorju
(vir: ZSPM)

goveda …), ki jih ponuja na lokalnem trgu in hkrati preko različnih projektov v domačem okolju, preko vodenih
ogledov in učenja, omogoča najmlajšim in starejšim, da
spoznavajo poklic kmeta in dobrote s kmetij, omogoča
dobro preživetje kmetije. Dokaz, da iz majhnega lahko
zraste veliko. Inovacij in idej mu tudi za prihodnost ne
zmanjkuje (trgovinica, ki bi ponujala lokalno hrano iz bližnjih kmetij ...). Gregor kmetuje v smislu trajnostnega
kmetijstva, njegova kmetija je prejela tudi naziv Ark-središče. Ob prejetju naziva IMK, je Gregor dejal »Začeli
smo s tremi kozami, danes smo tu, v predsedniški palači, ponosni«.

Izvrstni kandidati za naziv IMK (vir: ZSPM)
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KDO ali KAJ smo podeželska mladina – ZSPM?
Anja Mager,
predsednica ZSPM

Z

veza slovenske podeželske mladine je edina prostovoljna, nacionalna, nevladna ter nestrankarska organizacija, ki združuje mlade s podeželja, kakor tudi tiste, ki čutijo pripadnost podeželju. Vodi jo srčna ekipa
prostovoljcev s pestrim naborom znanja, bogatih izkušenj in raznovrstne izobrazbe. Nepogrešljivi del naše
organizacije so prostovoljci, ki so nastanjeni širom celotne Slovenije. Trenutno je v ZSPM vključenih 39 društev
in preko 3000 fizičnih članov. To nam omogoča dobro prekritost naših aktivnosti in dogodkov po vsej državi. Prav
takšne povezave najdemo tudi z mladimi kmeti, ki so ključni akterji slovenskega podeželja. Naše aktivnosti so rezultat našega trdega dela, nenehnega učenja, različnih izkušenj, ki jih pridobivamo tudi iz tujine.

Pri vsem delu pa nas vodi pomembno poslanstvo: Preko druženja, povezovanja, pridobivanja znanj in
izkušenj krepimo samozavest in ponos v mladih s
podeželja.
To delo delimo na štiri področja dela, to so:
- Mladinsko delo in neformalno izobraževanje:
Mladinsko delo in neformalno izobraževanje prepoznavamo kot pomemben povezovalni člen med mladimi ter
lokalno in širšo skupnostjo oz. družbo. S tem je mladim
omogočeno pridobivanje novih znanj, kompetenc, veščin in izkušenj, preko katerih gradijo na svojem osebnostnem razvoju in prispevajo k razvoju družbe ter okolja, v
katerem živijo in delujejo.

Čestitke ministra za kmetijstvo dr. Jožeta Podgorška (vir: ZSPM)

Gregor s soprogo (vir: ZSPM)

Na združenju smo veseli, da je naš kandidat prejel prestižni naziv IMK, saj med drugim pripomore tudi k promociji
cikastega goveda in našega združenja, kjer se trudimo
ohranjati edino avtohtono pasmo gaveda v Sloveniji.
Prepričani smo, da bo poslanstvo IMK v danih dveh letih
uspešno izpeljal, saj ga razume kot navdih mladim, da bi
se ukvarjali s kmetijstvom, ga skupaj razvijali, ohranjali
naravo in delovali v dobrobit živali. Poleg tega pa ima
Gregor lep način govora, ki se odraža v kulturi govora,
veliko sporazumevalno zmožnost, jasno artikulacijo besede, saj je dejansko sam v veliki meri prepričal strokovno komisijo in ljudi, da so glasovali zanj. Nedvomno
bo to »orožje« s pridom uporabil k poslanstvu IMK. V
imenu Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda
še enkrat izrekam iskrene čestitke vsem izvrstnim kandidatom za naziv IMK, še posebej Gregorju in njegovi družini, ki ga ob njegovem poslanstvu podpirajo. Hvala tudi
ekipi RTV Slovenja za lep prispevek o njegovi kmetiji.

Mladi s podeželja smo velikokrat v podrejenem položaju,
saj zaradi oddaljenosti, slabih prometnih povezav, slabe
infrastrukture itd. še težje dostopamo do takih oblik dela
in izobraževanj.
Področje je preplet najrazličnejših vsebin. Sami smo jih
razdelili na 3 sklope:
- delo z društvi (#ekipazapodporodruštev)
- delo z otroki (#teamFROCI)
- neformalno izobraževanje (#štalaTRENERJEV)
- Mladi kmetje in kmetijska politika:
Področje dela za mlade kmete in kmetijsko politiko združuje izobraževanje in informiranje, povezovanje z rele-

Delovni vikend, 2020 (vir: ZSPM)

vantnimi odločevalci in deležniki ter zagovorništvo. Je
neposredna povezava med mladimi kmeti in pristojnimi
institucijami s področja kmetijstva ter ostalimi ključnimi deležniki. Sodelovanje je poglavitnega pomena za
vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo (mladim) kmetom
omogočalo trajnostni razvoj kmetij, primerno plačilo in
dostojno življenje.
Ena izmed prioritetnih nalog je vzpostavitev okolja, v katerem bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko
(nacionalno in evropsko), predlagali rešitve iz prakse
ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vpraša-

GREGOR SLAVEC JE, 9. 12. 2021, NA 7. EVROPSKEM
KONGRESU MLADIH KMETOV, POD NASLOVOM
»MLADI KMETJE VZOR ODPORNOSTI«, V BRUSLJU
PREJEL: EVROPSKO NAGRADO ZA NAJBOLJŠI
PROJEKT ZA IZBOLJŠANJE PODEŽELJSKIH OBMOČIJ.

Čestitke predsednice ZSPM Anje Mager (vir: ZSPM)
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Sestanek podeželske mladine (vir: ZSPM)
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nja. Želimo, da se skozi povezovanje utrjujejo vezi, ki
predstavljajo pomembno dodano vrednost za posameznika ter celotno kmetijsko panogo. Ko se povezovanje
nadgradi v sodelovanje, se oblikujejo kompleksne rešitve, ki pomembno doprinesejo vsem deležnikom.

Igre podeželske mladine (vir: ZSPM)

- Mladinske politike in razvoj podeželja:
Mladinske politike in razvoj podeželja je področje dela
ZSPM, ki se usmerja v izboljšavo življenjskih pogojev za
mlade na podeželju in posledično k razvoju podeželja.
Mladinske politike naslavljamo skozi perspektivo mladih
s podeželja, in se usmerjamo v implementacijo 6. evropskega mladinskega cilja Korak naprej za podeželsko
mladino. Znotraj področja največ pozornosti namenjamo
trgu dela na podeželju.

Kviz podeželske mladine (vir: ZSPM)

Vsak, ki se najde v zgornjem opisu, je vabljen, da se
pridruži enemu izmed društev podeželske mladine in
ima moč dostopati do naših aktivnostiti, projektov … Na
spletni strani www.zspm.si najdete zemljevid z opisi društev in spletni obrazec, preko katerega se lahko prijavite
v enega izmed njih. Lepo vabljeni, da postanete del velike podeželske mladine!

- Mednarodno sodelovanje:
Dejavni smo tudi izven meja naše države. Preko Evropske podeželske mladine se povezujemo s tujimi mladimi na podeželju. Smo člani evropskega komiteja mladih
kmetov, kjer mnenje slovenskih mladih kmetov poiskušamo ponesti na evropsko ravan. S pomočjo IFYE pa
se mladi podeželani odpravljajo na izmenjave na kmetije
širom Evrope, po novem pa ponujamo tudi nmožnost izmenjave v ZDA.

Ohranjanje avtohtonega cikastega goveda na
območju Haloz
KGZS Zavod Ptuj
Barbara Brodnjak,
terenska kmetijska svetovalka

H

aloze so izredno raznolika pokrajina tako z naravnega kot tudi z družbenega in gospodarskega vidika. V preteklosti so bile znane predvsem po odličnih vinogradniških legah, od tod tudi drugo ime Vzhodnih Haloz – Vinorodne Haloze ali Spodnje Haloze (ob Ptujskem polju). Zahodne Haloze na drugo strani pokrivajo pretežno
bukovi gozdovi, znotraj katerih se na pobočnih gruščih mozaično pojavljajo javorovi gozdovi, zato so imenovane tudi
Gozdnate Haloze ali Zgornje Haloze.
Haloze se začenjajo na zahodu pri Makolah, tako da
tvorita njihovo zahodno mejo Jelovški potok ter gmota
Plešivca in se od tod vlečejo v sorazmerno ozki progi
v smeri JZ-SV od Goričaka ob slovensko-hrvaški meji.
Na severu omejujeta Haloze Dravinja in Drava, na jugovzhodu in vzhodu pa vzhodni odrastki Karavank, izraženi v gorski pregraji Boč-Donačka gora-Macelj. Vzhodno
od Maclja poteka meja Haloz po razvodnici med Dravo
in njenim pritokom Bednja, ki je hkrati slovensko-hrvaška meja.
Haloze slovijo kot pokrajina močno razgibanih, nizkih
terciarnih goric, ki merijo 241 km2 in z nadmorskimi višinami vse do 600 m nad morjem.

Haloške občine (vir: Strateške smernice za razvoj turizma na območju
Haloz).

Haloško kmetijstvo je precej zaznamovala depopulacija
prebivalstva v drugi polovici preteklega stoletja, kar je
prineslo s sabo pomanjkanje delovne sile v kmetijstvu,
zaraščanje kmetijskih površin, delitev zemlje in spremembe lastništva.
Osrednji problem, ki ga trenutno zaznavamo v Halozah,
je zaraščanje kmetijskih površin. Kmetovalci med razlogi za zmanjšanje ali opuščanje kmetijske pridelave izpostavljajo težje pridelovalne pogoje in slabe razmere v
kmetijstvu.

Haloze (vir: M. Podgorelec, arhiv ZRSVN, projekt LIFE TO
GRASSLANDS).
Razgiban relief Haloz (vir: M. Podgorelec, arhiv ZRSVN, projekt LIFE
TO GRASSLANDS).

Na podelitvi nagrade za inovativnega mladega kmeta v predsednikovi palači (vir: ZSPM)
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Še do nedavnega so Haloze veljale za eno najbolj nerazvitih področij Slovenije, kjer so skromne možnosti za
preživetje ter prometno odročne. Haloze v celoti obsegajo okrog 32.500 hektarjev površin, na kateri živi 18.863
prebivalcev (SURS na dan 31. 12. 2017) v sedmih občinah.

Predvsem zaradi težje obdelovalnih pogojev, so travišča
postajala pašniki. Paša je starejši način vzdrževanja travišč pod gozdno mejo kot košnja. Čeprav se z uvedbo
paše na travniku na prvi pogled ne spremeni veliko, pa
biotska pestrost na pašnih površinah močno upade. Živina poveča vnos hranil v tla, posledično se hitro spremeni
vrstna sestava rastlin. Prevladovati začnejo rastline, ki
se pred objedanjem zaščitijo s trni ali strupenim mleč33

kom. S pašnikov običajno izginejo nekatere naravovarstveno pomembne vrste. Kjer je na paši zelo veliko
živali, so tla steptana in za mnoge male sesalce in talne
nevretenčarje niso več ustrezen življenjski prostor. Z načinom paše, kot so ga izvajali v preteklosti, pa se lahko
biotska pestrost travišča celo poveča. V tem primeru gre
za zmerno, uravnoteženo pašo (ekstenzivno pašo), ki se
tako kot včasih izvaja pozno poleti in jeseni, ko kmetje
s travnika že pospravijo seno in otavo za krmo. Iz tega
razloga se vedno bolj spodbuja kmetije, da se odločajo
za avtohtone pasme živali, ki so lažjega tipa. Na ta način
se ohranja biotsko pestrost ter preprečuje zaraščanje.
V Halozah je kar nekaj rejcev avtohtonega cikastega
goveda, ki so tudi člani Združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji.
Eden izmed njih je kmetija Korpič iz Dravcev, ki se je
pred leti odločila za rejo cik.

šljala o preusmeritvi v rastlinsko proizvodnjo, vendar zaradi samega reliefa to ni bilo izvedljivo. Nadaljevala sta
z iskanjem rešitev in razmišljala o reji drobnice ali Škotskega goveda, predvsem zaradi vzdrževanja travniških
površin. Z namenom ohranitve kmetije sta preuredila del
hiše, priglasila dopolnilno dejavnost in pričela nuditi nočitve z zajtrkom. Ker pa mimo njune hiše vodi Evropska
pešpot (E7) in Haloška planinska pot (VTC 11), se jima
je porodila ideja, da bi se na njunih pašnikih pasle živali,
ki so tradicionalne, avtohtone. Tako sta pričela z rejo cik,
saj jima je reja govedi bila blizu in imela sta že obstoječ
novejši goveji hlev. Gospod Zvonko je pripeljal na kmetijo štiri telice in zgodba se je začela plesti. Kasneje sta
pripeljala še plemenskega bika in stalež se je začel povečevati. Danes imata 15-22 živali v čredi in sta nadvse
zadovoljna z izborom pasme. Kot sta večkrat omenila,
so to zelo nezahtevne živali, saj ni potrebno cele noči
prebedeti ob breji kravi.

bil takrat tik pred propadom. Tako je dobil voljo in zagon
za nadaljevanje dela in kmetovanja. Pravi, da še danes
redi tisto ciko, ko so mu jo pripeljali pred 12-timi leti.

vati in iskati informacije o najbolj primernih pasmah za
haloške brege. Ker je bil že od majhnih nog zelo povezan z naravo in lokalnim okoljem se je odločil za nakup
avtohtone pasme govedi – cikasto govedo. Prebral je,
da je reja cik preprosta, da je to naša avtohtona pasma
ter ni težav s telitvami, kar je bil glavni razlog za odločitev. Kar nekaj časa je na trgu iskal primerno telico.
Dobil je informacijo, da jih redijo na eni izmed kmetij v
Medvodah. Nemudoma je šel po to teličko in se hkrati
včlanil v društvo, v katerem je pridobival informacije o
rejcih v Sloveniji in tako začel s povečevanjem črede cik
in osemenjevanjem. Tako so danes na kmetiji samo še
avtohotne pasme živali (cikasto govedo, prašiči krško-poljske pasme in štajerske kokoši).

Janez Emeršič in njegove cike (foto: Barbara Brodnjak).

Cike kmetije Korpič (foto: Zvonko Korpič).

Korpičeve krave na paši (foto: Zvonko Korpič).

Zgodba se je pričela pred 20 leti, ko je gospod Zvonko
s svojo ženo Marijo prevzel kmetijo. Skupaj sta zgradila
hlev, nabavila čredo goveda črno-bele pasme in se pričela ukvarjati z mlečno proizvodnjo. Mleko sta oddajala
v Mlekarsko zadrugo Ptuj do leta 2011. Nakar je gospa
Marija zbolela in sta se skupaj odločila, da tako ne bo
šlo naprej. Čeprav imata dva sinova, kmetije nista mogla
predati, saj obstoječe stanje ni zagotavljalo delovnega
mesta. Ker kmetije kljub vsemu nista želela opustiti, sta
začela iskati rešitve, da jo obdržita. Najprej sta razmi-

Iz videmskega dela Haloz se selimo v Zgornji Leskovec,
kjer kmetuje gospodar Emeršič Janez. Njegova zgodba
se je pričela v osnovni šoli, ko so na majhni samooskrbni
kmetiji z družino ostali brez očeta. V družini je bilo pet
otrok in mati s slabim zdravstvenim stanjem. Tako so bili
otroci primorani skrbeti en za drugega. Ker v družini ni
bilo denarja za šolanje, se je Janez moral po končani
dvoletni srednji šoli zaposliti v takratni žagi Vindiš. Ob
službi je kmetoval in pomagal družini, da so preživeli.
Kot pravi sam, so bili to težki časi, saj so morali živeti
zelo skromno. Da pa to ni bilo dovolj, je zaradi stečaja
podjetja izgubil službo, kar je situacijo še poslabšalo. Da
so preživeli, je moral povečati stalež živali. Takratni terenski veterinar gospod Danijel Zavratnik mu je svetoval,
da nabavi cike, saj so prilagodljive takšnemu oteženemu
terenu. Ni vedel, kaj naj stori, a nekako je moral ohraniti
kmetijstvo za preživetje. Nabavil je telico, ki je bila križana s ciko. Nakar ga je poklical gospod Rafko Rokavec,
takratni strokovni tajnik Združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji in mu ponudil denar, da si
kupi cikasto govedo, v zahvalo, da vztraja s kmetovanjem na tako oteženem terenu. Denar je odklonil, saj je
želel cike kupiti sam.

Korpičeva domačija (foto: Matjaž Hribar)
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Kljub vsemu so mu konec leta kar pripeljali dve telički cikaste pasme. Še danes jim je neizmerno hvaležen, saj je

Njegova pot in kmetovanje še danes nista lahki, saj na
kmetiji živi sam, do stanovanjske hiše se ne da pripeljati
z avtom, ob slabih vremenskih razmerah tudi s traktorjem ne gre. Tako vsak dan 15 min pešači do hleva, ki se
nahaja spodaj ob cesti, da lahko oskrbi svoje živali. V
čredi ima trenutno 35 odraslih živali. Pravi, da je cikasto
govedo zelo nezahtevno za rejo in telitev. Najraje vidi, da
mu krave skotijo kar na pašniku in kot se je sam izrazil,
teličke pobira kot gobe. Ženske živali obdrži za nadaljnjo
rejo, spitane bikce pa proda. Presrečen je, ko dobi plačilo in s tem občutek, da sta njegovo delo in trud poplačana. Skupno obdeluje 39 hektarjev strmih travnikov, od
katerih ima 12 ha svojih, ostale površine ima v najemu.
Zaradi strmin in zahtevnega terena, mora večino dela
opraviti ročno. Svoje delo opravlja z veseljem in pravi, da
bi se zelo rad udeležil letnih občnih zborov. Težavo mu
predstavlja prevoz, upa, da bo nekoč nekje bližje in bo
tako lahko spoznal še ostale člane društva.

