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Slovenská dojná ovca – ako ďalej
v šľachtení
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.,
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej
výroby Nitra, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky
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Len nedávno (26.5. 2017) bolo na
Slovensku slávnostne uznané nové národné plemeno oviec – slovenská dojná
ovca (SD). Uznaním nového plemena sa
formálne zakončila etapa niekoľkoročnej
snahy šľachtiteľov, plemenárov, chovateľov a iných zainteresovaných pracovníkov
vedy a výskumu, na konci ktorej bolo
nové plemeno s charakteristickými exteriérovými, produkčnými a reprodukčnými
parametrami. Uznaním nového plemena
sa však šľachtenie nekončí! Vznik nového plemena je len prostriedkom pre
jeho ďalšie napredovanie, kde hlavným
zámerom je priebežne a v čo najväčšej
miere napĺňať predstavy chovateľov
a v konečnom dôsledku zabezpečiť ekonomickú rentabilitu a očakávaný profit
v ich chove.
Pre každé plemeno oviec chované
na Slovensku, a teda aj pre SD je stanovený šľachtiteľský program, plemenný
štandard a chovný cieľ. Tieto materiály
sú k dispozícii všetkým záujemcom o toto
plemeno na webovej stránke Zväzu chovateľov oviec a kôz. Čo sa týka postupov
šľachtenia SD v ďalšom období, je samozrejmé, že šľachtiteľská a plemenárska
práca sa bude v ďalších rokoch vo všetkých chovoch robiť na báze čistokrvnej
plemenitby. Populácia oviec plemena
SD je na základe údajov z kontroly úžitkovosti na úrovni 4,5 až 5 tisíc oviec (14
stád šľachtiteľských chovov - ŠCH). V tejto populácii by mali byť bahnice SD pripúšťané takmer výhradne baranmi SD.
Podmieňovací spôsob je zvolený preto,
lebo v niektorých stádach, ktoré pracujú
s plemenom SD kratšie bude možno na
žiadosť chovateľov použiť v plemenitbe aj
čistokrvné barany plemena lacaune (LC)
a východofrízske (VF), pričom ich použitie by sa nemalo považovať za kríženie.
Táto možnosť by ale mala byť len výnimočná, pritom výnimku by mala schváliť
Šľachtiteľská rada pri ZCHOK. V tejto

súvislosti treba uviesť, že aj po uznaní
plemena zošľachtená valaška v r. 1982
mali chovatelia ešte niekoľko rokov možnosť použiť v plemenitbe tzv. baranov –
korektorov (čistokrvné barany plemena
lincoln a leicester), čo sa v plemenitbe
osvedčilo. Táto možnosť by mala byť chovateľom oviec plemena SD umožnená aj
z toho dôvodu, že rozdiely v úžitkových
a reprodukčných parametroch bahníc
v kontrolovaných stádach sú zatiaľ relatívne veľké (viď napr. údaje z KÚ za rok
2016) a niektorí chovatelia majú záujem
rýchlejšie zvýšiť podiel plemena VF resp.
plemena LC v svojom chove. V roku 2016
bolo napríklad produkcia mlieka u plemena SD za normovanú dojnú periódu v
priemere 156,63 litrov, z toho v 2 chovoch bola vysoko cez 200 litrov, v 6 chovoch vyššia ako 150 litrov, ale v jednom
chove bola nižšia ako 120 litrov. Podobne
v 4 chovoch bola plodnosť na obahnenú
ovcu vyššia ako 150 %, ale v 2 chovoch
bola nižšia ako 120 %. Podobne to bolo
aj v ukazovateli „intenzita rastu jahniat“
do odstavu.
Pre rýchlejšiu stabilizáciu populácie
SD bude tiež dôležité, aby vo všetkých
kontrolovaných chovoch SD sa ich majitelia jednoznačne rozhodli o ďalšom
smerovaní ich stáda. Ak dostanú dekrét
o ŠCH plemena SD, potom by nemali uvažovať nad ďalším výrazným zvyšovaním
genetického podielu plemena LC, prípadne VF (prevodné kríženie). V takomto
prípade by mali z programu SD včas vystúpiť. V úžitkových chovoch, v ktorých
používali chovatelia v plemenitbe v predchádzajúcich rokoch prevažne baranov
SD, prípadne aj čistokrvné barany VF a LC
sa odporúča, aby nakupovali v ďalšom
období prednostne aukčné barany plemena SD v záujme stabilizácie a konsolidácie novo uznaného plemena v krajinskom chove. Toto bude dôležité aj preto,
aby sa na Slovensku postupne diferencovali stáda (ovce) SD aj v úžitkových
chovoch, čo bude potrebné aj pre potreby evidencie chovaných oviec v rámci
plemien (pre plemenárske, veterinárne,
štatistické a iné účely). Čo sa týka plemenárskej evidencie, v databáze údajov

z kontroly úžitkovosti bude potrebné čím
skôr urobiť také opatrenia, aby nemohli
byť z čistokrvných stád plemena SD produkované barany, kde pri kóde plemena
budú uvádzané podiely plemena ZV, C,
LC, VF prípadne SD (t.j. krížence).
Základným kritériom pri výbere
aukčných baranov a jariek v kontrolovaných chovoch budú aj v ďalšom období
prioritne plemenné hodnoty pre produkciu mlieka a plodnosť. Nové národné
plemeno SD bolo zaradené medzi špecializované mliekové plemená chované
na Slovensku, kde patrí aj plemeno LC,
VF a plemeno assaf. Znamená to, že bonitačný kľúč resp. spôsob hodnotenia
plemenných oviec bude u týchto 4 plemien identický. V súvislosti so spôsobom
hodnotenia plemenných oviec treba zdôrazniť jednu závažnú zmenu, ktorá bola
schválená v Šľachtiteľskej rade pri ZCHOK
v roku 2017 a bude platiť pre všetky plemenné zvieratá narodené v tomto roku.
U špecializovaných dojných plemien
(ale aj u dojných plemien s kombinovanou úžitkovosťou) sa už nebude zisťovať
u jahniat intenzita rastu (jahňatá sa
nebudú v kontrolovaných chovoch pri
odstave vážiť) ale body, ktoré mohlo plemenné zviera získať za tento ukazovateľ
budú presunuté na ukazovateľ „mlieková úžitkovosť“. Podľa bonitačného
kľúča platného od 1. 8. 2017 bude môcť
plemenná jarka alebo aukčný baran SD
získať až 50 bodov za ukazovateľ „mlieková úžitkovosť, 25 bodov za ukazovateľ
„plodnosť“, 5 bodov za „vlnu“ a 20 bodov
za „exteriér“. Mlieková úžitkovosť bude
tak rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať
výslednú triedu plemennej hodnoty oviec
slovenskej dojnej ovce.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre
dosiahnutie adekvátneho genetického
pokroku bude potrebné realizovať v chovoch vyššiu intenzitu selekcie. Znamená
to, že vo všetkých chovoch bude potrebné venovať maximálnu pozornosť výberu
rodičovských párov. Plemenné barany
so špičkovou plemennou hodnotou za
produkciu mlieka by mali mať v chovoch
čo najviac potomkov (bohužiaľ bez využívania inseminácie je tato požiadavka
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ťažko dosiahnuteľná). Keďže medzi produkciou mlieka a
obsahom základných zložiek sú známe negatívne genetické korelácie odporúča sa, aby produkcia využiteľnej
sušiny (celková produkcia bielkovín a tuku) bola čím
skôr základným ukazovateľom selekcie u tohto plemena.
Dobrým indikátorom zdravotného stavu vemena je počet
somatických buniek v mlieku bahníc, preto by sa mal stať
tento ukazovateľ súčasťou pravidelnej kontroly mliekovej úžitkovosti. Potrebná je tiež pravidelná aktualizácia
metodík odhadu plemenných hodnôt oviec. Dlhé roky
je diskutovaná na Slovensku problematika funkčných
a morfologických vlastností vemena oviec vo vzťahu k
lepšej dojiteľnosti a zdravotnému stavu vemena bahníc. Ak sa budeme chcieť presadiť s týmto plemenom aj
v zahraničí, potom by sme sa mali aj na Slovensku zaoberať týmto problémom, tak ako vo všetkých ovčiarsky
vyspelých krajinách, vrátane susednej Českej republiky
(viď Zpravodaj SCHOK, č.1/2017; s. 54-59). Samozrejme

takáto kontrola sa bude v chovoch plemena SD a iných
špecializovaných dojných plemien robiť len v prípade, ak
bude aj zo strany chovateľov o takúto kontrolu primeraný záujem.
V poslednom období sa v súvislosti s prepadom nákupných cien jatočných jahniat hovorí opäť častejšie
o význame selekcie na plodnosť. Pri plemene SD je plemenný štandard pri ukazovateli „plodnosť na obahnenú
ovcu“ na úrovni 150 % a chovný cieľ je stanovený na 180
%. Táto požiadavka u plemena SD je reálne postavená a
objektívne zdôvodnená. Význam selekcie na plodnosť u
dojných plemien je podložený mnohými vedeckými prácami. Preto by mala u tohto plemena stále platiť zásada
prednostného výberu jahniat z viacpočetných vrhov
(najmä z dvojčiat). Čo sa týka ukazovateľa „intenzita rastu“, aj keď už nebude tento parameter v rámci kontroly
úžitkovosti sledovaný, stále bude potrebné vyberať na
ďalší chov jahňatá zdravé, s primeranou hmotnosťou (vo

vzťahu k veľkosti vrhu), dobre osvalené a do určitej miery
aj adekvátne ovlnené. V dobrých podmienkach odchovu
by nemal byť žiadny problém parametre stanovené v plemennom štandarde dosiahnuť. Sfarbenie hlavy a končatín by pri výbere jahniat plemena SD na ďalší chov nemalo
zohrávať takmer žiadnu rolu. Jednoznačne však treba
zaraďovať do chovu len baránky a jahničky bezrohé (základná požiadavka pre špecializované dojné plemená).
Čo povedať na záver. Vznik nového národného plemena bola významná celospoločenská udalosť, mimoriadne dôležitá pre chovateľov i všetky zainteresované
inštitúcie. Sme presvedčení, že plemeno SD má na Slovensku vynikajúce, geneticky determinované úžitkové
a reprodukčné parametre a potenciu pre ďalší úspešný
rozvoj. Využitie tejto potencie v ďaľších rokoch bude ale
opäť závisieť od nás všetkých – chovateľov, šľachtiteľov,
plemenárskych pracovníkov, pracovníkov veterinárnej
služby, ale aj od pracovníkov vedy a výskumu.

UZNANIE SLOVENSKEJ DOJNEJ OVCE
V slovenskom poľnohospodárstve ale najmä v slovenskom ovčiarstve sa 26.mája udiala mimoriadna udalosť- uznanie nového slovenského
národného plemena. Od tohto dátumu máme nové plemeno-SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA. Na opis tejto mimoriadnej udalosti použijeme príspevky
od uznávaných novinárov venujúcich sa poľnohospodárstvu.

Slovenská ovečka, ktorej zlaté rúno je v mlieku
Denník Pravda pripravuje seriál Úspešní Slováci. Prinášame príbehy o ľuďoch, ktorí sú vo
svojej oblasti výnimoční, aj keď nemusí ísť o mimoriadne známe osobnosti. Aktuálny príbeh
je o šľachtiteľoch a chovateľoch oviec, ktorí obohatili kolekciu plemien o najproduktívnejšie
mliečne plemeno - slovenskú dojnú ovcu. Stáda výkonnejších mliečnych oviec by mohli postupne zvrátiť súčasnú abnormalitu, keď na výrobu bryndze sa dováža mlieko z Talianska či Balkánu.
Jozef Sedlák,
Pravda 04. 06. 2017

V roku 1989 vyslal Výskumný ústav ovčiarsky
v Trenčianskej Teplej mladého vedca Milana Marge-

tína na študijnú cestu do Veľkej Británie. Na ostrovoch za kanálom La Manche sú jedny z najväčších
stád oviec v Európe. Margetín si všimol jeden pozoruhodný detail – Angličania, skvelí výrobcovia
vlnených látok, dokonale a s vysokou pridanou
hodnotou zužitkovali aj ostatné ovčie produkty.
Slováka prekvapil veľký sortiment ovčích syrov
a dokonca zmrzlina z ovčieho mlieka. V západnej
Európe sa práve dvíhala vlna záujmu spotrebiteľov

Tvorcovia plemena slovenská dojná s ministerkou pôdohospodárstva. Zľava-Milan Margetín, Anton Čapistrák, Gabriela Matečná a Dušan Apolén.
4

Chov oviec a kôz 2/2017

Chov oviec a kôz 2/2017

5

o mliečne výrobky prinášajúce zdravotné benefity.
Pár mesiacov po Margetínovom návrate z Veľkej Británie padol starý režim. Ubehlo pár rôčkov
a všetkým zainteresovaným bolo jasné, že slovenské ovčiarstvo sa dostalo na križovatku. O hrubšiu
slovenskú vlnu stratili domáce textilky záujem, naporúdzi bola kvalitnejšia a jemnejšia z dovozu, navyše odevný priemysel prechádzajúci privatizáciou
čelil nevídanej konkurencii výrobkov z dovozu.
V tejto situácii prichádza Margetín s návrhom,
že na Slovensku sa musí chov oviec preorientovať zo známeho trojakého úžitku – mlieka, mäsa a vlny – najmä na produkciu ovčieho mlieka.
V čase veľkých zmätkov poznamenaných rýchlo
sa meniacimi názormi na budúcnosť slovenského
poľnohospodárstva mal Margetín šťastie. Jeho
návrh doviezť na Slovensko vysoko produktívne
francúzske mliečne plemeno lacaune dostal podporu. V roku 1993 sa na hospodárstve ovčiarskeho
výskumného ústavu v Trenčianskej Teplej objavili
plemenné barany lacaune.
Francúzska cesta po slovensky
Margetín nemárnil čas a spolu so svojimi kolegami Antonom Čapistrákom a Dušanom Apolenom
začali krížiť domáce plemená zošľachtenú valašku
a cigáju s lacaune. Len pre zaujímavosť, ešte
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia plemeno
lacaune nevynikalo mimoriadnou dojnosťou – veď
ročne dávala táto ovečka hojne chovaná v južnom
Francúzsku len 70 litrov mlieka.
Na prelome storočí však už ovca lacaune nadojila ročne takmer tristo litrov mlieka. Francúzi prostredníctvom vládnej agentúry naliali do šľachtenia plemena lacaune obrovské prostriedky a cieľ sa
dostavil. Nebolo to samoúčelné, známy syr rokfort
vyrábajú práve z mlieka oviec lacaune. Za zhruba
polstoročie narástli stáda plemena lacaune štvornásobne.
Francúzsko jasne ukazuje, akou cestou sa má
uberať moderné poľnohospodárstvo. Keď v piatok minulý týždeň slávnostne uviedli do života
nové národné plemeno slovenskú dojnú ovcu,
v žilách ktorej prúdi krv domácej valašky, cigájky
a francúzskeho plemena lacaune spolu s východofrízskou ovcou, mali a majú slovenskí chovatelia
k dispozícii už produkčné stádo vo veľkosti 50 tisíc
oviec. Na skromné finančné pomery je to husársky
kúsok, ktorý sa trojlístku šľachtiteľov podaril vďaka zanietenej podpore desiatok vynikajúcich chovateľov oviec z celého Slovenska.
Od prvého kríženia po súčasnosť prišlo na svet
25 generácií krížencov, kým plemenári s istotou
mohli povedať: Slovensko má novú dojnú ovcu.
Predstavme si ju.
Na farme v Trenčianskej Teplej obdivovali slovenské dojné ovce od malých detí, cez desiatky
chovateľov až po ministerku pôdohospodárstva
Gabrielu Matečnú. V oplôtkoch boli snehobiele
jahniatka, plemenné barany aj bahnice. Nie náhodou pútali veľkú pozornosť, veď na rozdiel od
zošľachtenej valašky, ktorá dáva za laktáciu priemerne 120 litrov mliečka, nadojí slovenská dojná
ovca o 30 percent mlieka viac, teda 150 až 160 litrov mlieka od chvíle, čo sa narodí malé jahňa až po
skončenie dojenia v jeseni. Tento prírastok by mo6