Kokolove cike med počitkom (Vir: M. Podgorelec, arhiv ZRSVN,
projekt LIFE TO GRASSLANDS).

Naslednja zgodba o reji cik se odvija v Dolah pri Stopercah na kmetiji Kolarič. Nosilka Erna in njen mož Jože
sta prevzela ljubiteljsko kmetijo od staršev nosilke. Na
omenjeni kmetiji so že v preteklosti redili različne pasme
govedi (simentalke, angus in limuzin). Stalež govedi na
kmetiji je bil ves čas manjši (2-5 GVŽ), saj so že nosilkini straši redili živali ob službi. Z istim načinom dela
sta nadaljevala gospa Erna in njen mož. Samo rejo cik
sta začela z dnem, ko jima je sosed ponudil brejo telico,
saj bi jo v nasprotnem primeru prodal drugam. Gospod
Jože se je odločil, da od njega odkupi ponujeno telico.
Omenjena telica je bila priljubljena in mu je takoj prirastla
k srcu. Kravo imata še danes na kmetiji. Reja govedi je
presegla ljubiteljsko rejo in danes predstavlja 8 odraslih
krav z 8 teleti. S cikastim govedom so resnično zadovoljni. Gospod Jože pravi, da je edina njihova pomanjkljivost
to, da so pri uhlevitvi naporne. Takrat postanejo žlehtnobe, vendar jim oprosti, ker so to cike. Njegove cike.

Emeršičeve živali na haloškem bregu (foto: Barbara Brodnjak).

Z rejo cikastega goveda se ukvarjajo tudi na kmetiji Kokol v Pristavi pri Cirkulanah. Nosilec kmetije, gospod
Stanislav, že od majhnih nog živi na samooskrbni haloški kmetiji. Kmetijo je zaradi spleta okoliščin prevzel od
svojih staršev. Na kmetiji so redili lisasto govedo, prašiče
in kokoši že njegovi starši. Precej težav na kmetiji so jim
predstavljale telitve, zato je g. Stanislav začel razisko-

Kolaričeve živali na paši (foto: Jože Kolarič).
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I

zpolnjevanje Registra pasem z zootehniško oceno je ena izmed nalog dolgoletnega programa Javne službe nalog genske banke v živinoreji. V okviru te naloge spremljamo tudi stalež čistopasemskih živali po posameznih
pasmah, ki jih redimo v Sloveniji. Pri govedu spremljamo stalež za 12 pasem, in sicer za 8 tujerodnih, za 2 tradicionalni, za 1 pasmo, ki še nima definiranega statusa skupine pasem ter za cikasto govedo, ki je edina ohranjena
slovenska avtohtona pasma goveda.

V okviru dolgoročnega programa Javne službe nalog
genske banke v živinoreji, smo v letu 2020 opravili pregled stanja in razširjenosti cikastega goveda v desetletnem obdobju 2010-2020. Podatke smo pridobili iz
Registra pasem in Statističnega urada RS. Naj ob tem
spomnimo, da je bilo cikasto govedo pred vključitvijo v
gensko banko (to je bilo na začetku tega tisočletja) skoraj štiri desetletja brez rejskega programa, skoraj tik pred
izumrtjem in da je bil stalež čistopasemskih živali v letu
2001 le okoli 500.

Pasemska struktura goveda v
Sloveniji v obdobju 2010-2020

V živinoreji se srečujemo z rejo čistopasemskih živali in
različnih križancev. Za trajnostno ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje genetske pestrosti znotraj posameznih pasem, so pomembne zlasti čistopasemske
živali. V preglednici 1 prikazujemo število čistopasemskih živali po posameznih pasmah, ki predstavljajo glavnino pasem goveda v Sloveniji. Pasemska struktura
pasem goveda je prikazana za obdobje 2010-2020 na
podlagi staleža živali, ki smo ga pridobili iz Registra pasem z zootehniško oceno.
V preglednici 1 je prikazan trend spreminjanja staleža
posameznih pasem goveda v letih 2010-2020. Vidimo,
da se je v desetletnem obdobju spremljanja močno povečalo število čistopasemskih živali mesnih pasem goveda limuzin in šarole. Na tretjem mestu v deležu povečevanja je cikasto govedo, ki ima med posameznimi

pasmami sicer najmanjši stalež, a je trend povečevanja
v desetletnem obdobju pri tej pasmi velik, saj se je število čistopasemskih živali povečalo na 236 %. Skoraj
prepolovil se je stalež živali pri rjavem govedu (na 54
%), medtem ko se je stalež pri lisasti pasmi zmanjšal za
slabih 10 %, pri črno-beli pasmi pa se je stalež povečal
za okoli 13 %.
V letu 2020 je bil celotni stalež goveda v Sloveniji 485
608 (SURS, 2021). Prevladovala je lisasta pasma goveda (42 %), ki je predstavljala skoraj polovico vsega
goveda v Sloveniji. Najmanjši delež med posameznimi
pasmami je imelo cikasto govedo (1,14 %). Velik delež,
kar 25,90 % celotne populacije goveda predstavljajo različni križanci. Delež posameznih pasem goveda v Sloveniji za leto 2020 je predstavljen na sliki 1.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Razlika 2020-2010
Indeks 2020/2010, %
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Rjavo govedo
44408
41283
38716
36298
34400
32977
31530
29475
26867
25041
23847
-20561
53,70

Število kmetij, kjer so redili cikasto govedo, se je od leta
2010 do leta 2020 povečevalo iz 697 na 1293, kar predstavlja 85 % povečanje (slika 2). Od leta 2010 do leta
2017 lahko vidimo linearno povečevanje števila kmetiji,
ki so redile cikasto govedo. Po tem letu pa se je to povečevanje pričelo zmanjševati in v zadnjem letu 2020 se je
število celo zmanjšalo za 6 kmetij.
V preglednici 2 je prikazano povečevanje števila kmetijskih gospodarstev, kjer so redili cikasto govedo po statističnih regijah v Sloveniji v obdobju od 2010 do 2020.
V letu 2020 se je število kmetijskih gospodarstev z rejo
cikastega goveda glede na leto 2010 povečalo v vseh
statističnih regijah. Največje število kmetij s cikastim govedom je v savinjski (23 %), osrednjeslovenski (20 %) in
gorenjski (19 %) statistični regiji. Število kmetij, kjer redijo cikasto pasmo goveda se je od leta 2010-2020 najbolj
povečalo v notranjsko-kraški (4,55 krat), obalno-kraški
(4 krat) in podravski regiji (3,83 krat).
Podobno kot število kmetij s katerokoli kategorijo cikastega goveda, se je v obdobju 2010-2020 povečevalo tudi

Slika 2: Število kmetijskih gospodarstev s cikastim govedom v obdobju 2010 - 2020 (SIR)

število kmetij, kjer redijo krave cikaste pasme (Preglednica 3), kar predstavlja poleg telic za obnovo črede in
plemenskih bikov, plemensko rejo ter reprodukcijo. Tudi
v tem primeru je bilo največje število kmetij s kravami
cikaste pasme v obdobju 2010-2020 v savinjski, osrednje-slovenski in gorenjski statistični regiji.
Na kmetijah v Sloveniji so v letu 2020 v povprečju redili
4,28 glav cikastega goveda, od katerega je bilo v povprečju 2,80 krav (Slika 3). Največje povprečno število
cikastega goveda na kmetiji so redili v obalno-kraški
(10,15) in notranjsko-kraški regiji (6,98) regiji. V regijah,
kjer je cikastega goveda največ, so v povprečju redili nekoliko manj govedi in krav na kmetijo. V savinjski regiji
so redili 3,76 glav, od katerih je bilo 2,43 krav, v osrednje-slovenski regiji 4,68 glav, od katerih je bilo 2,81 krav
in v gorenjski regiji 4,24 glave od katerih je bilo 2,69 krav.

Preglednica 2: Število kmetijskih gospodarstev s cikastim govedom po statističnih regijah (SIR)

Slika 1: Delež posameznih pasem goveda v Sloveniji v letu 2020
(Register pasem, 2020)

*Ostale pasme: čistopasemske živali – škotsko višavsko govedo, rdeči angus,
nemški angus, galloway, Aberdeen Angus, istrsko govedo

Preglednica 1: Število čistopasemskih živali po posameznih pasmah goveda in letih v Sloveniji in kazalnik 2010/2020 (Register pasem z
zootehniško oceno)

Lisasto
govedo
226074
220182
214492
209516
209589
214960
217783
214876
206820
205300
203851
-22223
90,17

Število kmetij, kjer redijo cikasto govedo, smo ocenili na
podlagi podatkov Sektorja za identifikacijo in registracijo
živali (SIR) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije. Število živali je vedno zajeto na isti dan, to je 1. junij tekočega leta. V izračun so
zajeta vsa kmetijska gospodarstva, ki so v letih od 2010
do 2020 redila vsaj eno žival cikaste pasme.

Črno-belo
govedo
79372
80227
81807
83297
84627
87208
89899
90268
88327
88145
89510
10138
112,77

Šarole govedo
4247
5175
4080
4971
6830
7602
7659
7614
9061
9447
10351
6104
243,72

Limuzin
govedo
4149
4847
5075
6167
7340
9043
10478
13300
15118
17151
20790
16641
501,08

Cikasto
govedo
2341
2558
2858
3097
3351
3784
4289
4751
4905
5253
5531
3190
236,27

Regija
Gorenjska
Goriška
JV Slovenija
Koroška
Notranjsko - kraška
Obalno - kraška
Osrednje-slovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Spodnjepo-savska
Zasavska
Slovenija

2010
183
53
38
27
11
5
212
18
98
37
15
697

2011
200
62
44
25
11
7
216
24
1
111
46
11
758

2012
195
72
56
30
16
8
223
34
2
152
46
17
851

2013
243
73
65
31
25
10
227
29
3
162
50
19
937

2014
238
81
62
33
21
8
219
34
3
183
45
22
949

2015
242
85
67
43
19
10
232
44
3
201
49
25
1020

2016
253
94
79
55
35
14
241
54
4
254
46
26
1135

2017
244
88
88
67
38
15
272
60
4
268
58
26
1228

2018
235
71
81
71
36
18
269
62
8
294
54
33
1232

2019
244
77
99
77
46
19
274
62
11
294
57
39
1299

Preglednica 3: Število kmetijskih gospodarstev, ki redijo krave cikastega goveda po statističnih regijah (SIR)

Regija
Gorenjska
Goriška
JV Slovenija
Koroška
Notranjsko - kraška
Obalno - kraška
Osrednje-slovenska
Podravska
Pomurska
Savinjska
Spodnjepo-savska
Zasavska
Slovenija

2010
114
35
14
14
5
3
137
9
53
19
9
412

2011
127
33
21
18
5
4
145
13
61
21
11
459

2012
146
40
25
20
8
4
154
17
1
68
22
7
512

2013
160
46
37
24
13
7
141
23
1
99
33
12
596

2014
168
54
40
26
12
5
150
26
2
119
31
12
645

2015
168
56
47
30
13
8
165
30
2
130
34
13
696

2016
178
60
50
34
25
12
179
36
2
162
33
16
787

2017
181
61
54
41
30
14
184
42
3
181
36
17
844

2018
176
58
49
45
31
16
189
41
4
198
37
20
864

2019
184
57
52
50
35
17
193
39
4
203
36
19
889

2020
240
81
93
82
50
20
262
69
10
294
56
36
1293
2020
182
55
59
58
40
17
195
40
6
202
40
21
915

Ind. 2010/2020
131
153
245
304
455
400
124
383
300
151
240
186
Ind. 2010/2020
160
157
421
414
800
567
142
444
381
211
233
222
37

Preglednica 4: Stalež cikastega goveda po posameznih kategorijah v zadnjih letih (SIR)

2010
2011
2012
2013
2014
Slika 3: Povprečno število vseh kategorij goveda in krav cikaste
pasme na kmetijo v letu 2020 (SIR)

Največ kmetij, ki so v letu 2020 redile cikasto govedo
oziroma krave cikaste pasme, je redilo samo eno žival
te pasme. Seveda je potrebno upoštevati, da je mogoče, da so na takšni kmetiji tudi goveda drugih pasem
in križanci ali pa dejansko gre za zelo majhne kmetije.
Sledijo kmetije z dvema, tremi, štirimi in petimi glavami
govedi oziroma kravami cikaste pasme (Slika 4). Število
kmetij z več kot 20 govedi oziroma 20 kravami cikaste
pasme je bilo zelo majhno, saj je bilo vseh kmetij, ki so
redile več kot 20 glav cikastega goveda le 34 in več kot
20 krav le 7.

Slika 4: Število kmetij glede na število vse govedi in krav cikaste
pasme na kmetiji v letu 2020

Slika 5: Povečevanje staleža goveda cikaste pasme v obdobju 20102020 (SIR)

2015
2016
2017

Število živali cikastega goveda v
obdobju 2010-2020

V Sloveniji se število živali cikastega goveda od leta
2010 povečuje (Slika 5, Preglednica 4). Celotni stalež
cikastega goveda v letu 2020 je bil 5531 živali in se je od
leta 2010 povečal za 236 %. Podobno kot v preteklih letih so največji delež predstavljale krave (2561; 46,3 %),
sledila so teleta v starosti manj kot 6 mesecev (1168;
21,1 %). Telet v starosti od 6 do 12 mesecev je bilo 505
(9,1 %) in telic 718 (13,0 %). Indeks povečanja števila
krav je bil v tem obdobju večji od skupnega števila cikastega goveda in je znašal 254 %.
V število bikov starih 12 do 24 mesecev (425) in starejših od 24 mesecev (154) je vključeno tudi število plemenskih bikov, ki se povečuje, saj je vedno več rejcev,
ki uporabljajo bike za naravni pripust. Uporaba bikov za
naravni pripust se širi tudi v manjše črede, še posebej
pa je razširjena v večjih čredah cikastega goveda, kar je
povezano z manjšimi stroški osemenjevanja in z večjim
deležem brejih krav ter posledično rojenih telet. V preteklih letih, ko je bil stalež cikastega goveda manjši, se je
velik delež bikov uporabil za plemenske bike. V zadnjih
nekaj letih, ko se je stalež povečal, je vedno več bikov, ki
jih redijo za prirejo mesa.

2018
2019
2020
Ind. 2010/2020

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Krave

Telice

1008
43,1
1115
43,6
1243
43,5
1349
43,6
1494
44,6
1685
44,5
1884
43,9
2106
44,3
2273
46,3
2401
45,7
2561
46,3
254

346
14,8
371
14,5
372
13,0
401
12,9
476
14,2
555
14,7
628
14,6
682
14,4
640
13,0
688
13,1
718
13,0
208

Biki
(12-24 m.)
214
9,1
222
8,7
263
9,2
298
9,6
302
9,0
294
7,8
348
8,1
384
8,1
362
7,4
391
7,4
425
7,7
199

Največ krav cikaste pasme v Sloveniji je v starosti treh
do štirih let (382; 15 %), sledi praktično enako število
krav starih štiri do pet let (338; 13 %) in pet do šest let
(339; 13 %) in (Slika 7 in 8). Podobno je tudi število krav
starih dve do tri leta (255;10 %), in število krav starih
med šest in sedem let (267; 10). Število starejših krav
se s starostjo zmanjšuje (sedem do osem 9 %, osem do
devet 6 % in devet do deset 6 %). Krav, ki so v starosti
od deset do petnajst let, je bilo v letu 2020 kar 356 (14
%). V čredah najdemo tudi 55 (2 %) krav, ki so stare od
15 do 20 let in tudi dve kravi, ki sta bili starejša od 22 let.

Skoraj 60 % vseh krav cikaste pasme redijo v treh regijah
osrednje-slovenski (21 %), savinjski (19 %) in gorenjski
(19 %) regiji (Slika 6). Sledijo goriška, notranjsko-kraška,
JV Slovenija in koroška regija z med 6 in 7 %. V ostalih
regijah je po 5 ali manj % vseh cikastih krav.

Biki
(nad 24 m.)
56
2,4
64
2,5
63
2,2
87
2,8
96
2,9
104
2,7
120
2,8
120
2,5
121
2,5
151
2,9
154
2,8
275

Teleta
(do 6 m.)
494
21,1
568
22,2
641
22,4
673
21,7
686
20,5
816
21,6
910
21,2
1005
21,2
1054
21,5
1145
21,8
1168
21,1
236

Teleta
(6 12 m.)
223
9,5
218
8,5
276
9,7
289
9,3
297
8,9
357
9,4
399
9,3
454
9,6
455
9,3
478
9,1
505
9,1
226

Skupaj
2341
100,0
2558
100,0
2858
100,0
3097
100,0
3351
100,0
3784
100,7
4289
100,0
4751
100,0
4905
100,0
5253
100,0
5531
100,0
236

Tako je skupaj kar 16 % krav cikastega goveda v populaciji starejših od deset let in so še vedno v reprodukciji,
kar kaže na izredno dolgoživost cikastih krav.