hol znamenať prelom v produkcii ovčieho mlieka,
po ktorom je medzi mliekarňami čoraz väčší dopyt.
„Keď sme sa púšťali do šľachtenia, túžili sme
dosiahnuť vyššiu mliečnu úžitkovosť a plodnosť
typickú pre lacaune a zachovať vysokú odolnosť
voči nepriazni počasia a dobrú "chodivosť“, teda
priechodnosť podhorskými a horskými pasienkami
typickú pre cigájku či valašku,“ opísal podstatu
šľachtiteľského projektu Milan Margetín.
Odolná i výkonná
Šľachtitelia akoby sa pokúšali pri šľachtení nového plemena spojiť oheň a vodu. Lacaune neobľubuje horské terény, je to ovečka, ktorá má rada
pohodlie, skôr roviny, pasie sa neraz v sadoch.
Pripomína najproduktívnejšie dojné plemeno kráv
holštýnsko-frízske, ktoré tiež dáva najvyššiu úžitkovosť, keď nestráca energiu zbytočnými pochodmi. Lacaune majú skrátka rady ovčín a výbeh, nie
vzdialený pasienok. Lenže najlepšie ovčie mlieko, to vedeli už naši predkovia, je z čerstvej paše
z horských a podhorských lúk.
Slovenská dojná ovca podedila po svojich rodičoch naozaj dobré vlastnosti. Dáva viac mlieka,
v špičkových chovoch sa dokonca najlepšie jedince približujú dojnosťou plemenu lacaune. Rudolf
Bobček, šéf chovu v PD Sklabiňa pri Martine, sa
pochválil, že nezriedka najlepšie bahnice dávajú za dojnú sezónu aj 280 litrov mlieka. Takú istú
skúsenosť má aj Ján Dvoriak z Agrodružstva Bystré
v okrese Vranov nad Topľou. Ide o dva zo štrnástich experimentálnych chovov, ktoré sa zúčastňovali na tvorbe nového plemena ovce.
Stáda SDO-čky, tak v skratke volajú slovenskú
dojnú ovcu, spásajú bez problémov aj pasienky
v nadmorskej výške od 500 do 700 metrov. To znamená, že nové plemeno zdedilo na jednej strane
životaschopnosť a na druhej je veľmi produktívne i plodné. Ktorého chovateľa nepoteší, keď
mu bahnica privedie namiesto jedného, dve jahniatka? Plodnosť sa pohybuje v rozmedzí 150 až
170 percent v prepočte na stádo bahníc.
Isteže, za výkon sa platí, slovenská dojná ovca
nespasie hôľne pasienky, ale ako pripomína Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec
a kôz, stáda nového plemena môžu vypásť väčšinu
lúk a pasienkov v horských a podhorských oblastiach Slovenska. Ešte pred necelými tridsiatimi
rokmi zaberali trvalé trávne porasty plochu 880 tisíc hektárov. Vlani ich však bolo o 170 tisíc hektárov menej, pretože na Slovensku ich nemá kto
spásať. Zarástli mladým lesom, pretože prudko sa
znížili stavy dobytka aj oviec.
Slovenská dojná ovca. Autor: Jozef Sedlák,
Pravda
„Veľmi sme potrebovali plemeno, ktoré sa samo napasie a dá pritom veľa kvalitného voňavého
mlieka. Teraz ho máme, a to dáva nádej, že uchováme podhorskú a horskú krajinu v tej podobe,
ako nám ju zanechali generácie predkov,“ načrtáva očakávania i nádejnú perspektívu Slavomír
Reľovský. Zdá sa, že v tejto chvíli majú chovatelia
kľúčové tromfy v rukách. Naporúdzi je plemeno,
ktoré môže premeniť obrovský zelený oceán bielkovín na ovčie mlieko, z ktorého sa dá vyrobiť

prvotriedna bryndza. Keď sme nedávno v Pravde
prekvapili i zaskočili slovenskú verejnosť informáciou o tom, že niektoré slovenské bryndziarne
dovážajú ovčie mlieko spoza hraníc, objasňoval
i ospravedlňoval importy jeden z bryndziarov tým,
že slovenské mlieko je drahé.
„Nové produktívnejšie slovenské plemeno by
malo výrazne zlepšiť ekonomiku výroby mlieka, čo
by malo viesť k tomu, aby sme bryndzu, oštiepky
a parenice vyrábali ako vždy v minulosti z domácej
suroviny,“ povedala ministerka pôdohospodárstva
Gabriela Matečná. Vyšľachtenie nového plemena
označila za výnimočný počin, teraz je dôležité, aby
sa chovatelia zmocnili možností, ktoré im ponúka
nové plemeno.
To, pravda, nebude vôbec jednoduché. Produkčný potenciál slovenskej dojnej ovce musia
využiť sami chovatelia. O mliečne plemeno je
medzi chovateľmi veľký záujem, pretože pravé
ovčie mliečne výrobky sa dobre predávajú. Lenže
zvýšiť populáciu slovenskej dojnej ovce na štvornásobok, ako sa podarilo Francúzom pri plemene
lacaune, bude tvrdý oriešok. Ovce na Slovensku
takmer nemá kto pásť a dojiť.
Je to vari najväčší paradox doby. V krajine, kde
sú národným jedlom bryndzové halušky, chýbajú
bačovia. Bača je dnes jednou z najvzácnejších profesií v poľnohospodárstve. Muži či ženy, áno, máme už aj bačovky, ktoré sa starajú o stáda oviec,
prichádzajú do dôchodkového veku a čiernou morou manažmentov družstiev je, kto ich nahradí.
Ja som bača veľmi starý…
… nedožijem do jari. Táto známa ľudová pieseň
vystihuje pomery v slovenskom ovčiarstve. Najsilnejšia generácia bačov doslova vymiera.
„Mladí sa nechcú stať bačami a ani zárobky tisíc eur mesačne, čo je vysoko nad priemer platov
v poľnohospodárstve, ba aj nad priemer v príjmov
v celom hospodárstve, nie sú lákadlom,“ konštatuje realitu Rudolf Bobček. Celú svoju chovateľskú kariéru prežil na družstve v Sklabini. Pred
revolúciou chovali štyri stáda oviec, dovedna ich
bolo vyše dvetisíc. Dnes majú Sklabinčania už len
dve stáda.
„Bača bol kedysi vážený človek, dnes však nevieme k ovciam získať mladých ľudí, pretože odmietajú prijať životný štýl, alebo ak chcete údel,
ktorý je typický pre túto profesiu,“ hovorí Bobček.
Oným údelom je nevyhnutnosť byť pri stáde vlastne po celú pasienkovú sezónu. „Mladí chcú vysoké zárobky a veľa voľného času, a to nejde veľmi
dovedna. Napokon aj lekári majú nočné služby.
Za úspech sa platí odriekaním v nejakej podobe
v každej profesii. Málo o tom hovoríme,“ vysvetľuje jednu z príčin nezáujmu o bačovské povolanie
Bobček.
V Agrodružstve v Bystrom kedysi dojili ovce
ručne. Keď od jedného zo stád odišiel bača, zakúpili dojáreň. Bača Jozef Habiňák si nevedel predstaviť, že ovce podojí stroj, ale o pár mesiacov
neskôr si dojáreň nevedel vynachváliť. Technika
môže zmeniť podmienky v chove oviec. Nové plemeno oviec, ktoré dá denne 1,5 litra mlieka, už
nedokážu podojiť valasi ručne. Puchnú im ruky
a mladí ťažkú prácu odmietajú. Otázkou je, ako
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prilákať mladých ľudí na salaše.
Najprv ich treba dostať do škôl, lenže do akých,
keď chýrnu bačovskú školu v Záblatí pri Trenčíne
po revolúcii zrušili. Pár desiatok kilometrov proti
prúdu Váhu v Pruskom je stredná odborná škola,
ktorá ponúka študijný odbor salašník a salašníčka.
Záujem o profesiu je rovný takmer nule, odbor nevedia v škole otvoriť.
„Slovensko sa zmenilo. Ak sa chceme vrátiť
k svojim koreňom, musíme zmeniť všetko,“ vraví
Milan Margetín a dodáva: "Máme síce nové plemeno ovce, máme aj moderné dojárne, ale kľúčom k zdravým potravinám sú mladí ľudia. Pokiaľ
nezmeníme zažité predstavy o poľnohospodárstve
a najmä o chove oviec ako o stratenej varte, nič
sa nezmení.“ Ako dosiahnuť zmenu? Na to nie je
ľahká odpoveď. Možno by viac mohli urobiť politici a spolu s nimi aj populárni moderátori televízií či rozhlasu. Poslední sú až príliš zahľadení na
hviezdy šoubiznisu. Slovensko však nepotrebuje
stovky spevákov, hercov ani tisíce právnikov a politológov, ale praktické profesie.
Nedávno slávila na obrazovkách televízie
úspech relácia Zem spieva. Ozaj, kto je ústrednou
postavou slovenských ľudových piesní? No predsa
bača. Možno by stálo za to zviditeľniť túto profesiu. Skrz pravú ovčiu bryndzu, oštiepok či parenice
má budúcnosť.
Slovensko má nové národné plemeno oviec
(07. 06. 2017; Roľnícke noviny; č. 23, Živočíšna
výroba, s. 27; PATRÍCIA DOLEŠOVÁ)
V Trenčianskej Teplej bolo 26. mája slávnostne
uznané nové národné plemeno - slovenská dojná
ovca. Ide o mimoriadne významnú udalosť, šľachtiteľský a plemenársky sviatok.
TRENČIANSKA TEPLÁ. Nové špecializované dojné plemeno so zameraním na zvýšenie produkcie
a kvality mlieka a vhodné pre podmienky strojového dojenia vzniklo ako primeraná reakcia na
požiadavku trhu. Začiatkom 90. rokov minulého
storočia bolo zrejmé, že zabezpečiť ekonomickú
rentabilitu oviec chovaných na Slovensku bude možné len prostredníctvom výraznej typovej
a úžitkovej prestavby stád, s dôrazným zvýšením produkcie mlieka a plodnosti bahníc. Tým sa
mali aspoň čiastočne kompenzovať veľké straty
chovateľov v dôsledku prepadu nákupných cien
vlny v podmienkach trhovej ekonomiky. Uznanie
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slovenskej dojnej ovce je tak začiatkom procesu,
ktorého cieľom je neustále zvyšovanie úžitkovosti, hospodárnosti a tým aj konkurencieschopnosti
slovenského chovu oviec.
Na pastvu…
Do dlhodobého, takmer 25-ročného procesu
šľachtenia bolo zapojených viacero inštitúcií NPPC Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre,
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOK),
MPRV SR, Plemenárske služby, š. p., Bratislava, ale
aj niekoľko zanietených, vynikajúcich chovateľov
oviec z celého Slovenska. "Pred 32 rokmi bolo
uznané prvé národné autochtónne plemeno - zošľachtená valaška. Práve krížením zošľachtenej
valašky, cigáje a meríny so špecializovanými dojnými plemenami lacaune a východofrízska ovca
sme za 25 rokov vytvorili populáciu oviec, ktorú tu
v Trenčianskej Teplej vidíme - kompaktné ovečky
s vysokou úžitkovosťou, plodnosťou, pričom aj potomstvo po týchto ovečkách má vysokú intenzitu
rastu," konštatoval Ing. Igor Nemčok, predseda
ZCHOK s tým, že o chov nového plemena oviec je
pre jeho úžitkové vlastnosti záujem vo všetkých
našich regiónoch. "Je to ovca polointenzívna, čiže
nemusí sa chovať intenzívnym spôsobom v maštaliach s kŕmením jadrovým krmivom, ale ovce budú
skôr chodiť a spásať lúky a pastviny a s drobným
prídavkom jadra dosiahnu požadované parametre," uviedol predseda. Slovenské dojné ovce (SDO)
sa vyznačujú viacerými úžitkovými a exteriérovými
ukazovateľmi, ktorými sa odlišujú od východiskových plemien a tiež plemien, ktoré boli použité na
zošľachťovanie. Jednoznačne sa od nich diferencujú v ukazovateľoch súvisiacich s mliekovou úžitkovosťou. V porovnaní s ovcami plemena cigája
a zošľachtená valaška sa vyznačujú lepšími reprodukčnými parametrami a rastovou schopnosťou.
Oproti plemenám lacaune a východofrízska ovca
majú zas lepšie adaptačné schopnosti a sú vhodnejšie pre polointenzívny chov a tieto vlastnosti
prenášajú aj na svoje potomstvo. Nové plemeno
tak zdedilo životaschopnosť a je veľmi produktívne a plodné.
Lepšie ekonomické zhodnotenie
Podľa Ing. Štefana Rybu, PhD., generálneho
riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV SR, pre
chovateľskú a odbornú verejnosť ide o historickú
udalosť. "Tento deň je historický pre širokú chovateľskú i odbornú verejnosť. Po 25 rokoch procesu

šľachtenia a plemenárskej práce schvaľujeme slovenské plemeno. Očakávame, že pre našich ovčiarov prinesie lepšie ekonomické zhodnotenie chovu
oviec. Pri šľachtení bol dôraz kladený na zvýšenú
produkciu mlieka ako komodity, ktorá prináša chovateľom ekonomický profit," uviedol Štefan Ryba.
"Sme hrdí na to, že NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre sa veľmi intenzívnou mierou
podieľalo na vyšľachtení nového plemena. Nové
plemeno je výsledkom potreby podporiť produkciu ovčieho mlieka, ktoré je atraktívne najmä na
produkciu výrobkov. Ďalším dôvodom bola potreba
zvýšenia produkcie a atraktivity ovčieho a jahňacieho mäsa, ktoré zatiaľ nemá takú pozornosť, ako
by si zaslúžilo," konštatoval riaditeľ NPPC VÚŽV
Nitra, doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. "Pri chove
plemena valaška vo vysokohorských podmienkach
sa dosahuje produkcia 100 kilogramov mlieka za
rok, pri slovenskej dojnej ovci je to priemer 160
litrov mlieka na rok. V šľachtiteľskom programe
chceme dosiahnuť produkciu viac ako 200 litrov
za rok," doplnil Jaroslav Slamečka. Vyšľachtenie
nového plemena označila za výnimočný počin aj
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gabriela Matečná. "Chcem pochváliť snahu všetkých tých, ktorí sa do procesu nového národného
plemena zapojili a zotrvali v ňom doteraz. Slovenských ovčiarov považujem za jedných z najaktívnejších slovenských poľnohospodárov," uviedla
ministerka s tým, že práve nové plemeno - slovenská dojná ovca má zvýšiť nielen produkciu mlieka,
ale aj konkurencieschopnosť našich chovateľov
oviec.
"Nové, produktívnejšie slovenské plemeno by
malo výrazne zlepšiť ekonomiku výroby mlieka, čo
by malo viesť k tomu, aby sme bryndzu, oštiepky
a parenice vyrábali ako vždy v minulosti - z domácej suroviny. Teraz je dôležité, aby sa chovatelia
zmocnili možností, ktoré im nové plemeno ponúka. Chcem preto apelovať aj na spotrebiteľov. Slovenské ovčie mlieko je mimoriadne kvalitné. Pýtajte si v obchodoch pravú "slovenskú bryndzu",
ktorá je chránená zemepisným označením pôvodu
a je v nej garancia slovenského mlieka," vyzvala
ministerka. Rozhovor s odborníkom, doc. RNDr. Milanom MARGETÍNOM, PhD., ktorý bol vedúcou osobnosťou celého procesu tvorby slovenskej
dojnej ovce vám prinesieme v ďalšom čísle Roľníckych novín.
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Vyhodnotenie nákupného trhu plemenných
baranov spojeného s regionálnou výstavou
zvierat u pani Martiny Angelovičovej na farme v Kamenici
jahničiek plemena východofrízske. V kategórii
kôz obsadila prvé miesto tiež pani Martina Angelovičová s plemenným capom plemena búrska
koza, druhé miesto získala pani Katarína Čekanová zo Sabinova s kolekciou plemenných kozičiek plemena biela koza krátkosrstá a na treťom
mieste sa umiestnila koza s kozľatami z Farmy
Kamenica. Ocenenia za prvé, druhé a tretie miesta v jednotlivých kategóriách odovzdal oceneným riaditeľ ZCHOK na Slovensku Ing. Reľovský.
V súťaži o najlepší ovčí syr regiónu Hornej Torysy zvíťazila spoločnosť Agrovýroba Rokycany.
Na druhom mieste sa umiestnil chovateľ a výrobca syrov SHR Jozef Dziak a na treťom mieste SHR
Peter Rabatín.
Manželia Angelovičovci si zaslúžia poďakovanie za vytvorenie výborných podmienok pre
usporiadanie tohto trhu spojeného s výstavou
zvierat. Prajem im veľa úspechov a dúfam že
v tradícii usporadúvania nákupných trhov na ich
farme budú pokračovať aj v budúcnosti.

Autor: Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku - družstvo
Dňa 16. 6. 2017 sa konal nákupný trh plemenných baranov plemien cigája, lacaune,
východofrízske a slovenská dojná ovca, u pani
Martiny Angelovičovej, na farme v Kamenici pri
Sabinove. V rámci programu tohto nákupného
trhu už tradične prebiehajú aj iné sprievodné
podujatia. V tomto roku to bola už tradičná regionálna výstava oviec a kôz a naša hostiteľka pani
Angelovičová zorganizovala súťaž o najlepší syr
Hornej Torysy.
V tomto príspevku vás chcem oboznámiť
s priebehom tohto nákupného trhu a s výsledkami hodnotenia predvedených plemenných
baranov od jednotlivých chovateľov a tiež aj
s vyhodnotením regionálnej výstavy oviec a kôz
a s vyhodnotením súťaže o najlepší syr Hornej
Torysy.
Na tento nákupný trh bolo prihlásených 182
plemenných baranov. Predseda Výberovej komisie pri MPRV SR Ing. Július Šutý delegoval na
hodnotenie plemenných baranov komisiu v tomto zložení:
Ing. Július Šutý - predseda
Ing. Slavomír Reľovský
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
MVDr. Milan Cikrai
Ing. František Bujňák
Ing. Jozef Kováč
Ing. Tomáš Kitz
Ing. Daniel Hrežík
Ručným zapisovaním hodnotenia do katalógu boli poverení Ing. František Bujňák a pán
Stanislav Hencovský, elektronickým zápisom bol
poverený Ing. Pavol Gúgľava.
Na nákupný trh nepredviedol plemenné barany chovateľ PD Odorín, ktorý požiadal o ohodnotenie baranov na chove.
V priebehu hodnotenia komisia vyberala plemenné barany do súťaže o šampióna nákupného
trhu. Šampiónom sa stal, po dôkladnom výbere,
plemenný baran katalógové číslo 76, plemena
cigája, línia Vojin, číslo CEHZ SK 2881515 od chovateľa chovu PD Sekčov Tulčík. Chovateľa víťazného barana ocenil riaditeľ ZCHOK na Slovensku
Ing. Slavomír Reľovský. Tento plemenný baran
sa, už tradične zúčastní tohtoročnej národnej
výstavy zvierat na Agrokomplexe 2017.
Regionálnu výstavu oviec a kôz vyhodnotila
komisia v zložení:
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Ing. Pavol Gúgľava
Ing. Ján Dvoriak
MVDr. Marek Lukáč, zamestnanec RVPS Prešov
V kategórii oviec sa víťazom stala chovateľka pani Martina Angelovičová, Farma Kamenica
s kolekciou plemenných jariek plemena slovenská dojná ovca. Na druhom mieste sa umiestnili
PD so sídlom v Jarovniciach s kolekciou plemenných jariek plemena cigája a na treťom mieste
MVDr. Martin Hirňák s kolekciou plemenných

Vyhodnotenie nákupného trhu
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Ovenálie 2017
Ing.Slavomír Reľovský,
ZCHOK na Slovensku-družstvo
Zväz chovateľov oviec a kôz pripravil pre
všetkých priaznivcov chovu oviec celoslovenské ovčiarske slávnosti-Ovenálie 2017.
Organizátorom bol Zväz chovateľov oviec
a kôz na Slovensku-družstvo. Podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom
je obec Východná.
Začiatok Ovenálií bol opäť v znamení folklóru. Na úvod sa prihovoril všetkým priaznivcom
chovu oviec štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Gabriel Csicsaj. Návštevníkov
v prostredí amfiteátra privítal starosta obce
Východná Juraj Blaško aj predseda ZCHOK Igor
Nemčok. Po slávnostnom otvorení Ovenálií
už nasledovali jednotlivé sprievodné podujatia. Tie boli počas celého dňa dopĺňané folklórnymi vystúpeniami súborov.
Hlavným bodom programu bol už deviaty
ročník Majstrovstiev Slovenska v ťahaní syrovej-korbáčikovej nite. Súťažiaci ťahali syrovú
niť z kilogramu syroviny. Víťazkou sa opakovane stala Janka Ligasová s vynikajúcim výsledkom 128 metrov nite. Na záver bola víťazka
ocenená putovným črpákom, na ktorom sú mená všetkých víťazov z Majstrovstiev Slovenska
v ťahaní syrovej-korbáčikovej nite.
Pod patronátom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa uskutočnila súťaž o najlepšie výrobky z ovčieho a kozieho mlieka
a Majstra syrára. Komisia pracovala pod vedením Fridolína Pokorného. Osobne sa hodnotenia zúčastnil aj ústredný riaditeľ Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš.
Práca komisie bola veľmi náročná, pretože vy-
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brať tie najkvalitnejšie výrobky z takmer stovky
vzoriek dá mimoriadne veľký záber chuťovým
pohárikom. Nakoniec sa majstrom syrárom stal
Jozef Zvara. Ostatných víťazov si môžete pozrieť v tabuľkách.
Okrem tradičnej súťaže o Majstra sme tretíkrát pripravili aj súťaž o najkrajšiu syrovú
tortu. Táto súťaž sa tešila veľkému záujmu
návštevníkov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa
aj na hlasovaní. Na základe ich hlasov získala
prvé miesto syrová torta od Syrové torty s.r.o..
Prehliadka syrových tôrt bola v tradičnom
Humne. Tu celý deň prebiehalo aj prehliadka
z ovčiarskej expozície Liptovského múzea v Ružomberku.
V priestore za hlavnou bránou boli vystavené kolekcie oviec a kôz. Titul najkrajšia kolekcia zvierat získali jarky plemena slovenská
dojná ovca chovateľa Agro Racio s.r.o. Počas
celého dňa prebiehala aj ukážka strihania
oviec, tentokrát však priamo na pódiu. Ovce
strihal majster strihač Marek Marko, účastník
majstrovstiev sveta. Odborný komentár ku strihaniu robil Doc.Milan Margetín.
Ani tohtoročné Ovenálie sa nezaobišli bez
názornej ukážky výroby syra a bryndze. Atraktívne tento tradičný ovčiarsky úkon predviedol
Štefan Črep z Liptovskej Lúžnej. Všetok produkt výroby aj rýchlo rozdal medzi návštevníkmi v hľadisku.
S propagáciou ovčieho mäsa súvisí aj ďalšia súťaž, ktorá má na Ovenáliách už stále
miesto- súťaž vo varení gulášu z ovčieho mäsa.
Víťazom sa stal tím SHR Oľgy Apoleníkovej. Aj
vďaka tejto súťaži, mali návštevníci možnosť
ochutnať tradičné guláše, ktorých prípravu
však každý súťažiaci kolektív mal rôznu. Výsledok bol vynikajúci a guláše všetkým chutili.
Na tohtoročnom ročníku nechýbali ani
ukážky remeselníkov, ktorí sa venujú výrobe

tradičných ovčiarskych zvoncov,riadu,remeňov a výrobkov z kože. Takže veľa návštevníkov
odchádzalo so suvenírom v podobe zvončeka,
klobúka alebo výrobkov z vlny.
Perličkou v rámci vystúpení bol tanec border collie Arsi s Monikou, ktorá predviedla vystúpenie s detičkami.
Nechýbala ani tombola, ktorá okrem rôznych hodnotných cien ponúkla aj mimoriadnu
hlavú cenu- jahňacinu na celý rok.
Aj vďaka ideálnemu počasiu a bohatému
programu si aj tohtoročné Celoslovenské ovčiarske slávnosti udržali vysokú úroveň. Rekordná návšteva 9000 návštevníkov znamenala úspešné podujatie.
Chceme poďakovať najmä Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Žilinskému samosprávnemu kraju, Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a obci Východná.
Podujatie tiež podporili: COOP Jednota, Zväz
poľnohospodárskych družstiev a obchodných
spoločností, EMATECH,SEDOZA, Liptovská mliekáreň, AGROPRET – PULZ,Farma Kamenica,AST
- Ing. Sergej Špak,Plemenárske služby SR š.p.,Milki s.r.o.,SK FARM,FIAM AGRO Services,Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora,Ovisfarma,Vetis,Milk AGRO,Bryndziareň
a syráreň,EKOPULS, Zvolenská Slatina,Schauman,Liptovské múzeum,Agrokombinát Sabinov,RD Oščadnica,Penzión Driečna,Roľnícke
noviny,Slovenský chov, Mgr. Eva Rašková – AGROTYP
Mediálnymi partnermi boli Roľnícke noviny,
Slovenský chov. Ďakujeme!
IX. ročník Ovenálií hodnotíme ako mimoriadne úspešný. Tešíme sa na jubilejný X.ročník. Veríme, že aj v roku 2018 pripravíme podujatie, ktoré bude dôstojne reprezentovať chov
oviec na Slovensku.
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Majster syrár

Ovenálie 2017
VÝSLEDKY

Jozef Zvara

Súťaž o najkrajšiu syrovú tortu
Poradie
1.
2.
3.

1. Ovčí hrudkový syr
Poradie

Podnik

1.

Jozef Zvara

2.

SHR Dušan Španko

3.

RD Veľká Rača

4.

PD Vlára Nemšová

5.

Čierna Hora a.s.

Majstrovstvá SR v ťahaní syrovej-korbáčikovej nite - IX.ročník

2. Ovčí údený syr
Poradie

Podnik

1.

Salaš Záturčie

2.

Oľga Apoleníková

Podnik
Syrové torty s.r.o.
Agrodružstvo Krivá
Agro Torysa

Poradie

Meno a priezvisko

1
2
3
4

Janka Ligasová
Janka Mesiarová
Mária Ligasová
Štefánia Peňáková

Dĺžka nite
(m)
138,00
114,80
85,25
108,50

Dosiahnutý čas
( min, sek. )
6 m 25 s
5 m 54 s
5 m 08 s
6 m 36s

Súťaž vo varení baranieho gulášu – OVENÁLIE 2017

3.

Agrovex Novoť

4.

Mliekareň Krivá

5.

PD Liptovské Revúce

1.miesto
2.miesto
3.miesto

Oľga Apoleníková SHR
Salaš Zbojská
OBERT-Bertin Zúbek

3. Bryndza ovčia 100 %
Poradie

Podnik

1.

Oľga Apoleníková

2.

Čierna Hora a.s.

3.

PD Važec

4.

RD Veľká Rača

5.

Obert SHR

4. Žinčica
Poradie

Podnik

1.

Syry Daniela

2.

Obert SHR

3.

Čierna Hora a.s.

4.

Salaš Hrdovo

5.

Mliekareň Krivá

5 Ostatné syry
Poradie

Podnik

Názov súťažného produktu

1.

Jozef Zvara

Nite neúdené

2.

Oľga Apoleníková

Ovčí syr vyzretý

3.

Čierna Hora a.s.

Syr zrejúci s vysoko zahrievanou syreninou

4.

Jozef Zvara

Nite údené

5.

Jozef Zvara

Parenica údená

Podnik

Názov súťažného produktu

6 Kozie syry
Poradie
1.

Syry Daniela

Kozí syr v oleji

2.

Syry Daniela

Kozí syr neúdený

3.

Ing. Milan Bárdy

Kozí syr čerstvý,polotvrdý

4.

Ing. Milan Bárdy

Kozí syr údený

5.

Ing. Milan Bárdy

Kozí syr údený
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Nákupný trh plemenných baranov konaný
dňa 17.5.2017 v Masarykovom dvore v Pstruši
Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku
Už po druhý rok sa dňa 17.5. konal nákupný
trh plemenných baranov prevažne mäsových
plemien vo veľmi peknom prostredí Masarykovho dvora v Pstruši . Okrem baranov mäsových plemien boli na tento trh prihlásené aj
barany plemena lacaune a syntetickej populácie slovenská dojná ovca. Spolu bolo na tento
trh prihlásených 295 plemenných baranov,
ktoré hodnotila odborná komisia zostavená
z členov Výberovej komisie pre chov oviec a kôz
pri MPRV delegovaná predsedom výberovej komisie Ing. Júliusom Šutým.
Hodnotiaca komisia pracovala v tomto zložení:
Ing. Július Šutý, predseda komisie – ZCHOK
na Slovensku
Ing. Slavomír Reľovský - ZCHOK na Slovensku
Ing. Ľubomír Porubiak – RD Klenovec
pán Marián Kubín – Plemenárske služby SR
Ing. Zuzana Kučerová - Plemenárske služby
SR
MVDr. Milan Cikrai – RVPS Banská Bystrica
Ing. Peter Bernát – PD Belá – Dulice
Ing. Tomáš Kitz – Agrourbár Hrabušice
Ing. Kamil Šulko - Plemenárske služby SR
Ing. Ivan Pavlík, PhD. – SPU Nitra
Ing. Jozef Kováč – súkromne hospodáriaci
roľník

Nádherný pohľad na výborne odchované a pripravené barany.
14

Elektronickým zápisom hodnotenia bol poverený Ing. Pavol Gúgľava, šľachtiteľ ZCHOK
a ručným zápisom bola poverená Ing. Zuzana
Kučerová.
Hodnotené plemenné barany boli vo veľmi
dobrej kondícii, dobre pripravené na nákupný trh, takže po tejto stránke sa žiadnemu
chovateľovi nedalo nič vytknúť. V priebehu
hodnotenia boli komisiou vyberané plemenné barany zatriedené v triede elita rekord do
súťaže o šampióna nákupného trhu. Do súťaže
boli vybrané plemenné barany mäsových plemien a z nich komisia vybrala šampióna. Víťazom nákupného trhu sa stal baran plemena
berrichone du cher, katalógové číslo 7, číslo
CEHZ 2289065, línie Best, od chovateľa Keľo
a synovia, s.r.o. Veľké Teriakovce. Tento plemenný baran sa už zúčastnil výstavy Dni poľa

v Dvoroch nad Žitavou a bude reprezentovať
chovateľa aj na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci výstavy Agrokomplex
2017.
Organizácia a priebeh tohto nákupného
trhu bola na veľmi dobrej úrovni a tešíme sa z
veľkého záujmu chovateľov aj iných návštevníkov tohto podujatia. Za úspešný priebeh tohto
nákupného trhu a poskytnutie priestorov patrí
poďakovanie pánovi Martinovi Malatincovi,
konateľovi firmy Agrosev Detva, s.r.o. Tiež ďakujem aj kolegovi Ing. Júliusovi Šutému za pomoc pri organizácii tohto podujatia.
Výsledky hodnotenia plemenných baranov
na nákupnom trhu v Pleši, počty predvedených, ohodnotených a vyradených plemenných
baranov podľa jednotlivých chovateľov a plemien sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Vyhodnotenie nákupného trhu

Dátum tla e: 17.05.2017

Miesto NT: Masarykov dvor, Pstruša 339

Identifikácia stáda

Dátum NT: 17.05.2017

Po et
prihl.