Prostorska razširjenost

Slika 9 prikazuje prostorsko razširjenost kmetijskih gospodarstev, ki redijo krave cikastega goveda po statističnih regijah. Pasma je razširjena po celotni Sloveniji, z
različnimi barvami je prikazana zastopanost kmetijskih
gospodarstev, ki redijo krave cikastega goveda po posameznih statističnih regijah. Najtemneje je obarvana
savinjska statistična regija, kjer je največ kmetijskih
gospodarstev, ki redijo krave cikastega goveda, sledita
osrednje slovenska (rdeča barva) in gorenjska (oranžna
barva). Najsvetleje je obarvana pomurska statistična regija, kjer je najmanjše število kmetijskih gospodarstev,
kjer redijo krave cikastega goveda.

Slika 7: Število krav glede na starost krave v l. 2020

Slika 9: Prostorska razširjenost kmetijskih gospodarstev, ki redijo
krave cikastega goveda v Sloveniji
Pastirica Fani Trobevšek pri svojih osemdesetih letih na Veliki planini
(foto: Zdenka Trobevšek)

0-10

Slika 6: Delež krav po regijah v letu 2020
Slika 8: Delež krav glede na starost krave v l. 2020
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Legenda: Število kmetijskih gospodarstev, ki redijo krave cikaste
krave v posamezni statistični regiji
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Zaključek

Stalež cikastega goveda je med posameznimi pasmami
goveda, ki prevladujejo v reji v Sloveniji sicer najmanjši,
a je trend povečevanja populacije čistopasemskih živali
pri tej avtohtoni pasmi goveda med največjimi. Celotni
stalež cikastega goveda v letu 2020 je bil 5531 živali in
se je od leta 2010 povečal za 236 %, v primerjavi z letom
2001 pa za več kot 800 %.

območju R Slovenije, torej se je reja cikastega goveda v
zadnjem obdobju razširila tudi izven izvornega območja
pasme.

Pregled zakola cikastega goveda po posameznih
kategorijah v obdobju 2010-2020
dr. Metka Žan
doc. dr. Silvester Žgur
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

V

Rejskem programu za cikasto pasmo je zapisano, da je proizvodna usmeritev kombinirana pasma z večjim
poudarkom na prireji mleka. Zapis je v skladu z zgodovinskimi podatki, saj je bila pasma do 60. let prejšnjega
stoletja prepoznavna kot odlična molznica. A po sprejeti in potrjeni prepovedi reje cikastega goveda je bila pasma več desetletij prepuščena bolj ali manj sama sebi, predvsem pa tistim redkim posameznikom, ki so jo uspeli ohraniti do začetka tega tisočletja. V vmesnem obdobju se je na področju prireje mleka razširila reja visoko proizvodnih
tujerodnih pasem. Danes večina rejcev redi cikasto govedo kot kombinirano pasmo, glavnino krav redijo kot dojilje
za prirejo odstavljenih telet za zakol. V opravljeni raziskavi nas je zanimala najprej struktura zakola, se pravi delež
zaklanih živali cikastega goveda po posameznih kategorijah, nato pa tudi rast in kakovost klavnih polovic, zato smo
analizirali tudi neto dnevni prirast, maso klavnih polovic in oceni za konformacijo ter zamaščenost klavnih polovic.

V letu 2020 so krave cikaste pasme redili na 915 kmetijah v Sloveniji. Število kmetij s kravami cikaste pasme
se je v obdobju 2010-2020 povečalo v vseh statističnih
regijah, v povprečju za 2,22 krat. Indeks povečevanja je
večji v regijah, kjer je manjše število kmetij s cikastimi
kravami. Še posebej se za rejo krav te pasme odločajo
na kmetijah z omejenimi zmožnostmi za kmetovanje zaradi strmih površin, ker lahko te površine popasejo le z
govedom, ki je manjšega telesnega okvira.

Radovedni pogled cike (foto: Metka Žan)

Zelo očitno se za rejo krav cikaste pasme v zadnjih letih
odločajo tudi v statističnih regijah, kjer pasma v preteklosti ni bila prisotna, saj je danes cikasto govedo razširjeno v vseh 12-ih statističnih regijah. V letu 2020 se je
število kmetijskih gospodarstev, ki redijo cikasto govedo,
v primerjavi z letom 2010 povečalo v vseh statističnih
regijah. Indeks povečevanja je večji v regijah, kjer je
manjše število kmetij s cikastimi kravami in je bil večji od
skupnega števila cikastega goveda in je znašal 254 %.
Največ kmetij s cikastim govedom je v Savinjski (23 %),
Osrednjeslovenski (20 %) in Gorenjski (19 %) statistični
regiji. Število kmetij, kjer redijo cikasto pasmo goveda se
je od leta 2010-2020 najbolj povečalo v Notranjsko-kraški (4,55 krat), Obalno-kraški (4 krat) in Podravski regiji
(3,83 krat). Cikasto govedo je razširjeno po celotnem

Skupinska paša cikastega goveda na Velem polju (1.680 m), ki je
med najvišje ležečimi planinami v Sloveniji in ima največji stalež cike
(foto: Metka Žan)

Podatke smo pridobili na Sektorju za identifikacijo in registracijo živali (SIR) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in na podlagi
le-teh, pripravili pregled zakola cikastega goveda po posameznih kategorijah v obdobju 2010-2020. Podatki so
predstavljeni v preglednici 1 in na sliki 1.

Iz preglednice 1 in s slike 1 je razvidno, da je največje
število in delež živali cikastega goveda zaklanih v slovenskih klavnicah v obdobju 2010-2020 v kategoriji A
(mladi biki starosti 12-24 mesecev), sledi kategorija V
(teleta do 8 mesecev starosti), kategorija B (biki starejši od 24 mesecev) in kategorija Z (teleta starosti 8-12
mesecev). Manjše število predstavljajo kategorije živali
E (telice starejše od 12 mesecev), D3 (krave > 5 let) in
D2 (krave v starosti 30 mesecev - 5 let). Najmanjše število zaklanih živali cikastega goveda je bilo v kategoriji
C (voli) in D1 (krave < 30 mesecev). Število vseh zaklanih živali se je v obdobju 2010-2020 stalno povečevalo.
Večino živali zakoljejo torej mlade in starejše bike, saj ti
dve kategoriji skupaj predstavljata skoraj 39 % zaklanih
živali. Zelo visok delež zaklanih živali je tudi v kategoriji
Z, teleta v starosti od osem do 12 mesecev (11 %) in
kategoriji V, teleta do 8 mesecev starosti (23 %). Teh je
veliko več, kot je v povprečju razvrščenih vseh zaklani
goved v Sloveniji, kjer je za leto 2020 znašal delež zaklanih telet kategorije A 24 %, kategorije Z pa dobrih 14 %.
To bi lahko bilo posledica dejstva, da večino krav redijo
kot dojilje, teleta po odstavitvi pa dajo v zakol.

Slika 1: Delež zaklanih živali cikaste pasme v slovenskih klavnicah po
posameznih kategorijah in letih

Preglednica 1: Število zaklanih živali cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih kategorijah in letih
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10356

2427

1568

192

106

487

931

1046

2386
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2010

520

140

93

14

6

31

51

35

111

39

2011

583

145

97

18

5

34

57

45

135

47

2012

691

140

122

28

6

44

62

64

153

72

2013

707

180

129

18

11

28

66

75

148

52

2014

747

197

136

14

5

29

63

75

153

75

2015

771

177

146

9

5

30

68

69

187

80

2016

929

218

169

27

6

40

81

72

205

111

2017

1311

286

179

24

15

67

123

143

318

156

- Dezikim derm V1 je popolni virucid, saj uniči tudi najtrdovratnejše viruse.

2018

1304

294

144

13

20

68

117

145

329

174

- Najzahtevnejši uporabniki v zdravstvu uporabljajo Dezikim derm.

2019

1367

314

164

16

16

56

115

158

332

196

2020

1426

336

189

11

11

60

128

165

315

211

Sreča v dobrih rokah.
- Dokazano koži prijazen in dermatološko testiran.
- Zanesljiv in učinkovit skladno z evropskimi EN standardi.
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Na slikah 2, 3 in 4 prikazujemo spreminjanje mase klavnih polovic zaklanih živali cikastega goveda po posameznih kategorijah v obdobju 2010-2020. Pri teletih V
kategorije vidimo rahel trend povečanje mase klavnih
polovic, saj se je masa klavnih polovic v desetletnem
obdobju povečala za približno 10 kg. Pri starejših teletih kategorije Z pa je trend ravno obraten, vendar veliko
manj izrazit. Največja razlika v masi klavnih polovic je
bila opažena pri mladih bikih kategorije A (slika 3), kjer
se je masa v obdobju 2010-2020 zmanjšala za okoli 40
kg. Precejšnje zmanjšanje je bilo zaznati tudi pri masi
zaklanih krav v kategorijah D2 in D3 (slika 4), kjer se je
le ta v obdobju 2010-2020 zmanjšala za okoli 20 kg. Ta
sprememba je najbolj presenetljiva pri kategoriji D3, saj
gre za kategorijo odraslih živili, krave starejše od 5 let,
in bi to lahko nakazovalo na trend zmanjševanja odrasle
velikosti živali.

Na osnovi mase klavnih polovic in starosti ob zakolu,
smo izračunali tudi dnevni neto prirast, ki nakazuje na
intenzivnost pitanja. Na slikah 5 in 6 prikazujemo spreminjanje neto dnevnega prirasta zaklanih telet, bikov,
volov in telic cikaste pasme v slovenskih klavnicah po
posameznih letih v obdobju 2010-2020. Pri kategorijah
zaklanih telet in bikov vidimo, da se je dnevni neto prirast
v proučevanem obdobju zmanjšal za približno 10 %. To
je verjetno posledica ekstenzivnih pogojev reje, ki so pri
ciki še izrazitejši kot pri drugih pasmah goveda v Sloveniji. Pri volih vidimo najprej zmanjšanje, nato povečanje
ter v letu 2020 ponovno zmanjšanje dnevnega neto prirasta, vendar je zaradi majhnega števila zaklanih volov
po posameznih letih to težko pojasniti. Pri telicah pa vidimo od leta 2011 dalje ravno obraten trend povečevanja
dnevnih neto prirastov v proučevanem obdobju.

(manj močne krme, mineralov …). V proučevanem obdobju se kaže pri večini kategorij trend izboljšanja ocen
za konformacijo, razen pri kategoriji mladih bikov, kje
ocene med leti malo nihajo, ni pa opaziti kakšnih sprememb.

Slika 7: Spreminjanje konformacije (EUROP 15) zaklanih telet cikaste
pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

razred 3-) in to v primerjavi z mladimi biki za v letu 2020
že 2 podrazreda višjo oceno. Zamaščenost živali je med
posameznimi leti malo nihala, pri teletih, bikih in kravah
lahko opazimo rahel trend zmanjševanja zamaščenosti
klavnih polovic, ki je nekoliko bolj izrazit pri bikih in kravah po letu 2015.

Slika 10: Spreminjanje zamaščenosti (EUROP 15) zaklanih telet
cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

Slika 5: Spreminjanje neto prirasta zaklanih telet cikaste pasme v
slovenskih klavnicah po posameznih letih
Slika 2: Spreminjanje mase klavnih polovic zaklanih telet cikaste
pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

Slika 11: Spreminjanje zamaščenosti (EUROP 15) zaklanih bikov, volov in telic cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih
Slika 8: Spreminjanje konformacije (EUROP 15) zaklanih bikov, volov
in telic cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

Slika 6: Spreminjanje neto prirasta zaklanih bikov, volov in telic
cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

Slika 3: Spreminjanje mase klavnih polovic zaklanih bikov, volov in
telic cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

Slika 4: Spreminjanje mase klavnih polovic zaklanih krav cikaste
pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih
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Na slikah 7, 8 in 9 prikazujemo spreminjanje konformacije (EUROP 15) zaklanih telet, bikov, volov in telic ter krav
cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih v obdobju 2010-2020.
Najboljše ocene za konformacijo pri cikastemu govedu
v obdobju 2010-2020 so dosegli biki kategorije A, ocene
med 7 in 8 pomenijo razred konformacijo med R- in R0.
Sledijo teleta in telice (sliki 7 in 8) s konformacijo malo
nad 7 oziroma malo pod 7. Najslabšo konformacijo so
dosegle krave z ocenami med 5 in 6, kar pomeni razred
med O0 in O+ (slika 9). Med posameznimi kategorijami
krav so starejše krave (D3) v primerjavi z mlajšimi kravami dosegle boljše ocene za konformacijo. Nekoliko presenetljivo je, da so starejša teleta dosegla slabšo konformacijo od mlajših telet, saj se običajno konformacija
zaklanih živali s povečanjem starosti in mase ob zakolu
izboljšuje. To je verjetno posledica ekstenzivnega načina

Slika 12: Spreminjanje zamaščenosti (EUROP 15) zaklanih krav
cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

Sklepi
Slika 9: Spreminjanje konformacije (EUROP 15) zaklanih krav cikaste
pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih

Na slikah 10, 11 in 12 prikazujemo spreminjanje zamaščenosti (EUROP 15) zaklanih telet, bikov, volov in telic
ter krav cikaste pasme v slovenskih klavnicah po posameznih letih v obdobju 2010-2020.
Iz primerjave slik 10, 11 in 12 je razvidno, da so bila teleta cikastega goveda najmanj zamaščena, ocene med
4 in 5 pomenijo razrede med 2- in 20, telice pa so dosegle najvišjo oceno zamaščenosti (ocena 7 predstavlja

Število vseh zaklanih živali cikastega goveda se je v obdobju 2010-2020 stalno povečevalo. Izmed posameznih
kategorij zaklanih živali prevladujejo mladi in starejši biki
(skoraj 39 % zaklanih živali). Zelo visok delež zaklanih
živali je tudi v kategoriji Z, teleta v starosti osmih mesecev do enega leta (11 %) in kategoriji V, teleta do 8
mesecev starosti (23 %). Teh je veliko več, kot je v povprečju razvrščenih vseh zaklani goved v Sloveniji, kjer
je za leto 2020 znašal delež zaklanih telet kategorije A
23,56 %, kategorije Z pa okoli 15 %. To bi lahko bilo posledica dejstva, da večino krav redijo kot dojilje, teleta po
odstavitvi pa dajo v zakol.
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Povezujemo.
Praznujemo.
150 let.

Presenetljivo je, da se je masa klavnih polovic v obdobju 2010-2020, razen pri teletih kategorije V in telicah,
zmanjševala. Največja razlika je bila opažena pri mladih
bikih kategorije A, kjer se je masa v obdobju 2010-2020
zmanjšala za okoli 40 kg. Precejšnje zmanjšanje je bilo
zaznati tudi pri masi zaklanih krav v kategoriji D2 in D3,
kjer se je le ta v obdobju 2010-2020 zmanjšala za okoli
20 kg. Ta sprememba je najbolj presenetljiva pri kategoriji D3, saj gre za kategorijo odraslih živali, krave starejše
od 5 let, in bi to lahko nakazovalo na trend zmanjševanja
odrasle velikosti živali.

Povezujemo.
Praznujemo. Ukrep KOPOP, zahteva GEN_PAS v letu 2022
150 let.

Ocene za konformacijo se pri kategoriji mladih bikov v
proučevanem obdobju niso spreminjale, medtem ko se
pri vseh ostalih kategorijah kaže trend izboljševanja.
Ocene za zamaščenost se pri teletih V kategorije in
telicah niso spreminjale, medtem ko se pri vseh ostalih kategorijah kaže trend zmanjševanja zamaščenost,
pri mladih bikih kategorije A se je ocena zmanjšala kar
za skoraj en podrazred. Te spremembe so povezane z
zmanjšano intezivnostjo pitanja (manjši dnevni neto prirast) in manjšo maso klavnih polovic ob zakolu.

Dnevni neto prirast zaklanih telet, bikov, volov in telic cikaste pasme se je v proučevanem obdobju zmanjšal za
okoli 10 %. To je verjetno posledica ekstenzivnih pogojev reje, ki so pri ciki še izrazitejši kot pri drugih pasmah
goveda v Sloveniji.

ZADRUŽNA
ZVEZA
SLOVENIJE

V

letu 2022 bo možen vstop v ukrep KOPOP z nekaterimi operacijami, med drugim tudi v operacijo GEN_PAS.
Kmetije, ki še niso vključene v ukrepe KOPOP in se želijo v letu 2022 vključiti v možne, odprte operacije,
morajo pred oddajo zbirne vloge opraviti obvezno predhodno usposabljanje.

V kolikor ste svojo petletno obveznost že opravili, boste lahko v letu 2022 podaljšati obveznosti še za eno
leto, če so bile zahteve podaljšane že v letu 2020 in
2021. Vstop v ukrep KOPOP je petleten, v kolikor se ne
izvaja celotno obdobje, je potrebno prejeta sredstva vrniti.

ZADRUŽNA
ZVEZA
SLOVENIJE
Povezujemo.
Praznujemo. 150 let.

Cika na jesenski paši (foto: Metka Žan)

Povezujemo. Praznujemo. 150 let.