Po et
pred.

Po et zaradených do
skupín

ER EA EB I
403 371 039
VPP SPU,s.r.o. Kolí any
403 371 200
VPP SPU,s.r.o. Kolí any
603 805 946
SHR Vlastimil Majer
603 713 968
Demeter Pavel
603 215 003
Adamek Milan
603 021 004
Faško Ivan
604 704 102
AGROSEV, spol. s r.o.
604 704 103
AGROSEV, spol. s r.o.
606 708 201
Ing.Šándor Július
606 041 004
ISOKMAN-trading s.r.o.
606 708 202
Ing.Šándor Július
607 823 905
MVDr. Dušan Antalík SHR
607 009 001
Gol iter ubomír
609 701 043
KE O A SYNOVIA, s.r.o.
609 701 046
KE O A SYNOVIA, s.r.o.
609 023 041
Csank Štefan SHR
609 701 044
KE O A SYNOVIA, s.r.o.
609 701 042
KE O A SYNOVIA, s.r.o.
609 301 009
Pavel Gonda SHR
609 702 101
Borbás Peter - SHR

Celkovo za NT

Celkom
zar.

Po et
vyr.

ER/zar.
[%]

II

15

15

1

3

6

4

0

14

1

6,67 %

3

3

1

1

0

1

0

3

0

33,33 %

11

11

11

0

0

0

0

11

0

100,00
%

4

4

1

2

1

0

0

4

0

25,00 %

2

2

0

0

2

0

0

2

0

0,00 %

4

4

0

0

4

0

0

4

0

0,00 %

10

8

5

3

0

0

0

8

0

62,50 %

3

3

0

1

2

0

0

3

0

0,00 %

30

30

9

15

5

0

0

29

1

30,00 %

9

9

0

3

4

2

0

9

0

0,00 %

23

23

8

13

0

0

0

21

2

34,78 %

3

3

0

2

1

0

0

3

0

0,00 %

8

8

0

4

4

0

0

8

0

0,00 %

35

31

4

11 13

3

0

31

0

12,90 %

4

4

1

1

2

0

0

4

0

25,00 %

32

32

2

19

8

0

1

30

2

6,25 %

38

27

3

19

5

0

0

27

0

11,11 %

29

27

0

7

13

4

3

27

0

0,00 %

17

17

0

6

11

0

0

17

0

0,00 %

23

21

14

6

1

0

0

21

0

66,67 %

303

282

276

6

0

60 11
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Hodnotiaca komisia.

Šampión trhu, baran plemena berrichone du cher. S víťazným pohárom
chovateľ MVDr.Keľo,vľavo od neho Martin Malatinec-majiteľ Masarykovho
dvora.

Krajina bez oviec sa mení
(14.05.2017; Televízna stanica STV 1; Správy
RTVS; 19:00; por. 6/21; Vlado Záborský / Janette
Štefánková)
Janette Štefánková, moderátorka:
"Salašníctvo na Slovensku stále zaostáva.
Napríklad v porovnaní so susedným Poľskom.
Ovce v minulosti pomáhali udržiavať ráz krajiny. Na lúkach, kde sa pásli, žili rôzne druhy
organizmov. Dnes sú pasienky zarastené krovinami. Pastieri hovoria, že rozšíreniu ovčiarstva
bránia aj prísnejšie slovenské normy. Tradičný
začiatok pastierskej sezóny približuje návštevníkom na Rovnej hore v Zázrivej."
Vlado Záborský, redaktor:
"Hoci je Zázrivá región, s ktorým si ľudia
spájajú výrobky z ovčieho mlieka, ani tu sa zatiaľ nepodarilo obnoviť využívanie krajiny v takej miere ako v minulosti."
Matúš Mních, starosta Zázrivej (Smer-SD):
"Zostávajú nám zarastené kopanice, kde
práve tieto ovčiarske obyčaje a chov oviec tradičný udržoval ten ráz tej vidieckej krajiny."

Vlado Záborský:
"Tam, kde sa prestalo pásť či kosiť, sú dnes
kroviny a lesy. Podľa odborníka, ktorý študuje
funkcie krajiny, síce miestami pribudli vzácnejšie spoločenstvá stromov a krajinu tak obohatili, vytratila sa však druhová pestrosť, keďže na
pasienkoch a lúkach rástli a žili najrozmanitejšie organizmy. Ekológ upozorňuje, že slovenské
poľnohospodárstvo najčastejšie krajinu využíva príliš alebo takmer vôbec."
Ján Topercer, ekológ:
"Najviac úžitkov a najmnohostranejších
prichádza práve z tej strednej intenzity využívania, ako bolo napríklad tradičné ovčiarstvo
alebo kosienky, teda kosenie lúk."
Vlado Záborský:
"Na Orave, v Turci a Liptove sme v ostatných
rokoch v menšej miere obnovili tradičné salaše.
Úspešnejší sú však Poliaci, ktorí ručnej výrobe
prispôsobujú aj chov oviec."
Józef Michalek, poľský chovateľ oviec:
"Nechceme z oviec urobiť kombajny alebo

roboty, ktoré by dávali mlieka viac a viac, ale
aby dali toľko, koľko je prirodzené."
Vlado Záborský:
"Rozšírenie tradičného salašníctva ako v
Poľsku brzdia na Slovensku podľa chovateľov
prísnejšie normy, vyššia byrokracia, ale aj nižší
záujem ľudí o prácu, s ktorou sa spája množstvo
odriekania."
Ladislav Kazár, bača:
"Vlastne od jari do jesene do tvrdej zimy,
pokým nenapadne sneh, tak nepoznáme vlastne domáce pohodlie."
Peter Madigár, koordinátor projektu:
"Pokiaľ ideme za hranice, či je to na západ,
či je to len na sever k susedom Poliakom, tak
tieto veci, mám pocit, že fungujú oveľa lepšie."
Vlado Záborský:
"Pripomínaním starých pastierskych zvykov
chcú v Zázrivej vzbudiť väčší záujem o tradičný
chov medzi potenciálnymi zákazníkmi salašov
a možno aj prirátať k tomuto remeslu mladých."
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Ovčiarska sezóna sa už naplno začala podujatím „Zo salaša do mesta“
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
Stalo sa už tradíciou, že ovčiarsku sezónu
ešte predčasne otvárajú salaše z okolia Považská
Bystrica svojím krásnym verejným predstavením. Začiatkom apríla totiž až 10 salašov z okolia
Považskej Bystrice otvorilo už 8. ročník ovčiarskych slávností a to predstavením svojich salašníckych produktov pred radnicou mesta pod názvom „Zo salaša do mesta“. Týmto predstavením
salašov sa vlastne začala celá séria ovčiarskych
každoročných slávností na Slovensku.
Toto podujatie zorganizoval člen
predsedníctva Zväzu chovateľov oviec a kôz,
vedúci Ovisfarmy pán Eduard Janíček a to pod
záštitou primátora mesta Považská Bystrica a
v spolupráci s RPPK. Podujatie otvoril primátor
a úvodné slová predniesol hlavný organizátor
Edo Janíček. Po kultúrnej vložke sa prihovoril aj
Karol Herian s príhovorom o prínose ovčiarskych
špecialít z celospoločenského i zdravotného hľadiska.
Pred mestským úradom na pešej zóne salašníci postavili svoje bohato zásobené
prístrešky z najlepších salašov Slovenska, ako
napr. salaš. pani Oľgy Apoleníkovej, Eda Janíčka, pána Bertina Zubeka, Anky Beníkovej, ..., a
to so sortimentom ovčích mliečnych, syrových a
aj mäsových výrobkov a aj hotových jedál. Boli
tam teda nielen výborné ovčie syrárske špeciality, ale aj grilované ovčie syry, opekaná jahňacina, ale aj hotové jedlá ako napr. „Bryndzové
balušky“ (halušky z bezlepkovej múky), baranie
guláše atď. Napriek chladnejšiemu počasiu tam
prišlo veľa návštevníkov a každý si tam niečo kúpil, vypočul pekné ľudové piesne a s chuťou si aj
niečo zajedol. Bola to naozaj krásna propagácia
našich salašníckych výrobkov a pritom aj dobrá
propagácia ovčiarstva. Ostáva nám iba úprimne
poďakovať organizátorom a všetkým zúčastneným salašom za vynikajúcu propagáciu ovčiarstva a spestrenie kultúrneho mestského života.
Je to veľmi prospešné, že ovčiari
na celom Slovensku dodržiavajú svoje tradície
a snažia sa propagovať svoje výrobky, salašnícku
kultúru i ovčiarske tradície. Zakrátko sa začne už
celá rada ďalších krásnych ovčiarskych slávností
a to na rozbehnutej „Bačovej ceste“ po vybraných salašoch Horného Považia, Turca a Liptova,
na Ovčiarskej nedele v Pribyline, na Ovenáliach
vo Východnej, na Syrárskych trhoch na Kozom
vŕšku a na mnohých salašoch, ako napr. v Pružine – Na salaši pri guláši, Pastorálie v Hornom
Hričove, Novoťská hrudka v Novoti, Klenovecká
rontovka, atď.
Už aj také krásne ovčiarske podujatia, ako bolo aj spomínaná akcia „Zo salaša do
mesta“, má veľký význam nielen pre samotné
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mesto, ale aj zo širšieho pohľadu. Pomáha to
udržiavať naše ovčiarske tradície a rozvoj vidieka, pomáha to tiež rozvoju agroturistiky,
k návratu našich tradičných jedál a napokon to
prispieva i k nášmu zdraviu. My tu na Slovensku
máme predsa krásnu prírodu a nádherné ľudové tradície, ktoré je potrebné lepšie využívať
a rozvíjať. Každý kultúry národ je predsa hrdý
na svoje tradície i národné špeciality. Vidíme to
napr. u Švajčiarov ako sú pyšní na svoj Ementálsky syr, na Francúzov a na ich Roqueforty, atď.
a my máme tiež svoju vynikajúcu tradičnú Bryndzu a mnohé ďalšie zvlášť ovčiarske syrárske
špeciality. Aj my teda si musíme pestovať svoju
národnú hrdosť a pripomínať si svoje tradície aj
prostredníctvom rôznych ovčiarskych slávností.
Napriek spomínaným veľmi úspešným
a užitočným podujatiam, musíme si pripomínať
aj širšie súvislosti, ktoré súvisia i s ovčiarstvom.
Veď je veľmi zarmucujúce, že Slovensko stratilo
za posledné roky svoju potravinovú sebestačnosť, je veľmi smutné, že si nevážime našu pôdu
a že máme nevyužité a zanedbané lúky a pasienky. Pritom máme armádu nezamestnaných
a nemáme v poľnohospodárstve dostatok pracovníkov. V súčasnosti už sú naši ovčiari nútení
zamestnávať ľudí z Ukrajiny i Rumunska a čo je
ešte horšie, že napriek dopytu po ovčích výrobkoch nemáme už dostatok vlastného ovčieho

mlieka na výrobu našich slovenských syrárskych
špecialít a ovčie mlieko i syr sa tiež dováža i zo
zahraničia.
Ešte stále si u nás dostatočne neuvedomujeme, že v blízkej budúcnosti práve potraviny budú hlavnou strategickou surovinou
a každý štát by mal preto podstatne viac dbať na
zabezpečenie potravinovej sebestačnosti a to by
mal byť náš spoločný prvoradý cieľ ! Aj nás určite čaká preto veľa nutných opatrení, aby sme
oživili a udržali naše poľnohospodárstvo i potravinárstvo vrátane zdravej výživy. Bude však
treba veľa trpezlivosti a postupných krokov nielen v ovčiarstve, ale aj v celom systéme ochrany
pôdy, lepšieho zainteresovania vlastných ľudí,
v ochrane svojich tradičných výrobkov, v zabezpečení odborného školstva, v presadzovaní
a propagácii zdravej výživy. atď.
K dosiahnutiu spomínaných celospoločenských zámerov však určite prispievajú aj
rozbehnuté ovčiarske slávnosti ako bol aj jarmok
„Zo salaša do mesta“, kde sa propaguje prostredníctvom tradičných jedál z ovčieho mlieka,
návrat k našim tradíciám a k zdravej výžive.
Vážme si preto to, čo krásne a dobré na Slovensku máme a pomáhajme i naďalej rozvíjať naše
tradície a tým aj rozvoj vidieka a hlavne prispieť
k zdravému a plnohodnotnému spôsobu života
nás všetkých.

Chov oviec a kôz 2/2017

UZNANIE SLOVENSKEJ DOJNEJ OVCE

Slovenská dojná ovca – výsledky u popredných chovateľov sú prísľubom do budúcnosti
Ing. Ivan Pavlík, PhD.1
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.1,2
Ing. Martin Janíček2
1
NPPC-VÚŽV Nitra
2
SPU v Nitre
Uznávanie nového plemena je výnimočná
udalosť pre celú chovateľskú verejnosť. V roku 1982 bolo uznané plemeno zošľachtená
valaška. Pamätníci spomínajú, že Československá televízia odvysielala priamy prenos
z tejto akcie, pričom hlavní aktéri (prof. Laurinčík, prof. Gajdošík, pán Longauer) dostali
od vtedajšieho prezidenta vysoké štátne vyznamenania. V tomto roku sa niečo podobné
udialo 26. mája, kedy bolo oficiálne uznané
nové národné plemeno - slovenská dojná ovca. Pochopiteľne, priamy televízny prenos
nebolo možné očakávať, ale aj tak išlo o veľmi
dôstojné ukončenie viac ako dvadsaťročnej

práce chovateľov, výskumníkov, šľachtiteľov,
plemenárov a ďalších zainteresovaných osôb.
Vo februári tohto roku sme sa vybrali navštíviť
významných chovateľov, ktorí sa podieľali na
tvorbe nového plemena. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niekoľko postrehov, ktoré
sa nám na našej ceste podarilo získať.
FORS AGRICOLA, s. r. o. - farma Žilina –
Zástranie
Chovatelia zo Zástrania boli jedni z prvých,
ktorí sa zapojili do zošľachťovania svojho
stáda valaských oviec. Vtedy bol chov ešte vo
vlastníctve školského majetku žilinskej strednej poľnohospodárskej školy. Aktuálne sa
v stáde nachádza približne 270 bahníc (220
SD, 50 ZV). Ovce sú v zimnom období ustajnené v staršom objekte, pričom sa využíva roštová technológia. Stádo je, zatiaľ, dojené ručne,
no do budúcna uvažujú s nákupom dojárne.

Prakticky celá produkcia mlieka je spracúvaná
priamo na farme a výrobky sú predávané turistom, ktorí tento pekný kút Slovenska pomerne
hojne navštevujú. Aby zlepšili kultúru predaja,
ale aj hygienu výroby, v roku 2016 vybudovali
malú prevádzku na spracovanie mlieka spojenú s predajňou. Jej uvedenie do praxe by
malo nastať v tomto roku. Keďže má toto stádo štatút šľachtiteľského chovu, pravidelne
predvádzajú plemenné barany na nákupných
trhoch. Vlani vyprodukovali 20 plemenníkov.
Za rok 2016 dosiahli v tomto stáde úžitkovosť
na úrovni 149,50 litrov mlieka a plodnosť na
obahnenú bahnicu 126,7 %. Veľmi dobré boli
aj prírastky jahniat do odstavu (307 g baránky, 330 g jahničky).
Agro-Racio, s. r. o. Liptovský Mikuláš –
farma Dúbrava
Ďalším navštíveným podnikom bola spo-

Chovatelia oviec Stanislav Taška,Ján Dvoriak a Rudolf Bobček.
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ločnosť Agro-Racio, s. r. o. – farma Dúbrava
v okrese Liptovský Mikuláš. Stádo slovenskej
dojnej ovce vzniklo nákupom od chovateľa
z Vikartoviec, ktorý v tom čase rušil svoj chov.
Miestni poľnohospodári sa venujú celoročnej produkcii mlieka. Tzv. „sezónne stádo“
tvorí 840 bahníc a „mimosezónne“ 750 bahníc. Okrem stáda v Dúbrave vlastnia aj ďalšie
úžitkové stádo v obci Galovany. Dosahované
úžitkové parametre v stáde SD sú na vynikajúcej úrovni. Priemerná úžitkovosť bahníc za
vlaňajší rok bola 234,88 litrov mlieka, plodnosť na obahnenú bahnicu dosiahla 150,8 %.
Spomenúť treba aj najlepšiu bahnicu, ktorá
v prvej laktácii vyprodukovala 317,5 litrov
mlieka. V stáde uplatňujú umelý odchov jahniat s využitím mliečneho automatu. Bahnice sú dojené v radovej dojárni. Priemerná
realizačná cena za vlaňajší rok bola na úrovni 1,34 € za liter mlieka. Na veľmi dobrých
chovateľských výsledkoch má svoj podiel aj
odmeňovanie zamestnancov. Ošetrovatelia dostávajú za každý nadojený liter mlieka
príplatok 0,02 € a za každé narodené jahňa
0,66 €. Tržby z predaja mlieka a jahniat sú dopĺňané predajom plemenných baranov. Vlani
ich vyprodukovali 37 (43,24 % v triede ER).
V čase našej návštevy boli ovce vo výbornej
kondícii. Obidve stáda sú ustajnené v nepriechodných ovčínoch s využitím hlbokej podstielky. Z tohto dôvodu využívajú pomerne
zaujímavý systém dokrmovania oviec, kedy je
stádo každý deň preháňané do výbehu, kde sú
umiestnené drevené válovy, do ktorých sa pomocou kŕmneho voza zakladá krmivo. Chovatelia zo spoločnosti Agro-Racio, s. r. o. sú so
slovenskou dojnou ovcou nanajvýš spokojní
a jej chov plánujú aj naďalej rozvíjať.
NOFA-Ing. Norbert Fassinger – farma
Vrbov
Na východnom Slovensku patrí k významných chovateľom farma NOFA-Ing. Norbert
Fassinger, ktorá sa nachádza v podtatranskej
obci Vrbov. Okrem tohto strediska vlastní pán
Fassinger aj druhé stádo v obci Huncovce
(úžitkový chov). V samotnom Vrbove je ustajnených takmer 1500 bahníc. Z uvedeného
počtu je približne polovica súčasťou šľachtiteľského chovu, ktorý tvoria okrem slovenskej
dojnej ovce aj čistokrvné zošľachtené valašky.
Celý chov je zapojený do systému ekologického hospodárenia, čo chovateľovi prináša
množstvo regulácií a obmedzení. Tento rok
by chceli spracovateľovi dodať 150 000 litrov
ovčieho „bio mlieka“. Farma vo Vrbove prešla
kompletnou rekonštrukciou- jej súčasťou je
aj rotačná dojáreň, ktorú obsluhujú 4 dojiči.
Problémy s krívaním oviec sa snažia riešiť využívaním „brodu“, ktorý sa nachádza pri výstupe z dojárne, kde je umiestnený roztok modrej
skalice a formaldehydu. V stáde využívajú háremové pripúšťanie, ktoré prebieha v maštali.
Ing. Timko – miestny zootechnik, by rád využil priľahlé pastviny, na ktorých by sa mohli
vybudovať oplôtky, ktoré by umožnili pobyt
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bahníc s vybraným baranom na pastve počas
obdobia pripúšťania. Ing. Fassinger zamestnáva aj obyvateľov z miestnej marginalizovanej komunity, ktorí sa osvedčili. Motiváciou
pre pracovníkov sú určite príplatky za množstvo nadojeného mlieka na úrovni 0,166 € za
liter. Bahnice SD vyprodukovali v minulom roku priemerne 136,83 litrov mlieka. Chovatelia
chcú túto hodnotu v najbližšom období zvýšiť. Plodnosť na obahnenú bahnicu dosiahla
139,1 %. Ing. Fassinger má záujem o ďalší rozvoj chovu slovenskej dojnej ovce, k čomu dáva
moderne vybudovaný areál farmy vo Vrbove
ideálne podmienky.
PD „SNP“ so sídlom v Sklabini – farma
Záborie
Sklabinskí družstevníci patrili k „pionierom“ zošľachťovacieho procesu, ktorý vyústil
do uznania nového plemena. Časť pôvodného
cigájskeho stáda bola zapojená do zošľachťovania prevažne s plemenom lacaune. Stádo
šľachtiteľského chovu, ktoré sme navštívili, sa
nachádza v obci Záborie. Aktuálne ho tvorí 319
bahníc (249 SD, 70 cigája). Na ďalšej farme
majú úžitkový chov s 290 bahnicami, ktorý je
zapojený do mimosezónnej produkcie mlieka.
Podľa slov hlavného zootechnika – Ing. Rudolfa Bobčeka, museli, žiaľ, v tomto roku pre
problémy s odbytom mlieka „mimosezónne“
bahnice predčasne zasušiť. Miestni chovatelia
dosahujú v chove SD dlhodobo výborné výsledky. Priemerná úžitkovosť za uplynulý kontrolný rok bola na úrovni 159,36 litrov mlieka.
V ostatných rokoch zaznamenali aj vyššiu úžitkovosť, avšak rok 2016 bol mimoriadne daždivý, čo súviselo so zvýšeným výskytom krívačky,
ktorá ovplyvnila aj produkciu zvierat. Ovce sú
dojené v mobilnej kruhovej dojárni, pričom
v letnom období sa nachádzajú na salaši. Aj
sklabinskí družstevníci pociťujú nedostatok
kvalitnej pracovnej sily, našťastie na farme
v Záborí tomu tak nie je. Na tomto mieste treba spomenúť prácu pána Jesenského, ktorý je
„bačom“ v šľachtiteľskom chove a na dosahovaných výsledkoch má nemalý podiel. PD Sklabiňa je producentom kvalitných plemenných
baranov. Vlani vyprodukovali 19 baranov SD
(63,16 % zaradených v triede ER) a 11 cigájskych baranov. Miestne bahnice sa vyznačujú
výborným kondičným stavom, sú požadovaného plemenného typu a majú dobre utvárané
vemená, čo je zárukou ďalšieho rozvoja chovu
slovenskej dojnej ovce.
PD Predmier – farma Súľov
Stádo v Súľove sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí, ktoré je veľmi vyhľadávané
turistami. Do procesu tvorby slovenskej dojnej
ovce bolo zapojené ako jedno z prvých. Dosahované výsledky potvrdzujú opodstatnenosť
tohto procesu. Momentálne ju tu ustajnených
približne 920 bahníc (405 šľachtiteľský chov).
Vlani dosiahli priemernú úžitkovosť 164,46
litrov (rok pred tým dokonca 173,28 litrov),
pričom plodnosť na obahnenú bahnicu bola

143,3 %. Ovce sú dojené v radovej dojárni.
Časť mlieka spracovávajú vo vlastnej mliekarni
a o ich výrobky je veľký záujem. Počas odchovu
úspešne využívajú dôsledné škôlkovanie jahniat, kde by mohli byť príkladom pre ostatných
chovateľov. Priam ukážkové boli priemerné
denné prírastky hmotnosti, ktoré pri baránkoch dosiahli úroveň 331 g a pri jahničkách
333 g. Miestny chov úspešne manažuje pán
Stanislav Taška, ktorý dbá o dôsledné dodržiavanie jednotlivých chovateľských postupov.
Bahnice sú ustajnené v troch zrekonštruovaných ovčínoch s využitím hlbokej podstielky.
V dvoch z nich využívajú pri zakladaní krmiva
miešací kŕmny voz, v jednom kŕmny pás. Ovce
v šľachtiteľskom chove sú pripúšťané z ruky.
Vlani vyprodukovali 20 plemenných baranov,
z ktorých takmer polovica bola zaradená do
najvyššej triedy. Pri prehliadke chovu sme
mohli vidieť zvieratá, ktoré spĺňajú požiadavky
na moderný typ dojnej ovce, čo zaručuje ďalšie napredovanie chovu.
NPPC-VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo
Trenčianska Teplá
Pracovisko NPPC-VÚŽV Nitra v Trenčianskej
Teplej stálo pri zrode myšlienky zošľachťovania našich pôvodných plemien s plemenami lacaune a východofrízska ovca. Okrem tohto, že
sa tu realizuje cieľavedomá plemenárska práca, ovce sú zapojené do nespočetného množstva pokusov, ktorých výsledky boli aplikované v stádach mnohých chovateľov na celom
Slovensku. V Trenčianskej Teplej sa realizovali
pokusy s insemináciou oviec, prenosom embryí, umelým odchovom jahniat, dôsledným
škôlkovaním jahniat, strojovým dojením a dojiteľnosťou bahníc, pokusy v oblasti výživy,
technológie chovu, etológie a mnohé ďalšie.
Miestne stádo má vysoký genetický potenciál, nakoľko selekcia je dlhodobo zameraná na
využívanie moderných spôsobov genetického hodnotenia. Aktuálne sa tu nachádza 320
bahníc. Okrem slovenskej dojnej ovce (252
jedincov) aj 68 bahníc plemena lacaune. Práve na toto hospodárstvo boli dovezené prvé
lacaunské ovce na územie Slovenska. Po stránke kondície, exteriéru, plemenného a úžitkového typu je tento chov na veľmi vysokej
úrovni. Dlhodobo produkuje kvalitný plemenný materiál. Každoročne v máji sa tu usporadúva nákupný trh na plemenné barany, ktoré
obohacujú genofond v chovoch prakticky na
celom Slovensku. Vlani bolo do plemenitby
zaradených 59 plemenníkov (44,07 % v triede
ER). Dlhodobo vynikajúce výsledky dosahujú
v plodnosti oviec. Vlani bola priemerná plodnosť na obahnenú bahnicu v dvoch stádach
SD na úrovni 164,3 %, resp. 167,0 %, čo boli
najlepšie hodnoty v rámci celého Slovenska.
V uplynulom roku však došlo k určitému poklesu v produkcii mlieka, najmä v dôsledku
daždivého počasia. Priemerná úžitkovosť bola
na úrovni 137,66, resp. 137,58 litrov. Rok pred
tým dosiahla hodnotu 150,81, resp. 156,21
litrov.
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Povedali iní: „poľnohospodárstvo je v našej
krajine hlavnou prioritou štátu“
Ing. Július Šutý, doc. RNDr. Milan Margetín, Ing. Daniel Hrežík
V dňoch 11.–14. 5. 2017 zorganizoval Zväz
chovateľov oviec a kôz na Slovensku pracovnú
cestu do oblasti mesta Veliko Tarnovo v Bulharsku. Pracovnej cesty sa okrem zástupcov
ZCHOK zúčastnil aj zástupca MPRV SR, zástupca NPPC VÚŽV Nitra a zástupcovia chovateľov.
V dňoch 12.–13. 5. 2017 sme sa zúčastnili šiesteho ročníka celoštátneho ovčiarskeho
festivalu „Bulgarian National Sheep Breeders
Festival“ v mestečku Arbanassi v blízkosti historického chrámu „Monasterium Petra a Pavla“. Podujatie sa doslova a do písmena konalo
pod holým nebom (s výnimkou expozície oviec
a kôz), na zelenej lúke. Že oň majú obyvatelia
zo všetkých končín Bulharska veľký záujem,
sme sa presvedčili hlavne v sobotu ráno, keď
nám presun autom na vzdialenosť cca 3 km trval viac ako hodinu, nehovoriac o preplnených
veľkých parkoviskách. Museli sme zmeniť náš
pochybujúci názor na informáciu, že festivalu
sa zúčastňuje približne 100 000 návštevníkov.
Je to možné. Toto ľudské mravenisko prilákalo
aj krásne slnečné počasie. Pri vstupe do areálu
nás privítala príjemná spoločenská atmosféra plná bulharského folklóru, spevu a tancov,
ukážka historických zvykov vrátane bojového
umenia, predaj historických remeselných výrobkov ovčiarskeho charakteru. Zo všetkých
strán príjemne rozvoniavali na rôzne spôsoby
upravené jedlá takmer výlučne z ovčieho mäsa. V predaji boli aj rôzne druhy ovčích a kozích syrov z hlavne domácej, ale aj zahraničnej
produkcie (Rumunsko). Okrem výstavy bulharských pastevných psov nás samozrejme hlavne
zaujímala výstava oviec a kôz. Pri pastierskych
psoch nás zaujal fakt, že štát veľmi silno finančne podporuje chov pastierskych psov pri
ovciach- šarplanincov. Je to prostriedok prevencie proti predátorom ale aj spôsob zachovania kultúrneho dedičstva. Vo veľmi početnej

expozícii oviec boli, s výnimkou pravdepodobne najpočetnejšieho plemena oviec v Bulharsku assaf, vystavované hlavne historické balkánske plemená polojemno až hrubovlnových
oviec. Zahraničné mäsové plemená boli zastúpené minimálne. Podobne v expozícii kôz bola
najviac zastúpená bulharská biela koza, ale aj
menej početné plemená horských kôz. Bolo sa
na čo pozerať.
Celkovo nás festival presvedčil nie len
o tom, že Bulhari vedia chovať ovce a kozy
s chovateľskou hrdosťou, vedia sa výborne zabávať, ale sú lokálpatrioti a majú silnú národnú hrdosť.
Dňa 12. 5. 2017 v doobedňajších hodinách
za účasti tlmočníka pána Parvana Parvanova
sme navštívili farmu oviec plemena assaf firmy
LITEX. Chov sa nachádza na severozápade Bulharska na Dunajskej Rovine (tzv. Predbalkán)
v nadmorskej výške 680 m. Základné stádo
oviec v počte 2000 ks má pôvod v ovciach plemena assaf nakúpených zo Španielska. Ovce sú
chované výlučne na maštali intenzívnym spôsobom. Plemenitba je zabezpečená synchronizáciou ruje a následnou insemináciou. Používa sa sperma od baranov nakupovaných zo
Španielska. Na synchronizáciu a insemináciu
sa vytvárajú skupiny po cca 350 bahníc celoročne, t.j. aj odstav jahniat je celoročný podľa sekcií. Jahňatá sa odstavujú jednodňové,
pri odstave sú označené, evidujú sa pôvody.
Bahnice sa doja hneď po obahnení, mledzivo
sa zberá do samostatného mliečneho tanku.
Jahňatá sa kŕmia s automatov (cumle). Dodržiavajú zásadu, že 1-dňové jahňa musí dostať
mledzivo od vlastnej matky, potom do veku
7 dní zmesné mledzivo. Od 7 do 61 dní sú jahňatá kŕmené mliečnymi zmesami. Ustajnenie
na hlbokej podstielke podľa vekových kategórií, úhyn jahniat 4-6 %, prísny zákaz vstupu
do objektu s výnimkou zamestnancov. Odchované jahňatá sú pre vlastnú reprodukciu a na
predaj. Dojenie oviec sa vykonáva 2 x denne