Anton Jamnik,
predsednik Združenja rejcev avtohtonega
cikastega goveda v Sloveniji

Operacija GEN_PAS je namenjena ohranjanju genskih
virov lokalnih pasem ter izboljšanju stanja biotske in
genske raznovrstnosti, s preprečevanjem izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. Do
plačila za operacijo so upravičene avtohtone ter tradicionalne pasme živali.
Upravičenec se v operacijo lahko vključi z vrsto živali,
katerih skupna obtežba znaša najmanj 1 GVŽ. Živali,
vključene v operacijo morajo, biti na KMG prisotne
celotno koledarsko leto. Plačilo se lahko uveljavlja
samo za živali, ki so vpisane v izvorno rodovniško
knjigo, rodovniško knjigo oziroma registre ali evidence porekel, ki jih vodijo organizacije za živinorejo, odobrene v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo.
Število živali, vključenih v operacijo se ne sme spreminjati v obdobju trajanja obveznosti. Število živali se glede na vstopno leto lahko zmanjša za največ 10 %,
vendar ne sme biti nižje od vstopnega praga. Če ena
žival predstavlja več kot 10 % živali vključenih v operacijo, se število živali med leti lahko glede na vstopno
leto zniža za eno žival. Kot živali, prisotne na KMG,
se šteje tudi živali, ki so določeno obdobje na paši
na KMG planini ali KMG skupnem pašniku. V primeru
podaljšanja obveznosti GEN_PAS, po preteku petletne
obveznosti, se obveznost lahko podaljša, ne glede na
število uveljavljanih živali.

ZADRUŽNA Povezujemo.
Praznujemo.
ZVEZA
SLOVENIJE 150 let.

Žival, vključeno v operacijo, je treba nadomestiti
v roku 60 dni od dneva izločitve (pogin, višja sila),
v primeru prodaje ali zakola pa v roku 30 dni. O izločitvi je treba agencijo pisno obvestiti in priložiti
ustrezna dokazila v roku desetih delovnih dni od
dneva izločitve, o nadomestitvi živali pa v roku desetih delovnih dni od dneva nadomestitve. Nadomestitve
živali oziroma dopolnitve zbirnih vlog se opravljajo
na kmetijski svetovalni službi. Za obveščanje se upo-

Dvojčka ob materi (foto: Klemen Petek)
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Cike na kmetiji Trobevšek iz Zakala (foto: Zdenka Trobevšek)

rabljajo predpisani obrazci. Ne glede na datum izločitve
oziroma nadomestitve, ki ga upravičenec navede na obrazcu, se za govedo in konje kot datum izločitve oziroma
nadomestitve uporablja datum odhoda oziroma prihoda
na KMG iz centralnega registra govedi oziroma centralnega registra konj.
Če izločena živali ni nadomeščena v ustreznem roku ali
je po nadomestitvi živali število GVŽ manjše od števila
prijavljenega v zahtevku, je potrebno zahtevek ustrezno
zmanjšati. Pri vlaganju zahtevka upravičencu ni treba
priložiti seznama živali, potrjenega od pristojne selekcijske službe, saj to preverbo opravi agencija sama. Podatki o vpisu v ustrezne evidence se za pasme goveda in konjev preverjajo na dan 1. 2. tekočega leta, za
prašiče, ovce, koze in kokoši pa na dan pred oddajo
zbirne vloge.
Z operacijo predpisano število živali posamezne pasme
se v GVŽ preračuna z uporabo koeficientov iz obrazca
"Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali". KMG
mora na predpisanih obrazcih voditi evidence o delovnih
opravilih, iz katerih je razvidno, kdaj so bile opravljene
izločitve in nadomestitve živali, vključenih v operacijo.
Ob oddaji zahtevka se preveri vpis živali v izvorno rodovniško knjigo, rodovniško knjigo oziroma registre ali
evidence porekel, ki jih vodijo organizacije za živinorejo, odobrene v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo in
število živali. Ob pregledu na kraju samem se pregleda
stanje živali in površin na KMG ter evidence o delovnih
opravilih glede na operacije, v katere ste vključeni (minimalno evidenca gnojenja po GERK-ih ter uporaba FFS),
tudi zbirniki gnojil in FFS. Popiše se vrste in kategorije
živali, prisotnih na KMG ter preveri ustreznost pasem.
Za pravilno izvedeno operacijo plačilo znaša 193,62
eura na GVŽ letno za avtohtone pasme domačih živali in 116,17 eura na GVŽ letno za tradicionalne pasme
domačih živali.
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Genotipizacija plemenskih bikov cikastega goveda
z namenom odstranjevanja primesi drugih pasem
Doc. dr. Mojca Simčič 1, mag. Danijela Bojkovski 1, PD dr. Ivica Medugorac 2
1
2

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
Ludwig-Maximilians-Univerza München, Veterinarska fakulteta

Uvod

Cikasto govedo je bilo v preteklosti oplemenjeno s pincgavskim govedom, prekrižano z lisastim govedom in zamenjano z rjavim govedom. Poleg tega je preko osemenjevanja s pincgavskim govedom dobilo gene rdečega
holštajnskega goveda, saj je bilo pincgavsko govedo v
Avstriji pod vplivom holsteinizacije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (Simčič in sod., 2016). Leta 1992
je bilo v Centralni podatkovni zbirki (CPZ) Govedo na
Kmetijskem inštitutu Slovenije vpisanih le še 59 krav za
katere so bili poznani podatki v rodovniku in tako tudi delež drugih pasem v njihovih rodovnikih (Jeretina, 2004).
V letu 2002 je bilo na osnovi ocene lastnosti zunanjosti
v CPZ Govedo na novo registriranih še okoli 300 živali
cikastega goveda, ki naj bi bile potencialno brez primesi
drugih pasem. Vse živali, ki so po zunanjosti ustrezale
cikastemu govedu, so bile vpisane v register in kasneje
v rodovniško knjigo kot cikasto govedo. Zaradi neznanih rodovnikov in podobnosti v lastnostih zunanjosti med
cikastim in pincgavskim govedom, je bilo skoraj nemogoče izključiti živali s primesmi pincgavskega goveda
(Simčič in sod., 2016).
S podobno situacijo pri pomurskem govedu v Avstriji
so se v preteklosti že soočili Medugorac in sod. (2009).
Pomursko govedo v Avstriji so po 2. svetovni vojni oplemenjevali z rumenim frankovskim govedom in/ali ga
zamenjevali z lisastim govedom. V 80-ih letih prejšnjega
stoletja so pričeli z iskanjem tipičnih predstavnikov pasme, da bi ohranili originalno pomursko govedo. Ker so
imeli tipični predstavniki pasme enega ali več prednikov
v rodovniku, ki so pripadali rumenemu frankovskemu
govedu, jih niso vključili v program ohranjanja. V program so tako vključili živali pomurskega goveda, ki so jih
odbrali le na podlagi lastnosti zunanjosti in so bile brez
znanega rodovnika. Ker sta si pasmi zelo podobni, je
bilo pomursko in rumeno frankovsko govedo samo po
zunanjosti skoraj nemogoče ločiti. Veliko let kasneje

so s filogenetskimi študijami ugotovili, da je ohranjeno
pomursko govedo podpopulacija rumenega frankovskega goveda, ker je z njim tako zelo prekrižano. S tem so
dokazali, da ohranjanje in selekcija živali brez znanega
rodovnika in odbira samo na osnovi lastnosti zunanjosti,
lahko vodi v izgubo genetske identitete določene pasme
oziroma do premika populacije k drugi pasmi.
Z namenom, da bi preprečili izgubo genetske identitete
originalnega cikastega goveda, smo se za genotipizacijo in genetsko karakterizacijo odločili tudi pri cikastem
govedu.

Genetska karakterizacija na osnovi
mikrosatelitnih genetskih označevalcev
kot osnova za določitev avtentičnosti
cikastega goveda

Na podlagi zbranih podatkov in dvomov o tem, katero
govedo se je dejansko ohranilo, smo pričeli z zbiranjem
bioloških vzorcev pri živalih, iz katerih smo izolirali dedni
material (deoksiribonukleinsko kislino; DNK). Na osnovi
genotipizacije 150 živali na 14 pozicijah v genomu živali smo določili genotip teh živali. Te pozicije imenujemo
mikrosatelitni genetski označevalci. Podatke o genotipu
cikastega goveda smo združili z genotipi drugih pasem
govedi iz sosednjih držav v okviru Konzorcija za genetsko raznolikost govedi v Evropi (Felius in sod., 2011). Le
tako smo lahko naredili molekularno genetsko karakterizacijo cikastega goveda, ki je bila podrobno predstavljena v reviji Kmetovalec (št. 5/ 2013). Z genetsko analizo
smo ločili cikasto govedo od drugih pasem na podlagi
edinstvene frekvence alel (alela je ena izmed možnih oblik gena), ki so jo opredelile kot avtentično pasmo. Kljub
primesem drugih pasem so rezultati pokazali, da se je
izvorno cikasto govedo ohranilo (Simčič in sod., 2013).

govedi. Referenčne pasme so pasme, ki so razširjene
v geografski bližini proučevane pasme. Prav tako so to
vse pasme, ki so jih v preteklosti uporabljali za oplemenjevanje, križanje ali pretapljanje proučevane pasme.
Referenčne pasme so lahko tudi pasme, ki so proučevani pasmi podobne v morfoloških lastnostih zunanjosti in/
ali po barvi plašča (Simčič in sod., 2015).
Vseh 607 živali je bilo genotipiziranih z Illumina BovineSNP50-čipom po standardni proceduri v komercialnih
genetskih laboratorijih v tujini. Poleg genotipov smo pri
analizah uporabili tudi znane podatke iz rodovnikov in
ocene zunanjosti, da bi izboljšali način identifikacije čistopasemskih živali cikastega goveda. Parametri genetske raznolikosti so cikasto govedo postavili na sredino
med balkanske in alpske pasme, kar ustreza geografski
legi Slovenije in dejstvu, da smo znotraj populacije cikastega goveda našli primesi drugih pasem. Genetske
razdalje med posameznimi živalmi smo ocenili na osnovi deleža skupnih alel. Na osnovi genetskih razdalj smo
izračunali genetsko sorodstvo med pasmami in med
posameznimi živalmi ter razvrstili živali po posameznih
pasmah z namenom, da bi izločili križance, tj. živali s
primesmi drugih pasem. Različne vrste genetskih analiz
so potrdile, da je cikasto govedo avtentična avtohtona
pasma, čeprav je po barvi plašča podobno pincgavskemu govedu. Posamezne živali cikastega goveda, ki so
na osnovi rezultatov genotipizacije vsebovale nič ali zelo
malo primesi drugih pasem, smo predlagali kot jedro za
ohranjanje avtohtone pasme v prihodnosti (Simčič in
sod., 2015).
Na osnovi predstavljenih rezultatov smo priporočili, da
bi lahko na osnovi genotipizacije z večjim številom genetskih označevalcev, dokaj zanesljivo določili delež primesi pri vsaki živali in s tem razvrstili živali od bolj do
manj čistopasemskih. Posledično bi lahko lažje poiskali
bolj čistopasemske plemenske bike in bikovske matere.
Ugotovili smo tudi, da imajo populacije, ki niso bile pod
pritiskom selekcije v preteklosti večjo genetsko raznolikost. V takih populacijah ni priporočljivo samo iskanje

Predigra (foto: Klemen Poljanšek)

originalnega genotipa, ampak predvsem odstranjevanje
primesi tujih pasem, saj s tem zmanjšujemo erozijo genske pestrosti. Uspešnost iskanja čistopasemskih živali
lahko povečamo s kombinirano uporabo ocen lastnosti
zunanjosti, rodovnikov in genotipov na osnovi večjega
števila genetskih označevalcev. Poleg tega je potrebno
v tako analizo vključiti čim večje število referenčnih pasem, ki so bile kakorkoli povezane s proučevano pasmo.

Genotipizacija plemenskih bikov cikastega
goveda – kandidatov za vključitev v
osemenjevanje

S skupnim ciljem, da bi morala biti selekcija cikastega
goveda usmerjena v zmanjševanje primesi pincgavske
pasme in v popolno izključevanje primesi drugih pasem,
smo v letu 2015 pričeli z genotipizacijo plemenskih bikov
– predlaganih kandidatov za osemenjevanje.
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda od leta
2015 dalje vsako leto pošlje Javni službi nalog genske
banke v živinoreji (na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete) prošnjo za mnenje o vključitvi potencialnih
plemenskih bikov cikastega goveda v osemenjevanje,
glede na rezultate genotipizacije z označevalci SNP. Biološke vzorce bikov, ki jih prejmemo, vsako leto pošljemo

Genetska karakterizacija pasme na osnovi
genetskih označevalcev snp (polimorfizem
posameznega nukleotida) kot osnova za
nadaljnjo selekcijo

Paša cik na gozdni jasi (foto: Uroš Fijavž)
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Kasneje so se namesto mikrosatelitnih genetskih označevalcev začeli uporabljati genetski označevalci SNP
(polimorfizem posameznega nukleotida), ki so se uveljavili zaradi velikega števila in novih metod, ki omogočajo
rutinsko genotipizacijo. Z genotipizacijo s SNP-čipom
Illumina BovineSNP50 pridobimo informacije za 50.000
genetskih označevalcev in s tem bolj natančen vpogled v
genetsko raznolikost med populacijami/pasmami, kakor
tudi med posameznimi živalmi. Genetsko karakterizacijo
smo tako ponovili s 50.000 označevalci SNP pri 76 živalih cikastega goveda. V analizo smo vključili še SNP-genotipe pri 531 živalih štirinajstih referenčnih pasem

Na spomladanskem soncu (foto: Klemen Petek)
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na izolacijo DNK na Veterinarsko fakulteto, LMU Univerze v Münchnu v Nemčijo. Izolirano DNK od vsakega bika
pošljejo na genotipizacijo z genetskimi označevalci SNP
v genetski laboratorij GeneControl v Poing v Nemčiji.
Javna služba nalog genske banke v živinoreji ne razpolaga s podatki o genotipu tujih referenčnih pasem, ki
so za takšno analizo nujno potrebni, zato za ekspertizo
zaprosimo PD dr. Ivico Medugorca iz LMU Univerze v
Münchnu, ki vzdržuje zbirko genotipov večjega števila
živali s skoraj celega sveta.
Genomski koeficient sorodstva
Ekspertiza v letu 2021 je bila narejena na osnovi matrike
genomskega sorodstva med skupno 755 živalmi iz 15
različnih pasem. Referenčne pasme, ki so vključene v
analizo, so naslednje: jersey, guernsey, rdeči holštajn,
limuzin, frankovsko rumeno govedo, lisasto govedo, murnau-werdenfelser, originalno rjavo govedo, rjavo govedo, pincgavec, istrsko govedo, podolsko govedo, rdeča
metohijska buša in ilirska hribovska buša. Vseh 755 živali je bilo genotipiziranih z Bovine SNP50-čipom (proizvajalca Illumina), ki vključuje 50.000 genetskih označevalcev SNP. Na podlagi tega je izračunano genomsko
sorodstvo med vsemi pasmami in vsemi živalmi v setu.
Genomsko sorodstvo na osnovi genetskih označevalcev
se lahko razlikuje od sorodstva na osnovi rodovnikov.
Pričakovani koeficient sorodstva, glede na rodovnik, je
med pravimi brati in/ali sestrami 0,5. Dejansko, glede na
genom, pa so si nekateri bratje in/ali sestre bolj sorodni (npr. 0,6), drugi pa manj (npr. 0,4), kar je odvisno
od naključja samega. Genomsko sorodstvo ne upošteva
podatkov v rodovniku, ampak šteje le fragmente kromosomov, ki so si identični po poreklu (identity by descent,
IBD) med dvema živalma. Na podlagi velikega števila
podatkov (npr. 50.000 SNP-ov) je genomsko sorodstvo
bolj točno kot sorodstvo, izračunano na osnovi znanih
podatkov v rodovniku. To pravilo velja za prvo generacijo
sorodnikov enako kot za bolj oddaljene sorodnike (več
kot 100 generacij v preteklost).
Ekspertiza vsebuje, torej, analizo genomskega sorodstva (koeficient IBD) med 755 živalmi, da bi ocenili
morebitno primes drugih pasem znotraj kumulativnega
seta 179 živali cikastega goveda. V letu 2021 je bilo v
kumulativni set dodanih 14 genotipov plemenskih cikastih bikov. Uspešnost identifikacije tujih fragmentov
kromosomov (haplotipov) pri živalih križancih je odvisna
od tega, ali imamo tuje haplotipe vključene kot referenčne pasme. To je zelo pomembno dejstvo in glavni razlog
za vključitev večjega števila geografsko bližjih in bolj oddaljenih pasem v analizo iskanja živali s primesmi tujih
pasem.
Na osnovi matrike sorodstva na genomu (755 živali x
755 živali) je bila izračunana povprečna vrednost za genomski koeficient sorodstva in standardni odklon med
pasmo cikastega goveda in drugimi pasmami. Potem pa
še povprečen genomski koeficient sorodstva za vsako
posamezno žival cikastega goveda z vsako živaljo drugih referenčnih pasem. Zelo visoke vrednosti za genomski koeficient sorodstva so še testirane ali so statistično
značilne. Na koncu se še izračuna genomski koeficient
inbridinga (rezultat parjenja v sorodstvu) kot dodaten parameter genetske raznolikosti.
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Vsi vzorci, ki jih pošljemo na genotipizacijo in zaprosimo za ekspertizo, so anonimno šifrirani. Analitiki ne poznajo niti podatka o rodovniku živali niti podatka o rejcu.
Upošteva se izključno genomsko sorodstvo med živalmi.
Prvi del ekspertize tako predstavlja preglednica s koeficienti sorodstva med vsako živaljo cikastega goveda z
drugimi pasmami. Pri živalih, kjer je bil ugotovljen visok
genomski koeficient sorodstva s tujo pasmo, je v zadnjem stolpcu zabeleženo s katero tujo pasmo je žival sorodna in predlog, da se jo izključi iz rejskega programa
za cikasto govedo.
Večlastnostni test za osamelce (mvOutlier)
Od leta 2019 dalje drugi del ekspertize temelji na t. i.
večlastnostnem testu za osamelce (mvOutlier), ki so ga
razvili Ramljak in sod. (2018) in objavili v reviji Molecular Ecology. mvOutlier test deluje kot kombinacija šestih
različnih matrik, ki izhajajo iz matrike koeficientov sorodstva IBD (identičen po poreklu), števila polprivatnih
alel in analize omrežja (sorodstva). Rezultat testa je grafično prikazan na sliki 1. Na y osi so predstavljene evklidske razdalje in na x osi robustne Mahalanobisove razdalje med podatki večjega števila lastnosti. Vsaka žival
je predstavljena z enim samim simbolom. Velikost, vrsta
in barva simbola so odvisni od vrednosti za mvOutlier
test. Pri živalih, pri katerih so bile odkrite primesi drugih
pasem, je izpisana tudi šifra živali.

nje (Slika 2). Na sliki 2 je viden trend povečevanja števila
bikov, ki so primerni za uporabo za osemenjevanje. To
pomeni, da je mogoče s pomočjo rezultatov genotipizacije uspešno poiskati živali s primesmi tujih pasem, ki jih
ne bomo uporabljali za nadaljnje razmnoževanje, da se
ne bi deli genomov tujih pasem širili v populaciji avtentičnega avtohtonega cikastega goveda.

Oče, mati in sin (foto: Klemen Poljanšek)
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Slika 2: Število genotipiziranih bikov cikaste pasme v zadnjih sedmih
letih in kategorija primernosti za uporabo bika za osemenjevanje
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Na osnovi vseh genomskih analiz in do sedaj objavljenih študij na populaciji cikastega goveda smo dokazali,
da si lahko s pomočjo genotipizacije z večjim številom
genetskih označevalcev (npr. 50.000 SNP) izjemno
pomagamo pri selekcijskem delu in ohranjanju pasme.
Genomske analize nam omogočajo preverjati pravilnost
zabeleženega porekla v rodovniku živali, izračunati koeficient sorodstva med živalmi in koeficient inbridinga za
vsako posamezno žival ter določiti čistost genotipa oz.
poiskati primesi tujih pasem znotraj populacije cikastega
goveda. Ne samo s pomočjo sodobnih metod, temveč s
skupnimi močmi in dobrimi nameni nam bo uspelo ločiti
»zrno od plev« in ohraniti našo ciko!
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Slika 1. Dvodimenzionalna predstavitev več-lastnostnega testa

Bistvena prednost tega testa je velika moč za zaznavanje osamelcev (živali s primesmi drugih pasem) v populacijah z izrazito družinsko strukturo, s čimer preprečimo
morebitno pristranost rezultatov.

Mnenje javne službe nalog genske banke v
živinoreji

Javna služba nalog genske banke v živinoreji na podlagi
ekspertize vsako leto poda mnenje o vključitvi potencialnih plemenskih bikov cikastega goveda v osemenjevanje. Plemenski biki so razvrščeni v tri kategorije, in sicer:
primeren, manj primeren in neprimeren za osemenjeva-

Konec planinske paše (foto: Klemen Petek)
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Stopnja sorodstva cikastih bikov v osemenjevanju
v letu 2021-2022 s populacijo cikastih krav

Preglednica 1: Stopnja sorodnosti med plemenskimi biki in živo populacijo cikastih plemenic (v %)
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Graf 1: Stopnja inbridinga v ženski cikasti populaciji

V tem sestavku vam predstavljamo stopnjo sorodstva 17
letošnjih cikastih bikov, ki so na voljo za osemenjevanje
s cikastimi plemenicami. Ponudba bikov je sicer enaka
kot v letu 2021. Štirje biki (DIN 854638, TIM 854622,
MIKO 854610 in NEDO 853853) so v rednem osemenjevanju, ostali pa so na voljo po naročilu. Vse bike smo
primerjali med seboj in hkrati tudi s 3847 cikami ženskega spola, od novorojenih do starejših krav.

Kaj je parjenje v sorodstvu

Ker smo podoben pregled predstavili sedaj že več let zaporedoma, bomo osnove preleteli le na hitro. O parjenju
v sorodstvu govorimo, če imata živali, ki ju parimo, vsaj
enega skupnega prednika. Bliže kot je njun skupni prednik, bolj sta si živali sorodni. Prava brat in sestra imata v
povprečju 50 % skupnih genov; njuna stopnja sorodnosti
je ena polovica ali 0,50. Če ju parimo, bo njun potomec
dobil v povprečju 25,0 % enakih genov od očeta in od
matere. Takšen potomec je inbridiran, koeficient inbridinga pri njem je 0,25 (ali ena četrtina).
Koeficient inbridinga je lastnost živali in je običajno
zelo nizek, saj ožjih sorodnikov že po občutku ne parimo
med seboj. Običajno je nekaj odstotkov.
Stopnja (koeficient) sorodnosti pa je mera, ki nam
pove, koliko sta si dve živali med seboj sorodni. Če imata dve živali stopnjo sorodnosti 0,08 (8 %), potem ima
njun potomec koeficient inbridinga polovice te vrednosti
ali 0,04 (4 %). Splošno priporočilo pri izbiri plemenjaka
je, naj stopnja sorodnosti ne preseže 6 %, da potomec
ne bi imel več kot 3 % inbridiranosti. Praktično to pomeni, da potencialna partnerja nimata skupnega niti enega
starša ali starega starša.
Zaradi selekcije ter uporabe le nekaj dobrih plemenjakov
postaja populacija domačih živali vedno bolj sorodna.
Naraščanja sorodnosti ne moremo povsem preprečiti, s

Plemenski bik Griz SI 45114489 na Menini planini (foto: Klemen Poljanšek)

pametnim izborom partnerjev pa naraščanje sorodnosti
lahko precej upočasnimo. Kadar povprečna inbridiranost
populacije preseže kritično mero, jo običajno znižujemo
z uporabo plemenjakov iz drugih populacij. Cikasta pasma je zaprta populacija, zato osveževanje krvi ne pride
v poštev.

Da obdržimo sorodnost na sprejemljivi ravni, parjenje
skrbno načrtujemo in pred osemenitvijo ali nakupom
bika obvezno preverimo, koliko sta si bik in plemenica
v sorodu. V preglednici 1 so prikazane stopnje sorodnosti med posameznimi biki in vsemi 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 starejše krave. Biki s previsoko povprečno stopnjo sorodnosti so označeni rožnato.

Negativni učinki inbridinga se najprej izrazijo v zmanjšani plodnost in vitalnosti živali, šele kasneje v videzu ali
proizvodnih lastnostih.

Pričakovano se je sorodnost štirih bikov za osemenjevanje (prvi štirje) s populacijo povečala, saj so bili v osemenjevanju že eno sezono. Vsi štirje so seveda bolj v sorodu z mlajšimi živalmi, saj je med njimi že nekaj njihovih
hčera. Prav zaradi zviševanja sorodnosti s populacijo in
velikim številom potomstva moramo bike v osemenjevanju držati čim krajši čas in uporabljati večje število plemenjakov ter poiskati nove, nesorodne živali.

Sorodnost bikov v osemenjevanju

Možnosti in zaključki

V pregled smo vzeli 17 bikov, poleg že omenjenih štirih
še bike MED 853752, NORD 853525, SONAR 854088,
BIL 854184, FRAM 853296, SOD 853796, VAL 853814,
SAVO 853820, GRBAC 853847, NINKO 854045, GREN
854285, JARC 854286 in ROMI 854352. Podrobnejše
podatke lahko dobite v katalogu plemenskih bikov za leto
2021 ali na spletni strani OC Preska ali www.govedo.si.

Vidimo lahko, da stopnja sorodstva vztrajno narašča,
rahlo znižanje v zadnjem letu je seveda zelo razveseljivo, zagotovo pa to ne predstavlja začetka dolgoročnega
trenda. Plemenjaka izberite načrtno in pred osemenitvijo
natančno preverite stopnjo sorodstva vaše plemenice
s posameznim bikov. Na spletni strani www.govedo.si
imate zato pripravljeno aplikacijo Rejčev kalkulator so-

Čreda cik iz Vitanj (foto: Uroš Fijavž)

rodstva, lahko pa si pripravite pregled Kam cika?, kjer
najdete priporočene ali odsvetovane bike za vse vaše
živali.
Z aplikacijo Sorodstvo v čredi pa lahko ugotovimo stopnjo sorodnosti cele črede s poljubnim plemenskim bikom
(za osemenjevanje ali za pripust). Vpišemo lahko enega
ali več bikov in iz razpredelnice ugotovimo, kateri je po
sorodnosti najbolj primeren.
Če ste v časovni stiski, pa uporabite kar telefon in na
telefonsko številko 051 434 683 pošljite ušesno številko
živali ali pa zadnje štiri številke. V odgovor boste dobili
SMS z biki, ki so s to plemenico preveč v sorodu ali pa je
sorodstvo na meji sprejemljivega (med 3 in 6 % sorodnosti). Čeprav je to orodje že dolgo časa v uporabi in vsako
leto omenjeno v tem sestavku, je njegova uporaba zelo
skromna. Shranite si številko v svoj mobilni telefon po
Govedo.si.
Možnosti je torej veliko, pri uporabi vam želimo veliko
rejskega uspeha.

Sorodnost bikov s populacijo

Kandidat za plemenskega bika (foto: Stanko Vravnek)
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Vsako leto se rodi okoli petsto teličk cikaste pasme. Za
vse plemenice, tudi že izločene, smo izračunali stopnjo
inbirdiranosti in določili koliko sta si bila njihova starša
v sorodu. Povprečje po posameznih letih prikazujemo v
grafikonu 1. Upoštevane so samo živali, ki imajo znana
oba starša. Kot vidimo, dolgoročni trend prikazuje vztrajno dvigovanje stopnje inbridinga v populacij in se bo verjetno v nekaj letih povzpel nad 2 %. Kot že rečeno, še
sprejemljiva stopnja je okoli 3 %. Kot vidimo, da se je
stopnja inbridinga pri plemenicah, rojenih v letu 2021,
znižala.

Kralj na Betajnovi (foto: Klemen Petek)

Paša cik pri Fijavževih (foto: Uroš Fijavž)
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Trihofitoza pri govedu

Vpliv bolezni na splošno zdravstveno
stanje

izr. prof. dr. Irena Zdovc, irena.zdovc@vf.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Slike: mag. Marko Mali, Klara Krek in Arhiv Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete v Ljubljani.

Uvod

Zimsko obdobje je čas, ko številni rejci govedi lahko opazijo manjše ali večje spremembe na dlaki živali. Vzroki
so lahko različni, od nepomembnih prehodnih motenj do
resnejših obolenj, ki jim je potrebno nameniti več pozornosti. Ena najpogostejših kožnih bolezni pri govedu je
dermatofitoza, ki se pojavlja povsod po svetu, tudi v Sloveniji. Dermatofitoza je nalezljiva kožna bolezen, ki jo
običajno povzroča gliva Trichophyton verrucosum. zato
pri govedu navadno govorimo kar o trihofitozi. Redkeje so povzročitelji drugi dermatofiti, npr. Trichophyton
mentagrophytes in le izjemoma Microsporum canis ali
Microsporum gypseum. Plesni prizadenejo le površinski,
oroženeli sloj kože (stratum corneum), parklje in dlake.
Bolezen se širi s sporami, ki lahko v suhem okolju živijo
več let. Okužba se med dovzetnimi živalmi hitro širi, in
če ne ukrepamo pravočasno lahko povzroči tudi določene gospodarske izgube.

Pojavljanje

Bolezen se pojavlja večinoma pri govedu, redkeje pa pri
ovcah in kozah. Pogostejša je v zimskem času, ko so
živali v hlevih, redkejša pa poleti, ko so na paši. Ugodne razmere za izbruh trihofitoze so predvsem v vlažnih,
umazanih in temnih hlevih, kjer je velika gostota živali.
Teleta so bolj občutljiva za okužbo kot odrasle živali in pri
njih se v zaprtih prostorih obolenje lahko razširi izjemno
hitro. Trihofitoza se lahko prenese tudi na druge domače
živali (konje, prašiče, pse, mačke) in pogosto tudi na človeka. Ogroženi so predvsem ljudje, ki prihajajo v tesen
stik z bolnimi živalmi, predvsem lastniki, molzniki, oskrbovalci živali in veterinarji.

Vir okužbe

Spore dermatofitov se v velikem številu nahajajo na obolelih mestih na koži (predvsem v krastah), poleg tega pa
tudi v bivalnem okolju živali (priboru za čiščenje, stenah
in opremi, stelji) oz. povsod, kamor pride hlevski prah.
Spore lahko mehansko prenašajo tudi insekti. Bolne živali so najpomembnejši vir okužbe, tudi v fazi, ko ni vidnih kliničnih znakov. Živali se okužujejo z neposrednim
stikom ali preko okuženih predmetov. Pomemben način
prenosa je tudi z lizanjem sebe in/ali drugih živali.
Spore T. verrucosum lahko ostanejo v kožnih ostružkih žive in sposobne okužbe tudi več let in v ugodnih
razmerah celo več desetletij. Zaradi dobre sposobnosti
preživetja in enostavnega širjenja lahko predstavljajo vir
okužbe za več generacij živali, ki so naseljene v istem
hlevu. Do okužb pogosto prihaja med transportom in na
razstavah živali.

Bolezen poteka v več fazah

Po okužbi glive prodrejo do dlačnih mešičkov, kjer oblikujejo hife, iz katerih se razvijejo artrospore. S posebnimi encimi (keratinazami) razgradijo oroženelo, s kerati52

Trihofitoza običajno nima večjega vpliva na splošno zdravstveno stanje živali, vendar pa lahko srbenje in stalno
praskanje vplivajo na to, da živali manj jedo in tako slabše priraščajo. Redkeje pride do sekundarnih bakterijskih
okužb na močneje spremenjenih mestih. Močna razširjenost trihofitoze v čredi pa je po drugi strani lahko pokazatelj splošnega slabega zdravstvenega stanja v reji,
kar vpliva na večjo dovzetnost živali za glivične okužbe.

nom bogato plast kože, ne prodirajo pa v globlja tkiva,
kjer ni keratina. Poleg tega pa njihovo delovanje zavirajo
serumski proteini. Po naravni okužbi bolezen navadno
prehaja skozi 4 faze: inkubacija, dozorevanje, oblikovanje kraste in regresija.
1. Faza inkubacije (od 7 do 17 dni)
Glive se hitro razmnožujejo v oroženeli plasti kože in površinskih delih dlačnih foliklov. V okolici je povečano število monocitov. Ta faza je za lastnika običajno neopazna,
ker se dogaja pod plastjo dlak.
2. Faza dozorevanja (od 14 do 28 dni)
Dlake se postavijo pokonci, koža je rahlo vneta in otekla.
Okužene dlake se lomijo in nastajajo manjša brezdlačna mesta. Iz hif dozorevajo artrospore v velikem številu, predvsem vzdolž dlačnih debel in v dlačnih mešičkih
(ektotrihna okužba). Kasneje glive rastejo tudi v sredini
rastoče dlake in artrospore dozorevajo v dlačnem deblu (endotrihna okužba). Poškodovane dlake se lomijo in
odpadajo v okolico.
3. Faza nastajanja kraste (od 28 do 49 dni)
Ko vnetna reakcija doseže vrhunec, prizadeta mesta postanejo vlažna. Koža postane luskinasta in odebeljena, na
površini pa nastane čvrsta krasta azbestno sive barve, ki
jo sestavljajo epitelne celice, vnetni eksudat in hife gliv.
Spremembe na drugih mestih telesa (satelitske spremembe) lahko nastajajo še 30 do 40 dni po primarni okužbi.
4. Faza regresije (od 49 do 63 dni)
Kraste potemnijo in začnejo odpadati. Dlačni mešički v
sredini spremembe se regenerirajo in dlaka začne ponovno rasti.
Med razvojem bolezni glive izločajo v tkivo razne encime in tako sprožijo vnetni proces. Bolezen je navadno
samoozdravljiva, vendar sta potek in trajanje lahko zelo
različna. V nekaterih primerih lahko živali ozdravijo že po
treh tednih, pri hudih oblikah (posebno še, če se pojavi
tudi sekundarna okužba) pa je potek bistveno težji in lahko traja tudi nekaj mesecev. Živali, ki bolezen prebolijo,
navadno razvijejo zadovoljivo imunost.

Klinični znaki pri govedu

Za bolezen so posebej dovzetna teleta do enega leta
starosti, vendar lahko zbolijo vse živali, ne glede na starost, spol, pasmo ali kategorijo. Bolj so dovzetne živali v
temnih in vlažnih hlevih, posebej še, če so prenaseljeni
in živali prihajajo v zelo tesen stik in se med seboj lahko drgnejo in ližejo. Trihofitoza je tipična čredna bolezen
in se na nekaterih posestvih lahko pojavlja tudi več let.
Spremembe se lahko pojavijo kjerkoli na telesu, vendar
pogosteje na določenih področjih (slika 1):
• na čelu
• okrog oči (značilni videz, kot da nosijo očala)
• na tilniku in vratu
• na robovih uhljev
• na ledvenem področju in na korenu repa

Diagnostika bolezni

Slika 1: Trihofitozne spremembe na tipičnih mestih (na ledvenem
delu, na uhljih in okrog oči)

V prvi fazi bolezni, ko pride do zadebelitve kože in začetka vnetja, navadno ne opazimo nobenih sprememb.
Kasneje so vidne okrogle, pogačaste zadebelitve oz.
kraste, ki imajo azbestozni videz. Število sprememb je
različno, navadno več kot 10. Velikost variira od 0,5 do
10 cm v premeru, prizadeta površina pa največkrat meri
okrog 1-3 cm2. Kadar so spremembe številne, prehajajo ena v drugo in oblikujejo obsežna krastava področja.
Spremembe običajno niso srbeče, lahko pa postanejo,
če pride do sekundarne okužbe in vnetja. Včasih se bolezen opazi šele, ko se pojavijo brezdlačna mesta. Prizadete dlake se polomijo, vendar zaradi ohranjenega dlačnega mešička kmalu začnejo izraščati nove, običajno
najprej iz centra spremembe. Če svežo krasto poskusimo odstraniti, lahko površina kože rahlo zakrvavi, redko
pa je prisoten tudi gnojni izcedek. Koža se po preboleli
bolezni popolnoma obnovi in vrne v prvotno stanje.
Ovce. Klinični znaki so podobni kot pri govedu. Spremembe se pojavijo predvsem okrog ust, na licih, okrog
oči, na ušesih in na distalnih delih nog (slika 2). Volna in
parklji navadno niso prizadeti. V napredujočem stadiju
so znaki bolezni zelo podobni kot pri kožnem ektimu ali
garjavosti.
Koze. Pri kozah se pojavijo brezdlačna mesta in krastaste spremembe, podobno kot pri teletih, zajamejo pa
predvsem uhlje, glavo in vrat.