Zástupcovia Slovenska na rokovaní pri Okrúhlom stole-zľava-Ing.Reľovský,Doc.Margetín,Ing.Hrežík.
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v 12-hodinových intervaloch na dvojradovej
dojárni 2 x 36 (základná dojáreň Alfa Laval
s doplnkami od troch ďalších firiem). Dojáreň
je vybavená individuálnymi prietokomermi, čipovými čítačkami a softvérom na spracovanie
dát. Ovce sú označené 1 ušnou značkou s čipom a bachorovým bolusom. Strata bolusov je
minimálna. Maximálna denná produkcia mlieka (výnimočná) je 9 l. Ovce s dennou produkciou mlieka pod 0,7 l sú zasúšané a preradené
do skupiny na pripúšťanie. Kontrolu mliekovej
úžitkovosti si vykonávajú sami. Štandardná
dĺžka dojnej periódy je 180 dní, u najlepších
dojok 210 dní. Po tomto období ovce zasúšajú
a preradia do skupín na pripúšťanie. Chovateľ
sa blíži k počtu obahnení 3 x za dva roky. Celú
produkciu mlieka odoberá partnerská firma.
Strihanie oviec sa robí 1 x ročne v máji.
Zástupcovia Slovenska sa na pozvanie
bulharských kolegov zúčastnili aj na stretnutí - „Okrúhlom stole expertov“ (OSE) v rámci
festivalu. Slovensko zastupoval doc. Milan
Margetín, PhD., Ing. Daniel Hrežík, Ing. Slavomír Reľovský. Prinášame vám základné informácie, ktoré zazneli na uvedenom stretnutí.
Okrúhleho stola sa zúčastnili krajiny v rámci
EÚ ale aj mimo EÚ.
Hlavný organizátor Simeon Karakolev načrtol témy stretnutia:
- 23 krajín sa zúčastnilo jednania a diskusie
- hovorilo sa aj o SheepNet – spoločný webový portál chovateľov oviec
- v participujúcich krajinách sa stretávame
s nezáujmom mladých o odvetvie chovu
oviec, ktoré je pre nich neatraktívne,
- lacný dovoz z Austrálie tomu napomáha,
- treba venovať väčšiu pozornosť tomuto odvetviu, nájsť spôsob ako prekonať hlavné
problémy,
- robiť opatrenia na zvýšenie spotreby ovčieho mäsa a mlieka,
- robiť opatrenia na zvýšenie atraktívnosti
tohto odvetvia pre mladých,

Zastúpených bolo 23 krajín.
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- treba nájsť podporné prostriedky, zorganizovať kampaň na podporu odvetvia v rámci
Európy (EÚ),
- prekonať problémy s otvorením trhu do Kanady, Číny a arabských krajín.
Simeon Karakolev ďalej uviedol:
• K uvedeným bodom vyzval účastníkov na
diskusiu (požiadal o nadnesenie nových
návrhov resp. námetov).
• Dodatočne sa vyjadril k SheepNet; v tejto
súvislosti navrhol vytvoriť celoeurópsku
platformu (v intenciách SheepNetu), návrh
poslať do Bruselu.
• Nadniesol myšlienku vytvoriť celoeurópsku
platformu pre organizovanie sektora oviec
v rámci celej Európy.
• Povedal, že treba viac investovať do ovčiarskeho sektora a podporiť spotrebu.
• Inštitúcie (účastnícke krajiny) by mali
predložiť nové myšlienky a návrhy k projektu European sheep breeders Union.
• Dúfa, že založenie Union of sheep breeders
in Europe (USBE) bude úspešné a tiež verí,
že aj iné krajiny budú pracovať na tom, aby
sa projekt (založenie USBE) podarilo.
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• Malo by sa hovoriť o výhodách resp. nevýhodách tohto projektu v rámci diskusie.
• Spomenul tiež Spoločnú poľnohospodársku
politiku, v tom zmysle či je dobrá; povedal:
„uvítame všetky návrhy a odporúčania“.
Jeho názor je, že USBE by mal byť tvorený
na báze „geografickej“, nie „politickej“.
• Popisom vytvorenia platformy na báze geografickej odpovedal zároveň na otázku
z Írska.
Na záver padli aj informácie o cenách komodít v jednotlivých krajinách:
Ceny ovčieho mlieka v účastníckych krajinách:
• Litva – neprodukuje ovčie mlieko
• Kirgizsko – neprodukuje ovčie mlieko
• Kazachstan – neprodukuje ovčie mlieko na
trh (nie je známa cena)
• Holandsko – 49 centov ovčie mlieko, kozie – 50 až 52 centov
• Taliansko – nepovedali, potom v závere povedala, že syr Pecorino stojí 6-8 € za kilo
(to je určite málo).
• Gruzínsko – 1,46 € (prepočet zo syra)
• Chorvátsko – 1,10 €

• Grécko 90 – 1,10 € (v niektorých oblastiach
len 60 – 70 centov za liter)
• Rakúsko – 1,40 €
• Švédsko – iba málo producentov (nevedel)
• Španielsko – 70 centov tento rok, 90 centov minulý rok
• Slovinsko – 1,20 € ovčie mlieko, 1,50 € kozie mlieko
• Slovensko – 90 centov
• Srbsko – 50 centov
• Portugalsko – 1,2 – 1,3 € za mlieko spracované na výrobky s chráneným zemepisným
označením
• Moldava – 50 centov
• Macedónia – 50 – 60 centov (za syr 6 €/kg)
• Litva – 14 – 15 € za 1 kg syra
Na záver dve informácie pre zaujímavosť:
- v rámci kontroly mliekovej úžitkovosti majú v Španielsku u plemena assaf priemernú
úžitkovosť 373 litrov- u 200 tisíc kontrolovaných oviec
- takmer všetky krajiny začínali svoj diskusný
príspevok slovami v nadpise tohto príspevku „poľnohospodárstvo je v našej krajine
hlavnou prioritou štátu“…
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S ovečkou naprieč históriou (II. časť)
V prvej časti príspevkov o chove oviec na území Slovenska v minulosti sme predstavili chovy
Keltov, Avarov, ale aj Slovanov. Spomenuli sme,
ako optimálne klimatické podmienky v priebehu
10. storočia podnietili neskoršie kolonizačné vlny
a tiež sme hovorili o rozmachu chovu oviec koncom 18. a v priebehu 19. storočia, ale aj o nekalých praktikách spracovateľov zo začiatku 20. storočia, ktoré takmer ukončili ovčiarsku históriu na
Slovensku. V druhej časti sa zameriame na obdobie počnúc 2. svetovou vojnou až po časy nedávno
minulé.
Obdobie od roku 1939 až po rok 1945
Po vypuknutí vojenského konfliktu a následnom vzniku Slovenského štátu sa takmer celkom
upustilo od čistokrvnej plemenitby. Tá musela
ustúpiť požiadavke armády po dobre osvalených
ovciach. S toho dôvodu sa na naše územie začali
dovážať jedince plemien, ktoré mali tento parameter zlepšiť. V rokoch 1942 až 1943 dochádzalo
napríklad ku kríženiu domácich populácii valašiek
s nemeckým mäsovým merinom. Tento trend pretrvával až do konca vojny v roku 1945.
Obdobie 1946-1989
Po ukončení II. svetovej vojny v roku 1945
vzrástla opäť požiadavka obyvateľstva po ovčích
výrobkoch. To malo za následok rast populácie pri
súčasnom zefektívnení chovateľsko-šľachtiteľských postupov chovu oviec. Zmena orientácie požiadavky obyvateľstva vyvolala snahy o zjemnenie
vlny pri súčasnom zvýšení striže. Na dosiahnutie
tohto cieľa mali slúžiť populácie dovážaných merinských oviec. Takto k nám bola napríklad v 60.
rokoch 20. storočia dovezená aj populácia askánskeho merina.
Cieľavedomým zošľachťovaním pôvodných
hrubovlnových valašiek s importovanými polojemnovlnovými a polohrubovlnovými baranmi sa
docielil napríklad vznik nového plemena zošľachtená valaška, ktoré bolo ako samostatné plemeno
uznané v roku 1982. V priebehu 80-tych rokov sa
ovčiarstvo najčastejšie skloňovalo predovšetkým
v spojitosti s národohospodárskym významom.
Obdobie od roku 1989 po súčasnosť
Býva to už akýmsi nepísaným pravidlom, že
po rozmachu nastane postupný úpadok. Bohužiaľ
tomuto pravidlu sa nevyhlo ani ovčiarstvo. Zmena
politického systému sprevádzaná zmenou orientácie trhu z vlny na mlieko a mäso zapríčinila, že
mnohé dovtedy fungujúce subjekty zanikli. To malo za následok rapídne zníženie stavov. Ostatné
chovateľské subjekty, ktoré sa stihli na vzniknutú
situáciu riadne pripraviť prešli na chov importovaných plemien z Anglicka, Francúzska a pod. Tento
trend však mal za následok postupné vytláčanie
pôvodných domácich plemien. Napríklad v období
rokov 1993/1994 sa na území Slovenska chovalo
iba 145 ks pôvodnej valašky a v populácii cigájok bolo do KU zaradených len 4388 ks. Jedným
Chov oviec a kôz 2/2017

z nutných opatrení pre nadchádzajúce obdobie
bola preto aj snaha o zvýšenie veľkosti populácie
národných plemien. Tie sú v súčasnosti udržiavané
v chovoch zanietených chovateľov, ktorí sa zdržujú vo Zväze chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
Vo všeobecnosti možno povedať, že práve úzka
spolupráca medzi chovateľmi a zväzom a propagácia slovenského ovčiarstva prispela k postupnému
rastu populácie oviec z 320487 ks v roku 2005 na
332571 ks, ktorý bol evidovaný v priebehu roku
2006.
Zároveň však rastúca požiadavka po ovciach
vhodných pre strojové dojenie vyústila do snahy
o vyšľachtenie populácie slovenskej dojnej ovce,
ktorá sa začala formovať v roku 1994 z krížencov
domácich plemien oviec s rôznym genetickým podielom špecializovaných dojných plemien lacaune
(LC) a východofrízske (VF). Táto syntetická populácia je dnes len krôčik od uznania za samostatné
národné plemeno slovenskej dojnej ovce.
Po roku 2006 začali stavy oviec mierne narastať až na 394,2 tisíc v roku 2010. Táto početnosť
prekročila odhadovanú úroveň populácie stanovenú v Koncepcii chovu oviec na Slovensku pre

roky 2006-2010 o viac ako 54175 ks. V roku 2014
došlo k miernemu o poklesu stavov oviec na úroveň 377,4 tisíc ks. O rok neskôr evidujeme nárast
populácie o 1.1%, čo predstavuje 381,4 tisíc kusov. V priebehu roku 2016 však nastal opäť mierny
nárast stavov oviec a k 30. 9. bolo na našom území
evidovaných 384268 ks.
Zlepšovanie ukazovateľov v už chovaných populáciách oviec, snaha o uznanie nového plemena oviec, ochrana ohrozených populácii (čistokrvné ovce plemena zošľachtená
valaška a cigája) - aj toto je súčasná tvár slovenského ovčiarstva. Čo sa však v podobnom
článku objaví o niekoľko generácii, záleží predovšetkým od správnej výchovy po nás nastupujúcich generácií chovateľov.
Kontaktná adresa:
Ing. Matúš Hrebík, NPPC- Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; hrebik@vuzv.sk
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. NPPC- Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra;
margetin@vuzv.sk
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Poľnohospodárska výstava Celoslovenské
dni poľa v Dvoroch nad Žitavou
Ing. Pavol Gúgľava
ZCHOK na Slovensku
Šiesty ročník výstavy Celoslovenské dni poľa
sa uskutočnil v dňoch 6. – 7. 6. 2017. Tak ako v minulých rokoch aj v tomto roku bola súčasťou tohto
podujatia aj výstava oviec a kôz pod záštitou ZCHOK
na Slovensku, ktorú organizačne zabezpečil šľachtiteľ ZCHOK Ing. Pavol Gúgľava. Okrem oviec a kôz
boli na Dňoch poľa súčasťou výstavy hospodárskych
zvierat aj kone, hovädzí dobytok, ošípané a zastúpenie mal aj Slovenský zväz chovateľov s výstavou
hydiny a králikov. Výstava zvierat bola umiestnená
priamo v areáli výstaviska na poli. Pre ovce a kozy
bol pripravený prístrešok, ktorý chránil vystavované zvieratá pred prudkým slnečným žiarením. Tento
prístrešok zabezpečila firma VETIS. O vystavované
zvieratá bol zo strany návštevníkov veľký záujem.
Veľa ľudí sa pristavilo, zaujímali sa o konkrétne
plemená oviec a kôz aj o kontakty na chovateľov.
Najviac návštevníkov zaujalo nové plemeno oviec
vyšľachtené na Slovensku slovenská dojná ovca,
ktoré bolo oficiálne uznané v tomto roku. Čo sa
týka počtu zvierat a plemennej skladby, najrozsiahlejšia bola výstava oviec a kôz.
Zloženie výstavy oviec a kôz na tomto podujatí
bolo nasledovné:
Obsadenie výstavy oviec a kôz na
Celoslovenských dňoch poľa 2017.
Ovce:
Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou, Gazdovský dvor Branovo:
- chovné jarky cigája 3 ks
Keľo a synovia, s. r. o. Veľké Teriakovce:
- plemenné jarky ile de france 2 ks
- plemenné jarky lacaune 2 ks
- plemenná bahnica s jahňaťom bleu du maine
- plemenný baran berrichone du cher, šampión
NT baranov v Pstruši

Spolu kozy: 6 ks
Program výstavy Celoslovenské dno poľa bol
nasledovný:
Utorok 6. 6.
9:00 - otvorenie výstavy
9:00 – 10:00 – poľné raňajky
10:00 – slávnostné otvorenie za účasti predsedu
vlády SR
10:00 – 16:00 – prehliadka poľných pokusov
10:00 – 15:00 – súťaž v orbe konským záprahom
10:30 – 11:30 – prednáška Utláčanie pôdy – príčiny, dopady, možnosti eliminácie
11:30 – žrebovanie tomboly
11:00 – 15:30 – individuálne predvádzanie strojov
16:00 – ukončenie
Streda 7. 6.
9:00 – otvorenie výstavy

9:00 – 10:00 – poľné raňajky
10:00 – 16:00 – prehliadka poľných pokusov
10:00 – 15:00 – ukážky prác s konským záprahom
10:30 – 11:30 – prednáška Utláčanie pôdy – príčiny, dopady, možnosti eliminácie
11:30 – žrebovanie tomboly
11:00 – 15:00 – individuálne predvádzanie strojov
15:15 – ukončenie akcie
Ďakujem všetkým chovateľom, ktorí sa zo svojimi zvieratami tejto výstavy zúčastnili, ako aj organizátorovi podujatia Združeniu agropodnikateľov
Dvory nad Žitavou. Poďakovanie patrí aj firme VETIS, najmä MVDr. Dušanovi Pukancovi ktorý zabezpečil prístrešok pre vystavované zvieratá a stravu
a občerstvenie pre zamestnancov ZCHOK a vystavovateľov. Ďakujem aj mojim kolegom Ing. Júliusovi
Šutému a Ing. Slavomírovi Reľovskému za pomoc
pri organizácii a zabezpečení tejto výstavy.

Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľubovňa:
- plemenné jarky východofrízske 3 ks
- plemenné jarky oxford down 3 ks
NPPC VÚŽV Trenčianska Teplá:
- plemenné jarky slovenská dojná ovca 4 ks
Spolu ovce: 20 ks
Kozy:
Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľubovňa:
- plemenné kozičky hnedá koza krátkosrstá 3 ks
- plemenné kozičky biela koza krátkosrstá 3 ks
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Krásne rodinné stretnutie mladých farmárov
Slovenska vo Vasiľove
Ing. Karol Herian, CSc.
Emeritný riaditeľ Výskumného
ústavu mliekarenského v Žiline
Združenie mladých farmárov
na Slovensku – ASYF už pod vedením nového predsedu Milana
Jurkyho zorganizovalo 4. júna vo
Vasiľove na severnej Orave veľmi
krásne a bohaté rodinné stretnutie mladých farmárov. Takéto rodinné stretnutie bolo prvým pre
mladých farmárov a dalo veľmi
dobrý základ, aby sa z toho stala
krásna tradícia aj v ďalších rokoch. Bola to príkladná prezentácia života na dedine a ozajstných
farmárov. Zároveň to bola aj vynikajúca propagácie samotnej obe
a aj života na severnej Oravy.
Napriek neistému počasiu
a viacerých súbežných podujatí
v obci a v okolí možno hodnotiť
tento Deň mladých farmárov ako
veľmi úspešný. Celé podujatie začalo slávnostnou svätou omšou
venovanou mladým farmárom.
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Potom nasledoval bohatý kultúrny program s viacerými okolitými ľudovými súbormi dospelých
i detí. Veľmi dobre to celé sprevádzala pani Jurkyová. V oficiálnej časti podujatie podporili aj
bývalý predseda ASYF Bálint Pém
a aj predstavitelia obce a tiež
z Námestova. Popri bohatom kultúrnom programe tam v peknom

prostredí štadióna boli aj mnohé
stánky s predajom farmárskych
výrobkov a tiež tam bol aj bohatý
program rôznych súťaží dospelých i detí. Napríklad súťažilo sa
v kosení trávy a v ťahaní syrových
nití, a deti mali veľké ihrisko pre
seba, kde sa bavili v nafukovacích
hradoch a súťažili v behu vo vreci
a pod, Určite všetci návštevníci si

tam prišli na svoje a získali zas aj
nové kontakty na výrobcov i farmárov.
Samotný Deň mladých farmárov pričinením bývalého predsedu
pána Balinta Péma a aj terajšieho
predsedu Milana Jurkyho určite
pomohol pri propagácii poľnohospodárstva. Zároveň preukázal
snahu i naďalej pomáhať plniť
samotné poslanie ASYF a zastaviť
tak nepriaznivý trend vo vývoji
poľnohospodárstva.
Zorganizovať podobné podujatie pre farmárov a blízke okolie
vyžaduje veľmi veľkú organizačnú
prácu, veľa úsilia a aj potrebuje
veľa ochotných spolupracovníkov. Ak sa však niečo chce dosiahnuť, netreba sa báť ísť aj do
rizika a napokon sa všetko dá dosiahnuť. Za toto veľkú úsilie treba
úprimne všetkým organizátorom
poďakovať a popriať veľa elánu
a chuti do ďalšieho oživovania
nášho poľnohospodárstva i vidieka.
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Slovenskí ovčiari zožali uznanie na
„Ovčáckom dni“ na Valašsku
Ing. Karol Herian, CSc.
Žiline
Na Valašsku v Rožnove pod
Radhoštěm v areáli Střední
školy zemědelské a přírodovědné sa 24. júna uskutočnil
už 11. ročník tradičného ovčiarskeho sviatku za účasti
českých, ale i slovenských
ovčiarov. V minulých rokoch
to bývalo v Prlove, ale tento
krát, pri príležitosti 120. jubilea založenia strednej školy to
usporiadali v Rožnove pod Radhoštěm. Hlavní usporiadatelia
boli Agrárna komora Valašska, Stredná škola zemědelská
a přírodovědná, Mesto Rožnov
pod Radhoštem, Zemědelský
svaz ČR a Svaz chovatelů ovcí
a koz ČR. Na tomto podujatí
v krásnom počasí sa zúčastnilo
vyše tisíc návštevníkov z blízkeho okolia i zo vzdialených
oblastí.
Cieľom tohto podujatia bolo
propagovať návrat k tradičnému chovu oviec a kôz, návrat
k poľnohospodárskej výrobe
a tiež udržanie ľudových tradícii. Na tomto podujatí v peknom areály školy bolo veľké
množstvo predajných stánkov
s tradičnými jedlami i remeslami a boli tam i mnohé zaujímavé súťaže a výstavy. Boli to napríklad ukážky strihania oviec,
súťaž v pradení ovčej vlny,
ukážky výroby ovčích a kozích
syrov, ukážky tradičných remesiel a predaj tradičných špecia-
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lít. Popri tom tam bol bohatý
kultúrny program s tradičnými
Valašskými súbormi i tancami.
Už úvodom všetci predstavitelia usporiadateľov vystúpili
s veľmi aktuálnymi i kritickými
príhovormi na podporu rozvoja chovu oviec a kôz. Veľmi ich
trápi, že aj v Čechách sa dováža
veľmi veľa zahraničných potravín, ktoré sú schopní vyrábať
aj doma. Odzneli tam výzvy na
podporu zvýšenej sebestačnosti v potravinách a na potrebný tlak na ich ministerstvo
za účelom zvýšenia podpory
poľnohospodárstvu. Toto vystúpenie vedúcich predstaviteľov okresu i Zlinského kraja
bolo dôkazom záujmu spo-

ločnosti o túto problematiku
a určite by takáto podpora bola
potrebná i pre našich slovenských poľnohospodárov.
Veľkým prínosom na tejto ovčiarskej akcii bola účasť
našich slovenských ovčiarov
z horného Považia a to pána
Eduarda Janíčka s manželkou
z Ovisfarmy sro Považská Bysrica a pána Berca Zubeka zo
Salaša Slopné. Práve títo naši
vynikajúci ovčiari prezentovali
pravé ovčie mliečne výrobky
i jedlá. Pán Janíček s manželkou predávali vynikajúce
ovčie mliečne výrobky – ovčí
syr, bryndzu, parené špeciality a nakladané i údené syry.
O tieto výrobky bol veľký záu-

jem a nikto na celom podujatí
nemal nič podobné. Pán Zubek
s rodinou zas prezentoval vynikajúce špeciality a to bryndzové halušky a hlavne jahňací
guláš a vynikajúce dusené jahňacie mäso so zeleninou. Obaja
naši ovčiari mali u návštevníkov veľký úspech a vynikajúco
prezentovali slovenské ovčiarske špeciality.
Celkovo ovčiarsky deň v Rožnove pod Radhoštěm bol veľmi
úspešný a veľmi k tomu prispela i účasť našich slovenských
ovčiarov. Takéto podujatia treba však naďalej v Čechách i na
Slovensku podporovať a tak
prispieť k rozvoju ovčiarstva
i nášho vidieka.
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Jarmok syrov v Novoti sa stáva
celoslovenským sviatkom ovčiarov
i malovýrobcov syrov
Vyhodnotenie syrárskych súťaží v Novoti
Ing. Karol Herian, CSc.,
Žilina
Prekrásna syrárska slávnosť „Novoťská hrudka 2017“ a Jarmok syrov, ktorý sa
uskutočnila 2. júla 2017 na Orave v Novoti
na námestí obce a na Obecnom úrade znova
potvrdila svoju jedinečnosť a ukázala majstrovské diela svojich jedinečných figurálnych syrov. Táto prehliadka miestnych syrov
začala na podnet predsedu poľnohospodárskeho družstva Ing. Jozefa Kondelu pred 12.
rokmi a prvé ročníky boli na pôde družstva
Agrovexu. Postupne sa prehliadka najmä
figurálnych syrov a súťaže stali už masívnejším podujatím a v súčasnosti tento jarmok
i prehliadka a súťaže syrov patria už medzi
významné podujatia malovýrobcov syrov
nielen na Orave ale i na celom Slovensku.
Tohoročné podujatie pomáhalo zorganizovať a zabezpečiť Obec Novoť, Agrovex
Novoť, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne a to v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja. Napriek
pomerne chladnému a aj dáždivému počasiu na toto krásne podujatie prišlo vyše tisíc
ľudí a to boli ľudia nielen z obce Novoť, ale
i z okolitých obcí a dokonca i z ďalších miest
Slovenska a aj z Poľska. Určite nikto z návštevníkov nebanoval, že tam bol. Podujatie
začalo ako obvykle svätou omšou v rimsko
- katolíckom kostole posvätením statku. Potom nasledoval bohatý kultúrny program,
s vynikajúcimi súbormi i s vystúpeniami deti. Popri tom na jarmoku boli mnohé stánky
s predajom remeselníckych výrobkov a aj
s rôznymi špecialitami pre gurmánov. Z odborného hľadiska, ale i vlastnej prezentácie
boli hlavnými podujatiami syrárske súťaže
najmä figurálnych syrov, ktoré hodnotila
odborná komisia a aj verejnosť, potom bola
súťaž v kvalite ovčích hrudkových syrov, ktoré hodnotila iba verejnosť. Popri tom bola aj
tradičná súťaž v ťahaní syrových nití.
Do súťaže o najkrajšie figurálne syry sa
prihlásilo 18 výrobcov, do súťaže o najlepší
Ovčí hrudkový syr sa prihlásilo 6 výrobcov
a v súťaži o najrýchlejšie ťahanie syrových
nití sa zúčastnilo 10 súťažiacich. Odborná
komisia zložená z nezávislých odborníkov
(K. Herian, J. Keresteš, K. Jančiová, J. Habovštiak a A. Kováčiková) hodnotila u figurálnych syrov dve kritéria a to manuálnu
náročnosť i zručnosť a umelecký dojem. Ve32

rejnosť hodnotila iba najlepší figurálny syr,
resp. syrovú tortu a aj ovčie hrudky. Z každej
súťaži boli prví traja odmenení diplomom
i vecným darom.
Výsledky syrárskych súťaží boli nasledovné:
Hodnotenie odbornej komisie figurálnych syrov
1. Koleňová Ľudmila - Novoť - 96 bodov
2. Pitáková Veronika - Novoť - 87 bodov
3. Veselovská Miroslava - Mútne - 78 bodov
4. Mikolajčíková Jozefína - Novoť - 76 bodov
5. Syrové torty, s. r. o. – Hričovské Podhradie - 75 bodov
Hodnotenie verejnosti figurálnych syrov
1. Koleňová Ľudmila - Novoť - 402 hlasov
2. Kuchťáková Emília - Novoť - 133 hlasov
3. Syrové torty, s. r. o. - Hričovské Podhradie - 119 hlasov
4. Mikolajčíková Jozefína - Novoť - 82 hlasov
5. Vrábľová Viktória - Zákamenné - 81 hlasov
Hodnotenie kvality ovčej hrudky verejnosťou
1. PD Trsteník – Trstená - syr č. 4 - 324 hlasov
2. Obert SHR - Salaš Slopná - syr č. 1 - 157
hlasov
3. RD Veľká Rača - Oščadnica - syr č. 3 - 102
hlasov
4. Salaš Oravská Lesná - Beskyd - syr č. 5 79 hlasov

5. Agrotour – Jurky - Vasiľov - syr č. 6 - 76
hlasov
6. PD Liptov - Liptovské Revúce – syr č. 2 74 hlasov
Súťaž v ťahaní syrových nití (z 0,5 kg
syra)
1. Mäsiarová Janka - 63,5 m - 3,43 min 17,07 m/min
2. Ligasová Janka - 61,0 m - 4,39 min 13,12 m/min
3. Škapcová Alenka - 47,0 m - 4,16 min 11,03 m/min
4. Zavoďančíková Marta - 56,0 m - 5,35 min
- 10,04 m/min
5. Ligasová Mária - 34,0 m - 3,25 min 9,94 m/min
Najväčším zážitkom na súťažiach bolo hodnotenie krásnych figuralnych syrov
a syrových tort. Tieto tvarované parené syry majú práve v Novoti a v jeho okolí už dlhú tradíciu a doposiaľ ich výrobcovia patria
medzi najlepších na Slovensku. Osobitne
treba pochváliť pani Ľudmilu Koleňovú, ktorá výrazne zvíťazila v odbornej komisii i vo
verejnosti. Jej figurálne syry boli skutočným
majstrovským dielom z hľadiska estetického
i z hľadiska manuálnej zručnosti.
Dá sa smelo konštatovať, že práve Novoťské figurálne syry sú lídrom v tejto kategórii
a podľa nich začali sa robiť takéto tvarované
parené syry i na viacerých malých farmách
i v malých mliekarniach na Slovensku a už
aj v Čechách. Sú to skutočne unikátne syry,
ktoré by si zaslúžili ešte viac zviditeľniť a aj
Chov oviec a kôz 2/2017

chrániť i z medzinárodného hľadiska.
Hodnotené Ovčie hrudkové syry boli pomerne veľmi mladé, no verejnosť aj tak ako
najlepšie hodnotila syr už mierne vykysnutý
s prirodzenou kyslomliečnou arómou po ovčom mlieku. Osobitne treba pochváliť aj veľmi zručné ženy, ktoré dokázali veľmi kvalitne
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a rýchlo ťahať syrové nite z pareného syra.
Rýchlosť ťahania syrových nití nad 10 metrov
za minútu je už veľmi chvályhodná.
Celkovo možno konštatovať, že aj tohoročná Novoťská hrudka a Syrársky jarmok
boli napriek dažďu a chladu veľmi úspešné. Je potrebné preto úprimne poďakovať

všetkým účastníkom súťaží za ich námahu
a účasť a tiež treba poďakovať aj organizátorom a sponzorom za ich príspevok a pomoc.
Však práve takýmito podujatiami je možné
zviditeľniť a úspešne propagovať nielen samotnú obec Novoť, ale aj Oravský región
a tým aj celé Slovensko.
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Liptovské múzeum úspešne udržuje
ovčiarske tradície
Súťaž bačovských výrobkov, Pribylina 2017
Ing. Karol Herian, CSc.,
Žilina
Aj v tomto roku Liptovské múzeum usporiadalo
svoju tradičnú Ovčiarsku nedeľu v krásnom Múzeu
liptovskej dediny v Pribyline, na ktorej sa predvádzali za zvukov podmanivých zvukov fujár ovčiarske
tradície a hodnotili sa výrobky z ovčieho mlieka, vlny
i mäsa. Usporiadateľom podujatia bol okrem Liptovského múzea aj Zväz chovateľov oviec a kôz, Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora,
Roľnícke a poľnohospodárske družstvá Liptova a OZ
Bačova cesta.
Hoci bolo počasie dosť nepredvídateľné a hrozil
dážď, napokon všetko vyšlo dobre tak, ako to bolo plánované a to za účasti bohatej návštevy ľudí
z blízkeho okolia, ale i z celého Slovenska. Program
sa začal nádherným sprievodom krojovaných ľudových súborov a úvodnými príhovormi riaditeľa múzea Martina Krupu, predsedu ŽSK Juraja Blanára,
primátora mesta L. Mikuláš Jána Blcháča, predsedu
LPPK Miroslava Ševčeka a predsedu OZ Bačova cesta
Ľudovíta Urbanovského. Potom nasledoval bohatý
program s veľkým množstvom ľudových súborov, ale
i s bohatým náučným programom ako napr. sledovanie spracovania ovčieho mäsa, vlny i ovčieho mlieka.
Popri tom tam bolo množstvo stánkov s tradičnými
výrobkami i jedlami. Jednými z hlavných podujatí na
Ovčiarskej nedele v Pribyline bolo usporiadanie zaujímavých a aj poučných súťaží ako súťaž vo varení bryndzových halušiek, súťaže ovčiarskych psov
a najmä súťaž kvality bačovských výrobkov zo 100 %
ovčieho mlieka.
Súťaž bačovských výrobkov pripravilo Liptovské
múzeum za spolupráce skúseného mliekara Karola
Heriana. Súťaž v hodnotení mliečnych výrobkov bola
rozdelení na hodnotenie výrobkov odbornou komisiou a na verejnú súťaž účastníkov podujatia. Všetky
ovčie mliečne výrobky boli zadelené do 5 kategórii
a to : ovčí hrudkový syr, bryndza, mladé a parené
syry, zrejúce syry a kyslomliečne výrobky (žinčica
a jogurty). Do súťaže sa prihlásilo 7 výrobcov (Salaš Pružina, Salaš Slopná, Salaš Lipa, PD Liptovské
Revúce, Salaš Beniky, Eurocom Bešeňová, Ekofarma
Važec) a priniesli spolu 37 výrobkov. Hodnotiaca komisia bola v zložení : K. Herian, VÚM, J. Rúčka za OZ
Bačova cesta, J. Šuty za ZCHOK, Ruseková za LPPK
a K. Dzuriak za Liptovské múzeum. Komisia hodnotila všetky vzorky podľa zverejnených kritérií a to
anonymne a každý len za seba. Verejné hodnotenie
výrobkov bolo tiež podľa kategórii, pričom každý
hodnotiteľ mal za úlohu napísať číslo vzorky z každej
kategórie ktorá mu najlepšie chutila. Po skončení sa
potom spočítali body za každý výrobok. Verejného
hodnotenia sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov.
Na prvých troch miestach pri hodnotení odbor34