Slika 2: Trihofitoza pri ovci, povzročena s Trichophyton verrucosum

Sum na trihofitozo postavimo na podlagi prisotnosti tipičnih okroglih pogačastih krast, vendar je diagnozo
nujno potrebno potrditi z mikroskopsko preiskavo kožnih
ostružkov oz. dlake. Vzorce je potrebno odvzeti na robu
sprememb (slika 3), po možnosti na več različnih mestih. Če je mogoče, odstranimo celo krasto, ki vsebuje
ostanke prizadetih dlak in drugega materiala. Zelo priporočljivo je, da pred odvzemom vzorca področje umijemo
z milom in vodo in ga osušimo, ker tako zelo zmanjšamo
število saprofitnih plesni, ki lahko zelo motijo preiskavo.

Slika 3: Odvzem vzorca z roba spremembe

Za mikroskopsko preiskavo je potrebno predhodno namakanje vzorca tkiva v keratinolitičnih pripravkih (KOH,
laktofenol), ob rahlem segrevanju. Spremenjene dlake
so močno zadebeljene, na njih pa so vidne številne hife
plesni in značilne artrospore v daljših ali krajših verigah,
lahko pa tudi posamezne spore (slika 4).

Slika 4: Številne artrospore T. verrucosum vzdolž dlake
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Plemenski biki cikaste pasme za osemenjevanje v
letu 2022

Za gojiščno preiskavo uporabimo poseben agar z dodatkom antibiotika in cikloheksimida in inkubiramo pri 37°C.
Kolonije T. verrucosum sicer rastejo dokaj počasi, zato je
tak način diagnostike lahko zelo zamuden in traja do tri
tedne. Ko kolonije zrastejo, delček kulture obarvamo in
pregledamo pod mikroskopom. Tako lahko opazimo razvejane hife, ki se prečno členijo in oblikujejo značilne verige spor, ki imajo obliko ogrlice (slika 5). Klamidospore
so značilne samo za T. verrucosum, zato na njihovi podlagi lahko postavimo dokaj zanesljivo končno diagnozo.

KGZS – Zavod Ljubljana
Matjaž Hribar, strokovni vodja in tajnik Društva CIKA
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Ž: SI 65081583
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R: Janez Smrtnik, Zgornje Jezersko

Slika 6: Dermatofitozne spremembe po okužbi s T. verrucosum na
koži človeka

Preprečevanje in zdravljenje bolezni

Najpomembnejši ukrep je temeljit pregled novo nabavljenih živali oziroma nakup iz rej z znanim zdravstvenim statusom. Če pa se bolezen vendarle pojavi, je potrebno ukrepanje in učinkovito čiščenje z dezinfekcijo, da se zmanjša
število spor v okolju. Bolezen je sicer lahko tudi samoozdravljiva (predvsem v pomladnem in poletnem času),
vendar traja dolgo časa, celo več mesecev. Poleg tega v
tem primeru dopuščamo stalen prenos bolezni na mlajše
in bolj dovzetne živali ter povzročamo veliko obremenitev
hlevskega okolja s sporami povzročitelja, kar predstavlja
stalen vir okužbe za naslednje generacije živali.
Slika 5: Razvejane členjene hife kulture T. verrucosum v obliki ogrlice
(obarvano z laktofenolnim bombažnim modrilom)

Katere bolezni se kažejo s podobnimi
spremembami?

Klinična slika je dokaj značilna in izkušeni veterinarji in
rejci lahko razmeroma hitro postavijo sum na trihofitozo.
Vendar pa se s podobnimi znaki lahko kažejo tudi druge
dermatoze, npr. bakterijske okužbe, garje, tumorji, alergijske reakcije in dermatofiloza, ki jo povzroča bakterija
Dermatophilus congolensis. Zaradi tega sta za potrditev
diagnoze vedno dobrodošli mikroskopska in gojiščna laboratorijska preiskava. Slednja je nujno potrebna, zlasti
pri odločitvi za vakcinacijo pred T. verrucosum.

Kdaj posumimo na govejo trihofitozo pri
ljudeh?

Rejci, ki opazijo značilne spremembe pri živalih, morajo
biti zelo pozorni na morebitne podobne spremembe na
koži ljudi, ki prihajajo z njimi v neposredni stik. Najpogostejše so spremembe na koži rok, obraza in lasišča, lahko pa se pojavijo kjerkoli na telesu, posebno še, kadar
okužene dlake padejo pod obleko in se zalepijo v kožne
gube (slika 6). Posebno pozorni pa morajo biti moški v
primerih okužbe brade, pri katerih med britjem lahko pride do raznosa bolezni po celem obrazu ali pa se stanje
dodatno komplicira s sekundarno bakterijsko okužbo.
Podobno, kot so za okužbo dovzetne mlajše živali, tudi
med ljudmi najprej zbolijo otroci. Priporočljivo je, da v
času, ko so živali bolne, otrokom omejimo obiske v hlevu, jih dobro seznanimo z nevarnostjo okužbe in jih redno preverjamo glede pojava morebitnih znakov. V primeru sumljivih sprememb takoj obiščemo zdravnika in
ga seznanimo z možnostjo trihofitoze.
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Živali lahko zdravimo lokalno z različnimi fungicidnimi pripravki, najboljši učinki pa so po uporabi snovi na
osnovi enilkonazola ali tiabendazola. Tretirati je potrebno celo žival, da zajamemo tudi mesta, ki so mogoče še
v zgodnejših fazah razvoja okužbe, ko spremembe še
niso vidne. Zdravilo običajno zelo slabo prodira v kraste,
zato je bolje, da jih prej odstranimo in po možnosti sežgemo. Enilkonazol lahko uporabljamo tudi za razkuževanje hlevske opreme in okolja.
Na voljo so tudi različna cepiva proti povzročitelju T. verrucosum, ki jih lahko uporabljamo tako za zdravljenje kot
tudi za preprečevanje bolezni. Cepljenje v kombinaciji z
dobro hlevsko higieno je najboljši ukrep za izkoreninjanje bolezni v čredi in posledično prenos med čredami.
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Kappa kazein AA
Beta kazein A2A2
CK - 95 %, PZ - 5 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu. Ima odlične telesne lastnosti in dobre avtohtone lastnosti s
temnejšo temeljno barvo plašča ter dobro omišičenost.
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JEREBIKA (SI 13940959)

ULA (SI 13967545)
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URŠKA (SI 63373086)
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Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Napoleon, Tom in
Darvin.
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59.0 - 1.072

92.3

GLOBINA PRSI

cm

65

1

58.0 - 0.296

97.9

ŠIRINA PRSI

cm

18

1

36.0 - 0.662

92.8

ŠIRINA PRSI

cm

19

1

34.0 - 1.104

87.9

cm

64

1

38.0 - 0.629

93.2

kg

49

1

318.0 - 15.699

92.2

dolga-kratka

61

1

6.0

0.470 107.9

slaba-močna

54

1

6.0

0.655 114.4

1 tipu
64
0.537 94.2
cm je v kombiniranem
KRIŽA
38.0 s-poudarkom
Plemenski bik
na mlečnosti. Ima dobre avtohtone inŠIRINA
telesne
1
48
MASA
MASA
330.0 - 14.361 92.8
lastnosti terkgdolga-kratka
dobro omišičenost.
Temeljna
barva plašča je svetlejša z manj izraženimi barvnimi
znaki.
1
60
0.485 108.1
DOLŽINA GLAVE
DOLŽINA GLAVE
7.0
ŠIRINA KRIŽA

IZRAŽENOST OČI

slaba-močna

52

TRIM 854108 (SI 84646895)32

1

6.0

0.017 100.4

1

6.0

0.439 109.1

DEBELINA ROGOV

debeli-tanki

50

1

7.0

1.472 126.0

DOLŽINA ROGOV

dolgi-kratki

58

1

8.0

0.815 114.6

USMER. ROGOV

navzven-naprej

43

1

6.0

0.455 109.3

30

1

6.0

0.208 103.5

PLEMENITOST GLAVE groba-plemenita

VRAT

DORA (SI 84775207)
grob-plemenit

DIN 854638

IZRA. PODGRLINE

močna-slaba

66

1

4.0 - 0.296

96.1

PIGMENT. PLAŠČA

zelo tem.-z. svetla 64

1

4.0 - 0.551

92.4

IZRA. HRBTNE LISE

močna-slaba

81

1

7.0

0.432 105.0

52

1

5.0

0.136 110.2

TOR 853537 (SI 34287150)
SRNA (SI 54335529)
NET 853522 (SI 44121664)
DETALA (SI 83392971)

IZRAŽENOST OČI

35

1

6.0

0.737 115.3

DEBELINA ROGOV

debeli-tanki

52

1

6.0

0.665 111.7

DOLŽINA ROGOV

dolgi-kratki

60

1

7.0

0.550 109.8

USMER. ROGOV

navzven-naprej

44

1

6.0

0.387 107.9

32

1

6.0

0.671 111.4

PLEMENITOST GLAVE groba-plemenita

VRAT

O
grob-plemenit
NOV

IZRA. PODGRLINE

močna-slaba

67

1

4.0

0.238 103.1

PIGMENT. PLAŠČA

zelo tem.-z. svetla 66

1

5.0

0.964 113.3

IZRA. HRBTNE LISE

močna-slaba

82

1

5.0

0.588 106.8

HRBET*

uleknjen-izbočen

52

1

5.0

0.259 119.4

NAGIB KRIŽA*

nadgrajen-pobit

56

1

5.0 - 0.285

87.8

SKOČNI SKLEP*

strm-sabljast

25

1

5.0 - 0.020

98.6

56

1

7.0

64

76

88

100

112

124

136

Zaradi preprečevanja
osemenjevanja
plemenic,
potomk
bikov: Nego, Darvin,
1
1
80 parjenja
81
0.024 100.2 se odsvetuje oziroma preveri primernost
0.593 105.6
močna-slaba
IZRA. PAS NA STEGNIH
5.0 v sorodu
5.0
1
77
78
0.277 103.1
0.220 102.4
IZRA. PASNapoleon,
GOLENIH močna-slaba
IZRA. PAS NA GOLENIH močna-slaba
8.0
5.0
Saturn, Tom
in1 Ninko
Ž: NA
SI 65081583
Kappa kazein AA
IZRA. PAS NA STEGNIH močna-slaba

uleknjen-izbočen

HRBET*

1
55
nadgrajen-pobit
D: 20.02.2018
1
25
strm-sabljast
R: Janez
Smrtnik,
Zgornje Jezersko
1
54
zadebeljen-tanek
IZRAŽ. SKOČ.
SKLEPA
NAGIB KRIŽA*

5.0 - 0.186

92.1

SKOČNI SKLEP*

5.0 - 0.167

88.8

MIKO 854610
7.0

0.799 112.9

BICLJI**

mehki-strmi

31

1

7.0

0.339 118.6

PARKLJI***

nizki-visoki

17

1

7.0

0.402 118.7

Beta kazein A2A2
CK - 95 %, PZ - 5 %

IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA zadebeljen-tanek
BICLJI**

mehki-strmi

30

1

6.0 - 0.111

93.9

PARKLJI***

nizki-visoki

17

1

5.0 - 0.229

89.3

0.314 112.1
VIME POD TREBUHOM majhno-obsežno
Ž:Plemenski
SI 45041170
bik
je v kombiniranem tipu. Ima
odlične telesne lastnosti
in kazein
dobre avtohtone
s
Kappa
AB lastnosti
0.225 107.8
spuščeno-pripeto
spuščeno-pripeto
GLOBINA VIMENA
GLOBINA VIMENA
D:
14.03.2018
94.1
- 0.194
tanki-debeli barvo32plašča ter dobro
tanki-debeli
DEBELINA
SESKOV*
DEBELINA
SESKOV*
temnejšo
temeljno
omišičenost.
Beta kazein A2A2
28
- 0.157 96.5
kratki-dolgi
kratki-dolgi
DOLŽINA SESKOV*
DOLŽINA SESKOV*
R: Matej Krivec,
Solčava
CK - 99 %, PZ - 1 %
kratko-dolgo
kratko-dolgo
DOLŽINA VIMENA
DOLŽINA VIMENA

0.345 113.3

VIME POD TREBUHOM majhno-obsežno

DON 854162 (SI 44696825)

PRIPETOST VIMENA

slaba-močna

GLOBINA CENT. VEZI

ni izražena-globoka

DONI 853506 (SI 74225507)
JEREBIKA (SI 13940959)

0.950 115.3

PRIPETOST VIMENA

slaba-močna

GLOBINA CENT. VEZI

ni izražena-globoka

počasen-hiter
0.127 110.9
MLEKA
Plemenski bik
je v kombiniranem tipu s poudarkom
na mlečnosti. Ima odlične avtohtone inIZTOK
telesne
1
9
0.119 105.4
nervozen-miren
TEMPERAMENT
4.0
ULA (SI 13967545)
EKICI 853002 (SI 73479404)
lastnosti,
lepo
izraženo
prsno
globino
in
dobro
omišičenost.
1
0.823 111.1
neavtohtona-avtoh. 48
AVTOHTONOST
AVTOHTONOST
7.0
IZTOK MLEKA

počasen-hiter

TEMPERAMENT

nervozen-miren

4

0.275 109.5

35

- 0.170

94.8

32

- 0.251

94.4

0.068 105.8
11

1

4.0

0.152 107.0

neavtohtona-avtoh. 50

1

7.0

1.113 115.1

O
NOV

URŠKA (SI 63373086)
6
1
0.187 107.4
slaba-odlična
OMIŠIČENOST
6.0
1
1
38
0.740 129.0
0.419 116.4
slaba-odlična
OBLIKA MOR 853894slaba-odlična
OBLIKA
8.0
7.0
(SI 04547732)37
MLAJ 853505 (SI 34097667)
110.7 se odsvetuje oziroma preveri primernost
6
0.419 113.1
VIME
slabo-odlično
VIME
slabo-odlično
Zaradi preprečevanja
parjenja v sorodu
osemenjevanja
plemenic,
potomk
bikov: Napoleon, Tom in
ROGINA (SI 53340843)
Darvin.
4
6
ROSA (SI 63476062)
NANDE 852300 (SI 53325077)
O
NOV
BRINA (SI 63081202)
OMIŠIČENOST

slaba-odlična

7

1

6.0

0.136 105.3

TIM 854622

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Napoleon in Surk.
Kappa kazein AB
Beta kazein A1A2
CK - 94 %, PZ - 6 %

Ž: SI 95020530
D: 03.04.2018
R: Mitja Kosovelj, Komen

NEDO 853853

Ž:Plemenski
SI 04374172
bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mlečnosti.
Ima dobre
avtohtone
Kappa
kazein
BB in telesne
D:
26.05.2014
lastnosti
ter dobro omišičenost. Temeljna barva plašča je svetlejša
izraženimi
Betaz manj
kazein
- barvnimi znaki.
R: Janez Pogačnik, Podnart
CK - 90 %, PZ - 10 %
TRIM 854108 (SI 84646895)

TOR 853537 (SI 34287150)
SRNA (SI 54335529)

Plemenski bik je v kombiniranem tipu. Potomci so izredno omišičeni. Ima povprečne telesne in avtohtone
DORA (SI lepo
84775207)
NETbarvo
853522
(SI 44121664)
lastnosti,
izraženo prsno globino in temnejšo temeljno
plašča
z manj izraženimi barvnimi znaki. NOVO

DETALA (SI 83392971)
NEGO 853081 (SI 43826919)
NANO 852557 (SI 93599531)
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Nego, Darvin,
CVETA (SI 33327497)
Napoleon, Saturn, Tom in Ninko
ŠIKANA (SI 54067761)
NAPOLEON 852738 (SI 33389455)
ŠMARNA (SI 22968092)

MIKO 854610

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Gren, Nord, Ninko in
Ž:Sonar.
SI 45041170

55

NOV

DETELA (SI 83515691)

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost
osemenjevanja plemenic, potomk bikov: SURK, SAVO, NEGO, SATURN, SOD in SILVESTER.

SONAR 854088
Ž: SI 44579201
D: 18.05.2015
R: Barbara Štimec, Kostel

Kappa kazein AB
CK - 96 %, PZ - 4 %

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku, z izraženo prsno globino in dobro
omišičenostjo. Je odličnih telesnih oblik in avtohtonih lastnost, z manj izraženimi belimi barvnimi znaki.
SEVER 853529 (SI 04177700)

SMUKI 853027 (SI 83494475)
RDEČKA (SI 02223513)

CVETA (SI 33327497)

CVET 851977 (SI 62958680)
CIKA (SI 02319304)

GREN 854285

O
NOV

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost
plemenic, potomk bikov: NEGO, NORD, SURK in SATURN.
Ž:osemenjevanja
SI 44791889
Kappa kazein AA
D: 18.06.2016
CK - 95 %, PZ - 4 %, RH - 1 %
R: Janko Kovačič, Laško 854088
SI 44579201
SONAR
JARC

NINKO 854045
R

N

Povpr.

PV

PV12

64

76

88

100

112

124

Legend

854286

136

SI 34775305
PV

PV12

cm

67

1

114.0

-3.87

85.7

cm

67

1

115.0

-4.14

85.0

cm

62

1

105.0

-4.21

84.8

cm

53

1

148.0

-5.68

82.8

GLOBINA PRSI

cm

65

1

55.0 - 1.807

87.0

ŠIRINA PRSI

cm

17

1

34.0 - 1.618

82.3

64

1

37.0 - 1.532

83.4

49

1

261.0 - 32.623

83.7

60

1

7.0

0.257 104.3

52

1

6.0

0.451 109.9

82

3. TELESNE LASTNOSTI
Ž:
SI 44577807
Plemenski
tipu89.6s poudarkomKappa
na mleku.
ImaBB
odlične
kazein
1
70
-2.83
cm bik je v kombiniranem
VIŠINA VIHRA
119.0
avtohtone
lastnosti
in
lepo
izraženo
prsno
globino,
povprečne
telesne
oblike
in
1
71
-3.04 89.0
cm
VIŠINA KRIŽA-CM
KRIŽA-CM
123.0
D: 28.04.2015
CK - 90 %, PZ - 10 % VIŠINA
dobro omišičenost.
1
66
-2.86 89.7
cm
DOLŽINA TELESA
DOLŽINA TELESA
117.0
R: DominikcmČevka, Stahovica
1
58
-0.06 99.8
OBSEG PRSI
OBSEG PRSI
173.0

R

N

Povpr.

64

76

88

100

112

124

136

3. TELESNE LASTNOSTI
VIŠINA VIHRA

GABER 853812
68
cm (SI 84411040)

GLOBINA PRSI
ŠIRINA PRSI

cm

26

1

63.0 - 0.724

94.8

1

39.0 - 0.404

95.6

GROM 853271 (SI 43966871)
CVETA (SI 33327497)

67
cm
cm
ŠIRINA KRIŽA
43.0 - 0.730 92.1
Plemenski bik
je v mlečnem
tipu,11 z izraženo
prsno globino in povprečne omišičenosti. Je povprečnih
telesnih
54
1.208 100.6
kg
kg
MASA
MASA
409.0
MAŠAin(SI
24410492)
MARS
44165389)
oblik
odličnih
avtohtonih
s7.0svetlejšo
barvo853414
in manj(SI
izraženimi
belimi barvnimi
znaki.GLAVE OV
1
65 lastnosti,
117.3
1.032 temeljno
dolga-kratka
dolga-kratka
DOLŽINA GLAVE
DOLŽINA
O
N
1
58
0.970 121.3
slaba-močna
slaba-močna
IZRAŽENOST OČI
IZRAŽENOST OČI
8.0
MURKA (SI 03450909)
ŠIRINA KRIŽA

1
1
40
1.122 123.2
0.734 115.2
PLEMENITOST GLAVE groba-plemenita 32
7.0
7.0
NEGO 853081 (SI 43826919)
NANO 852557 (SI 93599531)
1
1
56
50
1.073 118.9
0.394 107.0
debeli-tanki
debeli-tanki
DEBELINA ROGOV
7.0
7.0
Zaradi
preprečevanja
parjenja
v
sorodu
se
odsvetuje
oziroma
preveri
primernost
osemenjevanja
plemenic,
potomk
bikov: NEGO, SATURN,
CVETA (SI 33327497)
1
1
64
58
1.040 118.6
dolgi-kratki
dolgi-kratki
DOLŽINA ROGOV
DOLŽINA ROGOV
6.0 - 0.118 97.9
8.0
1
1
43
0.377 107.7
0.964 119.7
navzven-naprej
USMER. ROGOV
USMER. ROGOV
6.0
7.0
SONAR navzven-naprej
in GRBAC. 50
1
1
39
29
0.883 115.0
1.155 119.6
grob-plemenit
grob-plemenit
VRAT
VRAT
6.0
7.0
REZKA (SI 74175440)
DARVIN 852744 (SI 53467388)
VO
1
1
70
66
1.090 114.3
1.460 119.2
močna-slaba
IZRA. PODGRLINE
IZRA. PODGRLINENOmočna-slaba
6.0
7.0
ROŽA (SI 73200587)
1
1
0.453 106.2
0.171 102.4
zelo tem.-z. svetla 68
zelo tem.-z. svetla 65
PIGMENT. PLAŠČA
PIGMENT. PLAŠČA
5.0
5.0
PLEMENITOST GLAVE groba-plemenita
DEBELINA ROGOV

ROMI 854352

1

5.0 - 0.052

IZRA. PAS NA STEGNIH močna-slaba

1

7.0

0.447 104.2

IZRA. PAS NA GOLENIH močna-slaba

1

7.0

0.402 104.5

1

5.0

0.106 107.9

1

5.0 - 0.191

91.8

1

5.0 - 0.168

88.7

IZRA. HRBTNE LISE

močna-slaba

83

1

6.0

0.241 102.8

IZRA. HRBTNE LISE

močna-slaba

1
82
81
101.7 se odsvetuje oziroma preveri primernost
IZRA. PAS NA STEGNIH močna-slaba
6.0 v0.175
Zaradi preprečevanja
parjenja
sorodu
1
79
78
IZRA. PAS NA GOLENIH močna-slaba
8.0 - 0.020 99.8
osemenjevanja
plemenic,
potomk
bikov:
NEGO,
NORD,
DARVIN,
SONAR,
TOM,
NAPOLEON
in
NODI.
Ž:
SI
64668756
1
0.079 105.9
uleknjen-izbočen 57
uleknjen-izbočen 51
HRBET*
HRBET*
5.0
Kappa kazein BB
1
60
54
nadgrajen-pobit
nadgrajen-pobit
NAGIB KRIŽA*
NAGIB KRIŽA*
5.0 - 0.378 83.8
D: 20.12.2016
CK - 100 %
1
33
25
strm-sabljast
strm-sabljast
SKOČNI SKLEP*
SKOČNI SKLEP*
5.0 - 0.175 88.3

GRBAC 853847

60
R: Ivanka Jurajevčić, Metlika

BICLJI**

PARKLJI***

1

7.0

1.081 117.5

IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA zadebeljen-tanek

54

1

7.0

0.989 116.0

37

1

7.0

0.208 111.4

BICLJI**

mehki-strmi

30

1

7.0

0.210 111.5

nizki-visoki

26

1

6.0

0.029 101.4

PARKLJI***

nizki-visoki

17

1

7.0

3
0.244 109.4
VIME POD TREBUHOM majhno-obsežno
Ž:
SI 24531010
Plemenski
bik je v kombiniranem
tipu s poudarkomKappa
na mleku.
ImaAA
odlične
telesne
kazein
0.220 107.6
spuščeno-pripeto 15
spuščeno-pripeto
GLOBINA VIMENA
oblike,
dobre
avtohtone
lastnosti,
s svetlejšo temeljno barvo z manj izraženimi
07.10.2014
42
- 0.124 96.2
tanki-debeli
DEBELINAD:
SESKOV*
DEBELINA SESKOV*
CK - 91 %, PZ - 6 %, RH DOLŽINA
- 3 % SESKOV* tanki-debeli
belimi barvnimi
znaki.
40
- 0.209 95.3
kratki-dolgi
kratki-dolgi
DOLŽINA SESKOV*
R: Barbara kratko-dolgo
Štimec, Kostel
kratko-dolgo
DOLŽINA VIMENA
DOLŽINA VIMENA
GLOBINA VIMENA

RUDOLF 853293
(SI 54165027)
slaba-močna
PRIPETOST VIMENA

RIS 853013 (SI 33740441)
PIKA (SI 33789965)

ni izražena-globoka

PRIPETOST VIMENA

slaba-močna

GLOBINA CENT. VEZI

ni izražena-globoka

0.020 101.8 na mleku in odlično omišičenostjo. Je dobrih
IZTOK
MLEKA
Plemenski počasen-hiter
bik je v kombiniranem tipu s poudarkom
telesnih
1
21
0.450 120.6
nervozen-miren
TEMPERAMENT
TEMPERAMENT
5.0
(SI 64175238)
853007
(SI 03474695)
oblik
in avtohtonih
lastnosti,
barvo inPIRH
manj
izraženimi
belimi barvnimi znaki.
1
54 s svetlejšo
1.208 116.3
neavtohtona-avtoh.
AVTOHTONOST
AVTOHTONOST
7.0 temeljno
IZTOK MLEKA

VIME

0.020 100.7

39

0.172 105.2

36

0.011 100.2

9

O
47
neavtohtona-avtoh.
NOV

- 0.109

90.6

1

3.0 - 0.287

86.9

1

8.0

1.125 115.2

6
1
0.331 113.0
slaba-odlična
OMIŠIČENOST
6.0
PERUNIKA (SI 93475903)
1
1
44
37
0.587 123.0
0.536 121.0
slaba-odlična
slaba-odlična
OBLIKA
8.0
8.0
GROM 853271
(SI 43966871)
GAMS 852230 (SI 03004175)
15
11
109.5
0.303
0.087 97.3
slabo-odlično
slabo-odlično
VIME
Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se ŠUBA
odsvetuje
oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk
bikov: RUDOLF, SATURN,
(SI 53451675)
18
12
SURK in NORD.
RIA (SI 02918817)
BRIN 851656 (SI 02488248)
ROŽA (SI 12520895)

OMIŠIČENOST
OBLIKA

99.1

10

počasen-hiter
nervozen-miren

0.172 108.0
- 0.023

VIME POD TREBUHOM majhno-obsežno

GLOBINA CENT. VEZI

99.4

mehki-strmi

IZRAŽ. SKOČ. SKLEPA zadebeljen-tanek

slaba-odlična

16

1

7.0

0.385 115.1

prinesli največji možen genetski napredek. S takim pristopom dobi celotno selekcijsko delo smisel in pomen.
Razlike v povprečjih plemenskih vrednosti med posameznimi generacijami so kazalniki genetskega napredka.
Letos so pri plemenskih bikih cikaste pasme predstavljene plemenske vrednosti za telesne lastnosti.
Delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov cikaste
pasme za osemenjevanje in pripust v novi sestavi:
Matjaž Hribar, Milan Hribar, Janez Mrak in Gregor
Mlakar, smo odbrali naslednje plemenske bike, ki
bodo predstavljeni v katalogu. To so: DIN 854638,
TIM 854622, SONAR 854088 in JARC 854286. Izbira
bikov je potekala na osnovi prejetega delovnega kataloga, ki ga je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije (novo
- plemenske vrednosti za telesne lastnosti), slikovnega gradiva, obrazložitvi prejetih rezultatov genotipoizacije (BF), analizi sorodstva v populaciji cikastih krav,
sorodstvenem razmerju med linijami plemenskih bikov
Signs and Symbols of
in poročanju o fenotipskem pregledu potomcev bikov na
genetic
particularities
terenu.
Vsi plemenski biki cikaste pasme imajo dodano
potrjen test starševstva. Pri potomkah, od vseh štirih
bikov, je pričakovati, glede na plemensko vrednost,
izboljšanje lastnosti vimena, nog, lastnosti avtohtonosti in omišičenosti. Za ostale plemenske bike pa si
lahko podatke ogledate na naši spletni strani (cikastoLegend
of iconski so objavljeni v Delovnem katalogu bikov
govedo.si),
cikaste pasme za leto 2022 in so tudi primerni za
osemenjevanje v letu 2022. Pri večini telesnih lastnosti
(razen lastnosti okvirja) je zaželena čim večja relativna
plemenska vrednost (PV12). Izjeme so lastnosti: hrbet,
nagib križa, skočni sklep, dolžina in debelina seskov, pri
njih je želena vrednost za PV12 = 100. Pri teh lastnostih
in lastnostih bicljev ter parkljev je na grafičnem prikazu
želeno območje označeno z okvirčkom. Napoved plemenskih vrednosti za telesne lastnosti pri cikasti
pasmi goveda je v začetni fazi, seveda z nižjo točnostjo, vendar nam že lahko pomaga pri nadaljnjem

Delovna skupina za odbiro bikov: Gregor Mlakar, Milan Hribar, Janez
Mrak, Matjaž Hribar z rejcem Domnom Matkom in hčerjo (foto:
Mihaela Matk)

selekcijskem delu. Velik vpliv na točnost ima število
ocenjenih hčera po določenem plemenskem biku, zato
si moramo prizadevati za večjo porabo bikovega semena (več umetnega osemenjevanja) in smotrnejšo uporabo plemenskih bikov v naravnem pripustu (dlje časa,
minimalno štiri plemenske krave na odbranega bika …).
V naslednji številki revije Cikastega zvončka bodo
kompetentni strokovnjaki strokovno obrazložili glede napovedovanja plemenskih vrednosti za telesne
lastnosti in uporabe le-teh v praksi pri cikastem govedu.
Narejena je bila genotipizacija odlično ocenjenim in na
novo odbranim plemenskim bikom (odbira pomlad – jesen 2020), na morebitno prisotnost drugih pasem goveda v genomu odbranega plemenskega bika. Izdelana je
bila tudi ekspertiza Javne službe nalog genske banke
(Biotehniška fakultet), in so bili skoraj vsi biki priporočeni
za osemenjevanje. Za vključitev novih plemenskih bikov
v osemenjevanje se tokrat nismo odločili iz različnih ra-

JARC 854286

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost

plemenic, potomk bikov: SOD, DARVIN
inkazein
BRIN. BB
Ž:osemenjevanja
SI 34775305
Kappa
D: 08.11.2016
CK - 85 %, PZ - 15 %
R: Marta Poljanšek, Stahovica
Cikasta pasma
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Signs and Symbols of
genetic particularities

Plemenski bik je v kombiniranem tipu s poudarkom na mleku z dobro
omišičenostjo. Ima odlične avtohtone lastnosti in telesne oblike.
JERKO 853804 (SI 64385035)

JEZERKO 853042 (SI 13843412)
RDEŠKA (SI 43199387)

ROBIDA (SI 04149554)

GALLILEO 852221 (SI 23058079)
ROŽA (SI 73161561)

O
NOV

Legend of icons

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: DARVIN, TOM,
MORIS, BRIN, GRBAC in SOD.

BIL

ni 1 prvo in 9 drugo skrajno vrednost, ki je imenovana pri
854184 vrednosti za
Novo – plemenske
Ž: SI 54525847
Kappa kazein BB opisu. Ocenjevanje telesnih lastnosti, podatki o poreklu
telesne
lastnosti
D: 14.01.2016
CK - 87 %, PZ - 13 % … so pogoj za napoved plemenskih vrednosti za telesne

R: Lojze
Mohorič, Železniki
Telesne
lastnosti
ocenjujemo na prvesnicah in kravah ci- lastnosti. Cilj napovedovanja plemenskih vrednosti so
kaste pasme že kar nekaj časa. Delimo jih na merjene, zanesljive napovedi plemenskih vrednosti, predvsem žibik je v izrazito
mlečnem
tipu,
z izraženo
prsno globino in dobro
opisnePlemenski
in vrednotene
lastnosti.
Vse
opisne
in vrednotene
vali, ki bodo starši naslednjim generacijam. Ob optimalomišičenostjo. Je povprečnih telesnih oblik in avtohtonih lastnosti, s temnejšo
lastnosti
so ocenjene
na lestvici
od
1 dobarvnimi
9, pri tem
temeljno
barvo in dobro
izraženimi
belimi
znaki.pomeni izbiri paritvenih partnerjev bodo potomci teh parjenj
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BENITO 853472 (SI 24210553)

BRANISLAV 852763 (SI 83720541)
CIKLAMA (SI 63378524)

DORI (SI 64163543)

SILVESTER 853015 (SI 83494530)

Kolpska dolina (foto: Barbara Štimec)
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zlogov: velika zaloga še vedno ustreznega semena iz
preteklega leta, pozna analiza vzorcev (genotipizacija)
v Nemčiji (slaba situacija epidemije COVID), karantena
oz. prostor za odvzem semena je izven Osemenjevalnega centra Preska (COVID - prostor najet pri drugemu
lastniku - možnost okužb), ocenjevanje bikov brez komisije (COVID) …
Rejci bikovskih mater, sporočite o morebitnih rojstvih
bikcev, ki so primerni za alternativno vzrejo za namen
naravnega pripusta. Najbolje je, da rojstvo bikca čim prej
sporočite, kot je zapisano v obvestilu o odbiri bikovske
matere in osemenjevalnega načrta. Bikce je potrebno
predhodno preveriti, nato pa še dodeliti v ustrezno rejo.
Bodite pozorni, kdaj poteče plemenskemu biku licenca.
V primeru, da ga boste imeli še eno sezono in je biku
licenca že potekla, čim prej sporočite, da licenco biku
podaljšamo. Odbranega in potrjenega plemenskega bika od komisije za namen naravnega pripusta
cikastih krav se morate posluževati minimalno dve
sezoni. V kolikor ga izločite že po prvi sezoni (razen
bolezni bika, agresivnosti …), se boste v naslednji
sezoni posluževali umetnega osemenjevanja. Priporočeni biki za alternativno vzrejo so na seznamu
pri strokovnemu tajniku in jih ni potrebno ponujati
preko oglasov, ker takšno početje povzroča zme-

šnjavo! Priskrbeti si je potrebno tudi knjigo o naravnem
pripustu ali dokument o haremskem pripustu, ki ga naročite na vašem področnem KGZS – Zavodu. Le tako
lahko vaš kontrolor preveri poreklo in na vašo zahtevo
potomca vpiše v CPZ-Govedo oz. v rodovniško knjigo.
Če živali številčite sami ali veterinar, morate za vpis rodovniških podatkov vseeno poklicati kontrolorja! Živalim
oziroma potomcem, ki jim je bilo ob številčenju s strani vašega kontrolorja osnovno preverjeno poreklo in s
tem določena cikasta pasma, so z določenimi dodatnimi
pogoji ustrezne za vpis v subvencijsko vlogo iz naslova
gen_pas (sredstva za avtohtone pasme). V prihodnosti
je pričakovati, da bodo za subvencijsko vlogo iz naslova
gen_pas ustrezne samo živali, ki so vpisane v rodovniško knjigo! Ob tem ne pozabimo, da so natančni
podatki o poreklu živali in vpis le-teh v rodovniško
knjigo temelj za rejsko oziroma selekcijsko delo in s
tem zagotovljen napredek ter obstoj pasme! Podatke
urejajte sproti!
Opravljenih je bilo še veliko drugih del, in ugotavljam, da smo navkljub slabim epidemiološkim razmeram v državi (COVID), dosegli zastavljene cilje, ki
nas vežejo iz rejskega programa za cikasto govedo
in programa dela za leto 2021, sprejetega na letošnjem občnem zboru.

V slovo

Minka Odar, Ferjanovi Minki v slovo 1936 - 2020

Minka Odar
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Minka Odar, rojena Stare, se je 14. januarja 1936 rodila
v Podjelju, po domače pri Ukcu. Že kot otrok je pričela z
delom na planini Zajavornik, kjer je pomagala očetu. V
tistih časih je bilo na planini veliko ljudi. Majarji in majerice so skrbeli za živino, sirarji pa so predelovali mleko v
sir in skuto. Po poroki z Vorancem iz Studorja, s katerim
sta si ustvarila družino, so nekaj časa živeli v Koritih, to
je pred vasjo Jereka. Ko sta hišo, ki jo je mož podedoval,
popravila, so se z družino preselili v Studor. Doma so
imeli včasih samo cike, kasneje se je s prihodom lisaste
pasme vse križalo. Cike so bile za planine vedno najbolj
primerne. Pomladi so živali gnali na nižje planine (Blato,
Grintojca, Vodični vrh, kasneje pa v Laz, Jezero, Dedno
polje, Viševnik in Ovčarijo. V planini Laz je več desetletij
planšarila in kot je sama rekla preživljala dopust. Predelovala je mleko v sir, skuto … Planšarstvo je bilo sestavni del njenega življenja. S svojimi cikami sta z možem
Vorancem sodelovala na Kravjem balu v Bohinju. Leta
2009 je bila njuna telica Jelena prvouvrščena. Bila sta
bila zelo ponosna, saj sta se oba z možem ob ustanovitvi
Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda, včlanila v društvo. Udeleževala sta se društvenih aktivnosti,
vse dokler jima je zdravje to dopuščalo. Cike sta imela
vse do leta 2018. Naslednje leto je mož umrl. Bila sem
pri njej, konec leta 2019, ko mi je pripovedovala o življenju na planinah in cikah. Iz pripovedovanja sem čutila,
da zelo pogreša moža in življenje na planinah, nisem pa
si mislila, da bo prihodnje leto, na sveti večer tudi ona
odšla za možem.

Kras spada med najbolj tradicionalna konjerejska
področja, lipicanski konj pa med najstarejše
pasme
dr. Marko Marc

Bronasta in železna doba

V pradavnini so v Evropi zacvetele prve kulture in civilizacije. Slovele so po tehnoloških inovacijah in znanju.
Potekala je živahna trgovina; od Indije in bližnjega vzhoda preko južne, srednje, severne in zahodne Evrope,
vse do Atlantika in Baltskega morja. Evropa je bila prepredena s potmi; ljudje so potovali po rekah in morjih,
postopoma so gradili tudi ceste.
Za naše področje je bila izrednega pomena trgovska pot
Išter (sopomenke Ester, Este, Istra, kasneje tudi Argonavtska pot). Išter je bila pretežno vodna pot, ki je povezovala obalo črnomorske Istre z jadransko. Iz Črnega
morja je tekla po Donavi do sotočja s Savo in naprej po
Savi do “Velikega jezera”, katerega ostanke danes najdemo v Ljubljanskem barju. Obala jezera je bila zamočvirjena, zato se je vodna pot nadaljevala po Ljubljanici,
do današnje Vrhnike. Tu je stalo pomembno pristanišče
za pretovor. Vrhnika se je stoletja kasneje, v času Rimskega imperija, še vedno imenovala Nauportus, t. j. pristanišče za ladje.
Zadnji del Išter pa je potekal po kopnem, od Vrhnike do
jadranske Istre (verjetno današnji Trst ali Koper). Venetski karavanarji so že v tisočletjih pr.n.št. potrebovali učinkovite vprege za prevoz tovora po cestah. Nič čudnega
torej ni, da so ravno na področju Krasa, preko katerega
teče kopni del poti Išter, že zelo zgodaj pričeli z načrtno
rejo konj. Konji so bili prvotno namenjenih transportu,
kmalu pa so spoznali tudi njihovo uporabnost pri vojskovanju.

Na Ljubljanskem barju so pred leti našli kolo dvovprege,
narejeno pred letom 3.100 pr. n. št. S tem lahko zanesljivo potrdimo obstoj transportnih vozov, posledično tudi
vprežnih konj, na našem področju.

Slika 2: Reprodukcija voza, ki ustreza barjanskemu kolesu, iz 4. tisočletja pr.n.št. (Vir: http://zgodovina.si/koliscarji-na-seznamu-unescove-kulturne-dediscine/)

Mnogo kasneje, v 1. stol. pr.n.št., grški zgodovinar Strabo v svojem delu Geografija zapiše staro zgodbo Venetov, ki govori o hvaležnem volku in venetskih konjih.
Opisuje, kako so Veneti s pomočjo volka pred davnimi
časi zajeli in udomačili čredo divjih konj. Iz njih so vzredili
vrhunske, izjemno hitre konje. Stari Grki so venetskega
konja torej obravnavali kot avtohtono pasmo.

Klasična antika

Veneti niso redili le konj, namenjenih transportu, temveč
so jih stari Grki in Rimljani cenili predvsem zaradi njihove
elegance in hitrosti. Bili so vrhunski bojevniški in dirkalni
konji. V 7. stoletju pr.n.št. jih opeva grški pesnik Alcman,
venetske kobile so leta 440 pr.n.št., Leonu iz Šparte prinesle zmago na Olimpijskih igrah. Zgovorna je tudi Vaška situla (5. st. pr.n.št.), ki prikazuje sprevod venetskih
konj. Konji so upodobljeni v elegantnem, jahalnem tipu,
z visokim korakom.

Slika 1: Potek starodavne Istrske in Jantarne poti (Vir: internet)

Kopni transport je torej dobil zagon s povezavo izuma
kolesa in tehnologije reje vprežnih konj. Tovorjenje z
vpregami je v nadaljevanju omogočilo vzpostavljanje
vedno daljših cestnih povezav, kot je legendarna Jantarna pot. Ta je vodila od današnje Vrhnike, preko Celja in
Ptuja proti severu, vse do Baltskega morja.

Slika 3: Grafika Situle iz Vač, iz 5. stoletja pr.n.št. (Vir: http://www.
nms.si/pdf_pub/plascvaskesitule.jpg (18.7.2017))
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Ohranjeni so tudi viri, ki pričajo, da so Veneti redili bele
konje, torej sivce. Homer (8. stol pr.n.št.) v Iliadi posebej
poudari barvo treh, kot sneg belih žrebcev, brez katerih
Grki ne morejo prebiti trojanska obrambe. Na pasni sponi z Vač (začetek 5. stol. pr.n.št.) je na konju upodobljen
sončni simbol v obliki svastike, kar pomeni, da je to beli
konj. Že omenjeni Strabo pa v 1. stol. pr.n.št. pripoveduje, da so Veneti, ob izviru Timave, bogu Diomedu žrtvovali belega žrebca.

Turški vpadi

kobilarne«, pisal vodja Španske jahalne šole na Dunaju.
Ne obravnava jih kot novo pasmo, temveč kot kraške
konje. Današnje ime lipicanski konj ali lipicanec, se je
počasi pričelo uveljavljati nekje po I. svetovni vojni.

Petnajsto in šestnajsto stoletje so zaznamovali turški
vpadi, ki so ogrožali vso krščansko Evropo. Prvi braniki
krščanstva so postale dežele Ogrske ter današnje Hrvaške in Slovenije.

Lipicanski konj danes

Cesar Sigismund je že leta 1396 zbral veliko vojsko proti Turkom, v kateri je bilo 60.000 konjenikov, slovenske
enote je vodil Herman II. Celjski. Na turški strani se je
borilo 100.000 vojakov. Zmaga je bila, tako rekoč, že na
strani kristjanov, a se je prevesila na stran Turkov, ko jim
je na pomoč priskočil srbski knez Stjepan Lazarevič s
5.000 konjeniki. To je še en dokaz, kako velik strateški
pomen je v tistih časih imela konjenica.
Prelomnica v boju proti Turkom in zavarovanju pred njihovimi vpadi pomeni odločitev avstrijskega nadvojvode
Karla II., da svoje dežele Štajersko, Koroško, Kranjsko,
Goriško, Istro in Trst zavaruje z močnim obrambnim sistemom in usposabljanjem.

Ena najstarejših pasem konj se je razvila prav zaradi
slovesa, trdoživosti in hitrosti venetskih, kasneje kraških
konj. Kri kraškega konja so skozi stoletja redno svežili z
žrebci drugih populacij, vendar te pasme niso imele prevladujočega vpliva na domorodno, kraško rejo. Sistematična vzreja konj s tako posebnimi lastnostmi je zahtevala specifično tehnološko znanje in poznavanje rejskih
pravil, da se je obdržalo stabilno razmerje med značajem, temperamentom, delovno sposobnostjo, zdravstveno odpornostjo in plodnostjo.
Slika 7: Karlova nadvojvodina, konec 16. stol. (Vir: https://archiv.
uni-graz.at/de/geschichte/geschichte-der-universitaet/)

Slika 4: Grafika venetske pasne spone s konjenikoma iz Vač, iz 5.
stoletja pr.n.št. (Vir: http://sms.zrc-sazu.si/Si/SMS11/Marjeta_11.html)

Skozi vso zgodovino reje našega konja so posebej pazili
na njegov značaj, saj je zaupanje med konjem in vojščakom na bojnem polju pomenilo veliko prednost. Selekcija značaja pa je bolj zahtevna in dolgotrajna kot izbira
ostalih lastnosti, zato je lipicanec še danes prepoznaven
po izjemno močni navezanosti na lastnika.

Srednji vek

Zaradi velikega pomena konj na bojišču in v transportu
je konjereja na področju Krasa, cvetela tudi v srednjem
veku. Kraški konji so po vsej Evropi sloveli kot vrhunski, iskri in vzdržljivi konji. Ohranjeni viri govorijo, da so
najboljše bojevniške konje redili na Iberskem polotoku,
v Arabiji in na Krasu. Ker so konjerejski strokovnjaki že
od pradavnine poznali prednosti sveženja krvi z žrebci
drugih populacij, lahko utemeljeno sklepamo, da so bila
vsa tri področja rejsko soodvisna in se v vsaki od teh treh
populacij, pretaka tudi plemenita kri drugih dveh.
Leta 1662 je Stubenberg zapisal: »Kraški konji so bili
zelo poznani zaradi svoje moči in nenavadne dolgoživosti, saj so pogosto še pri tridesetih letih sposobni za
delo. Cesar in knezi so tu (na Krasu) imeli vseskozi
lastne kobilarne. Te kobilarne so redile zelo dragocene
in močne kraške konje.«

Slika 5: Kraški konj, kot turnirski konj, Benetke, leto 1496 (Vir: Nürnberg, Heinz (1998), Auf den Spuren der Lipizzaner, Georg Olms AG,
Hildesheim 1998)
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Danes je lipicanski konj še vedno živahen jahalni konj
v klasičnem tipu, elegantne, a čvrste, športne gradnje.
Po zaslugi tisočletne selekcije je lipicanec trpežen konj,
sposoben premagati tudi najbolj neugoden teren. Dresura kot disciplina, za katero je lipicanec še posebej primeren, izvira iz urjenja in veščin starodavnih vojščakov.

Slika 6: Karel II., nadvojvoda Avstrije, med drugim vojvoda Štajerske
in Koroške, grof Goriške (Vir: internet)

Karel II. je leta 1579 od Zrinjskih grofov, kupil ozemlje in
postavil trdnjavo Karlstadt (današnji Karlovec). Za poveljnika je imenoval Vajkarda Turjaškega, s Kranjske.
Leto pozneje je od tržaškega škofa Coreta kupil posestvo Lipica s tamkajšnjo kobilarno kraških konj. Za vodjo kobilarne je postavil domačega strokovnjaka, Franca
Jurka.
Po osvojitvi Bihaća, leta 1592, so Turki leta 1593 znova
skušali prodreti na sever. Prišlo je do bitke pri Sisku, v
kateri so se spopadli hrvaški konjeniki in pešci ter težki
konjeniški oklepniki iz trdnjave Karlovec. Ko so v boj s
svojimi četami posegli še Slovenci Andrej Turjaški, Adam
pl. Ravbar, Štefan Blagaj in Jakob pl. Pranka, so Turki doživeli strahoten poraz. Vest o zmagi slovenske in
hrvaške vojske nad Turki je naglo dosegla ves krščanski zahod, saj je bila s to bitko pred Turki rešena vsa
Evropa. Tako se je že trinajst let po nakupu pokazalo,
kakšen strateški pomen je v obrambi pred Turki imela
tudi ureditev sistematične reje konj, z močnim in pogumnim značajem in sposobnostjo izvajanja levad, kapriol in
kurbet-vse z namenom zastrašiti in zbegati nasprotnika.

Slika 8: Upodobitev bitke pri Sisku, na Valvasorjevem bakrorezu iz
17. stoletja. (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Sisku#/media/
Slika:Bitka_pri_Sisku_1593-Valvasor.jpg)

Ko si je Ferdinand II., sin nadvojvode Karla II., poleg podedovanega naziva in ozemlja, leta 1619 izboril še dunajsko, sveto-rimsko cesarsko krono, je Lipica postala
Dunajska dvorna kobilarna.
Skozi nadaljnji razvoj pa so pod okrilje Lipice prišle tudi
kraške kobilarne na Kranjskem, med njimi znamenita kobilarna na Prestranku. S tem se je Lipiška čreda rejsko
okrepila in konsolidirala v klasičnem, kraškem tipu. Kljub
temu, da je bil nadaljnji razvoj kraškega konja odtlej vezan na kobilarno Lipica, pa se je še stoletja ohranilo staro ime kraški konj.
Janez V. Valvasor je leta 1689 zapisal: »... vzrejajo najboljše konje, ki se imenujejo kraški konji in se izvažajo
po vsej Evropi. Rimsko-cesarsko veličanstvo ima zato
lastno žrebčarno v Lipici na Krasu. ... Po vsej Evropi najbolj hvalijo kraške konje, ki jih rede na Kranjskem, zaradi
njihove vztrajnosti, ker dolgo žive in stanovitno prenašajo delo in ježo. Privadijo jih temu že v mladosti tako, da
jih pasejo po samem kamnu in skali ...«
Ob koncu 18. stoletja, približno dvesto let po nakupu Lipice, pa je o izjemnih lastnostih konj iz »cesarsko kraške

Slika 8: Plemenski žrebec L 973 Neapolitano Capriola XIV, roj. 1988
(Vir: osebni arhiv)
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POPOTNICA ZA ŽIVLJENJE
Čisto na vrhu visoke strmine,
v objemu gozda brez meglene sivine,
mogočna kmetija ponosno stoji,
v njej mladi rod za družino in posest skrbi.

Ne ukvarjajo preveč se s sodobno tehnologijo,
ne mika jih vsak dan gledati televizijo,
slabih novic poslušati si ne želijo,
dragoceni čas raje drug z drugim preživijo.

Kamor koli v daljavi oko se zazre,
čudovit razgled povsod se odpre,
visoke gore sončni žarki zlatijo,
v barvah jeseni še bolj zažarijo.

Ob dolgih večerih radi skupaj se dobijo,
dogodivščinam otrok iz srca se nasmejijo,
prijetno je zvečer ob topli peči posedeti,
premraženo telo po končanem delu si ogreti.

Na pašniku za hišo živina se pase,
le tu in tam z zvončki opozarja nase,
kako lepo je tu gori živet,
z mirom in spokojnostjo biti prežet.

Dedek in babica vnukom obujata spomine,
na mladost, na čas, ki prehitro mine,
kako lepo tudi včasih so se imeli,
če tudi dosti bolj skromno so živeli.

Mladi gospodar od idej kar prekipeva,
vsaka inovacija ga na novo vnema,
družina mu ob vsem tem ob strani stoji,
za delo poprimejo radi prav vsi.

Popotnico za življenje bi jim rada dala,
da dobrota v njihovih srcih bi ostala,
da lepo besedo in poštenje nosili bi povsod,
z ljubeznijo iskreno v prihodnosti odpirali si pot.
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