nou komisiou sa umiestnili nasledovné bačovské
výrobky:
Ovčí hrudkový syr:
1. Salaš Slopná, p. Zubek
2. Salaš Lipa, Hiadeľ
3. PD Liptovské Revúce
Bryndza:
1. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková
2. Salaš Slopná, p. Zubek
3. Ekofarma Važec
Mladé syry, parené:
1. Salaš Lipa, Hiadeľ – Syrové nite
2. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková – Syrové nite
3. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková – Bačovské uzlíky
Zrejúce syry:
1. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková – Tvrdý zrejúci
syr
2. Salaš Slopná, p. Zubek – Údené oštiepky
3. Ekofarma Važec – Údený syr
Kyslomliečne výrobky:
1. Salaš Slopná, p. Zubek - Žinčica
2. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková – Ovčí jogurt
3. Ekofarma Važec - Jogurt s brusnicami
Hodnotenie verejnosťou najlepších výrobkov
v jednotlivých kategóriách (okrem kyslomliečnych
výrobkov) bolo nasledovné:
Ovčí hrudkový syr:
1. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková
2. Salaš Lipa, Hiadeľ
3. Salaš Slopná, p. Zubek a PD Liptovské Revúce
Bryndza:
1. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková
2. Ekofarma Važec
3. Salaš Slopná, p. Zubek
Mladé syry, parené:
1. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková – Bačové parené
uzlíky
2. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková – Syrové nite
3. PD. Liptovské Revúce – Neúdené syrové nite
Zrejúce syry:
1. Salaš Pružina, p. O. Apoleníková – Tvrdý vyzretý
syr
2. Salaš Slopná, p. Zubek – Údené oštiepky
3. Ekofarma Važec – Údený syr
Poznámka :Kompletné vyhodnotenie všetkých
vzoriek sa nachádza v Liptovskom múzeu a na Zväze
chovateľov oviec a kôz.
Celkovo možno uvedenú súťaž hodnotiť veľmi
pozitívne. Veľkým prínosom bolo, že takmer všetky
výrobky boli na veľmi dobrej kvalitatívnej úrovni.
Medzi najviac ocenených výrobcov patril Salaš Pružina, Salaš Slopná, Salaš Lipa, Ekofarma Važec a PD
Liptovské Revúce. Sú to salaše, kde si dávajú záležať
na dobrej kvalite výrobkov. Však zvlášť v mesiaci máj
má ovčí syr i bryndza vynikajúcu kvalitu, ktorá je tak

obľúbená medzi spotrebiteľmi.
Napriek pomerne veľmi dobrej kvalite bol medzi hodnotenými vzorkami rozdiel v kvalite a zvlášť
v chuti. Zo syrov zaujal zvlášť Tvrdý zrejúci syr a ukázalo sa, že o takéto syry by bol záujem aj verejnosti.
Pomerne dobré boli i žinčice a jogurty. Tu však tiež
treba si dať viac záležať na dobrom prekysávaní
s vhodnými mliečnymi kultúrami.
Dobrý ovčí syr musí byť jemno kyslomliečny
s osobitnou ovčou arómou bez cudzích príchuti. Nemal by sa predávať a ani konzumovať úplne čerstvý
syr najmä z pohľadu zdravotného rizika a horšej
stráviteľnosti. Keď sa však dodržia všetky hygienické opatrenia, dodrží sa správna technológia výroby
hrudkového syra (bez prídavku horúcej vody do syrového zrna) a umožní sa syru v dobrých tepelných
podmienkach rozvoju kyslomliečnych baktérii, tak sa
získa veľmi dobrý prirodzený ovčí syr, ktorý je vynikajúci zo zdravotného i výživarského hľadiska.
Samotnú súťaž bačovských mliečnych výrobkov
v Pribyline možno hodnotiť veľmi dobre. Tí čo chodievajú na takéto súťaže môžu potvrdiť, že sa kvalita
našich ovčích syrov výrazne zlepšila oproti kvalite
spred niekoľkými rokmi. Tento krát trochu na škodu
bolo, že sa v tomto roku súťaže bačovských výrobkov, ale aj na predajných stánkov, zúčastnilo menej
výrobcov bačovských výrobkov. Je predsa potrebné,
aby sa výrobcovia nebáli dať si hodnotiť svoje výrobky, lebo každá súťaž je na to, aby sa účastníci poučili
z vlastných chýb a videli aj výrobky svojich konkurentov. Nie je vždy dôležité zvíťaziť, ale dôležité je
zúčastniť sa a dať o sebe vedieť. Dobré výsledky sa
dajú dosiahnuť iba v dobrej atmosfére spolupráce
a v zabezpečovaní spoločného hlavného poslania
chovu oviec.
Slovensko je malá, ale krásna krajina s krásnou
prírodou a bohatými skúsenosťami ktoré treba využiť
aj v súčasnosti. Musíme sa učiť si viac vážiť všetko to,
čo tu máme, mali by sme si ctiť svoje korene a udržiavať svoje tradície. Práve ovčiarstvo a vynikajúce bačovské mliečne výrobky sú tým, čo by sme mali ďalej
rozvíjať. Treba sa nám na všetkých úrovniach riadenia snažiť, aby sme dokázali zabezpečiť taký rozvoj
ovčiarstva a výroby našich slovenských špecialít, aby
sme pokryli všetky naše potreby a aby sme obmedzili
dovoz potravín zo zahraničia a mohli sa s výrobkami
pochváliť doma i v zahraničí.
Záverom treba Liptovskému múzeu a všetkým
spoluorganizátorom úprimne poďakovať za perfektné zorganizovanie skvelej oslavy ovčiarskych tradícii
v Pribyline a taktiež za veľmi dobré zabezpečenie súťaže bačovských ovčích mliečnych výrobkov. Aj týmto
podujatím sa v širokej verejnosti veľmi dobre a názorne priblížila problematika ovčiarstva a podporila
sa výroba ovčích špecialít čo prispeje nám všetkým
a najmä aj nášmu zdraviu.
Chov oviec a kôz 2/2017

Aj tohoročná Bačova cesta sa úspešne rozbehla
Ing. Karol Herian, CSc.,
Žilina
Na našich salašoch sa aj v tomto roku
úspešne rozbehla a už veľmi populárna „Bačova cesta“, ktorú organizuje Občianske združenie pod vedením Ing. Ľudovíta Urbanovského. Tieto prezentácie jednotlivých salašov
a symbolické otváranie bačovskej sezóny si už
získalo veľkú obľubu u obyvateľov z blízkeho
okolia a aj z celého Slovenska a dokonca i zo
zahraničia.
Prvá tohoročná zástavka Bačovej cesty, bola 1. mája na Gazdovskom Dvore v Turčianskych
Kľačanoch. Tam sa oficiálne za prítomnosti
predsedu Gazdovského dvora Ing. Pavla Vargaeštoka a predsedu OZ Ing. Ľudovíta Urbanovského symbolicky „odomkli“ pasienky a tým sa
aj začala salašnícka sezóna na tomto salaši.
Prítomní účastníci potom za zvukov ľudovej
hudby postavili aj Prvý máj a išli sa pohostiť na
bačovských a aj ovčiarskych špecialitách.
Ďalšie pokračovanie v oveľa väčšom rozsahu bolo 8. mája na Salaši v Pružine. Tu majiteľka Oľga Apoleníková zorganizovala veľkolepé
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otvorenie bačovskej sezóny v rámci podujatí
„Bačova cesta“ a to za prítomnosti takmer dve
tisíc účastníkov. Boli tam zástupcovia viacerých salašov, zástupcovia ZCHOK, veľké množstvo zainteresovaných ľudí z celého Slovenska
a tiež viacerí zahraniční účastníci. Samotné
podujatie spolu s majiteľkou otvoril aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, primátor mesta Považská Bystrica a predseda OZ
Bačova cesta. Hoci bolo neisté a spočiatku aj
trochu chladné počasie prišlo tam postupne
veľa ľudí, ktorí pred salašom mali pripravené
kryté posedenie. Salaš pani Apoleníkovej pripravil vynikajúce ovčiarske špeciality ako baraní guláš, bryndzové halušky, jahňacie špeciality, ovčie syry a sladké i bryndzové palacinky.
Počas celého popoludňajšieho posedenia bol
tam pripravený bohatý kultúrny program, kde
vystupovalo viacero ľudových súborov, odznela tam aj prednáška Karola Heriana o prínose
ovčích syrov pre zdravie, uskutočnili sa tam
viaceré súťaže detí a nakoniec tam bolo aj veľmi milé divadielko. Popri tom tam bolo viacero stánkov s ľudovými remeslami, bola tam aj
záhradná technika, a iné atrakcie. Za túto nád-

hernú akciu je potrebné ozaj veľmi poďakovať
pani Olinke Apoleníkovej, ktorá tak robí vynikajúcu prezentáciu ovčiarstva nielen pre blízke
okolie, ale i pre celé Slovensko. Bačova cesta
sa týmto podujatím v Pružine nekončí, každý
týždeň budú zas v inom salaši, napr. 14. mája
v PPS Bobrovec, 21. mája bude zas v skanzene
Liptovskej dediny v Pribyline „Ovčiarska nedeľa“, atď.
Propagácia ovčiarstva a salašníctva na podujatiach Bačovej cesty, a aj na ďalších, ako
bolo „Zo salaša do mesta“, a na ďalších pripravovaných podujatiach „Na salaši pri guláši“,
na „Ovčiarskej nedele“, na „Ovenáliach“, na“
Ovčiarskych pastoráliach“, na „Klenoveckej
rontovke“, atď. – to všetko sú vynikajúce prezentácie našich tradícii, nášho súčasného ovčiarstva a priťahujú stále viac a viac aj mladých
ľudí. Vznikajú tu ale aj nové iniciatívy a podnety ako rozvíjať naše ovčiarstvo, ako pritiahnuť
viac mladých ľudí do poľnohospodárstva a ako
sa dostať na úroveň zahraničia nielen v živočíšnej produkcii a v spracovaní potravín, ale
hlavne aj v zabezpečovaní dostatku zdravých
domácich potravín.
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Vyhodnotenie nákupných trhov na plemenné
barany v Liptovských Revúcach

Šampión Nákupného trhu z PD Žemberovce.

Šampión Nákupného trhu z PD L.Revúce.

dieka Slovenskej republiky menoval na hodnotenie baranov
komisiu v zložení: Ing. Július
Šutý (ZCHOK), Ing. Slavomír
Reľovský (ZCHOK), Ing. Daniel
Hrežík (MPRV SR), doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.(NPPC
VÚŽV Nitra, SPU Nitra), Ing. Ivan
Pavlík, PhD. (NPPC VÚŽV Nitra),

Dňa 14. 6. 2017 sa v priestoroch tržnice Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce
konal nákupný trh na plemenné
barany plemien cigája, lacaune
a slovenská dojná ovca. Predseda Výberovej komisie pre chov
oviec a kôz pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vi-

Vyhodnotenie nákupného trhu

Dátum tla e: 15.06.2017

Miesto NT: PD Liptovské Revúce

Identifikácia stáda

Dátum NT: 14.06.2017

Po et
prihl.

Po et
pred.

Po et zaradených do
skupín

ER EA EB I
302 504 086
Agrofarma sro, erv.Kame
302 504 085
Agrofarma sro, erv.Kame
302 504 087
Agrofarma sro, erv.Kame
402 587 135
PD Žemberovce
506 525 044
PD Sklabi a
506 502 355
PD Belá - Dulice
506 839 905
SZCH Val a, Bernát Peter Ing.
506 839 907
SZCH Val a, Misár Ján
506 525 040
PD Sklabi a
509 519 039
PD Mošovce
601 534 001
PD Sebedín-Be ov
604 509 548
RD Látky
609 601 111
OVINI, s.r.o.
611 515 064
PD O ová
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Ing. Kamil Šulko (PSSR š.p.) Marián Kubín (PSSR š.p., RS Žilina),

Peter Vároš (PSSR š.p., RS Žilina), Ing. Ľubomír Porubiak (RD

Vyhodnotenie nákupného trhu

Dátum tla e: 21.06.2017

Miesto NT: PD Liptovské Revúce

Identifikácia stáda

Dátum NT: 21.06.2017

Po et
prihl.

Po et
pred.

Po et zaradených do
skupín

ER EA EB I
204 515 002
GRANELAM a.s.
501 508 074
PD Predmier
501 508 075
PD Predmier
502 512 009
RD "VE KÁ RA A" Oš adnica
502 512 090
RD "VE KÁ RA A" Oš adnica
505 700 031
Agro - Racio s.r.o.
505 700 001
Agro - Racio s.r.o.
505 719 053
AGROCHOV LIPTOV s.r.o.
505 530 018
Agria Lipt. Ondrej, a.s.
505 519 020
PD Kva any
505 803 356
Agrofarma Baranec, s.r.o
505 549 530
PD Važec
508 512 023
PD Liptovské Revúce
509 708 041
AGROTRADE GROUP s.r.o.
511 130 003
Agramil - FARM, s.r.o.
511 012 007
FORS AGRICOLA, s.r.o.
601 130 972
Vladimír Magna - Poniky
609 546 056
RD Klenovec
609 546 593
RD Klenovec
610 510 089
I.DRUŽSTEVNÁ a.s.
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Chov oviec a kôz 2/2017

Klenovec), MVDr. Milan Cikrai(RVPS Banská
Bystrica). Za zapisovateľov boli menovaní
Ing. Pavol Gúgľava (ZCHOK), Marián Kubín
a Peter Vároš. Priebeh nákupného trhu bol
bezproblémový. Komisia pracovala podľa
stanoveného časového harmonogramu. Po
skončení hodnotenia hodnotiaca komisia
vyhlásila víťaza nákupného trhu. Stal sa ním
plemenný baran plemena cigája číslo katalógu 100, CEHZ SK 2754694, línia Kamo chovateľa PD Žemberovce.
Vyhodnotenie nákupného trhu je uvedené
v prílohe.
Dňa 21. 6. 2017 sa konal nákupný trh na
plemenné barany plemena zošľachtená valaška, valaška(pôvodná valaška), oxford down
a barany plemena slovenská dojná ovca.

Predseda Výberovej komisie pre chov oviec
a kôz pri MPRV SR menoval na hodnotenie
baranov komisiu v zložení: Ing. Július Šutý
(ZCHOK), Ing. Slavomír Reľovský (ZCHOK),
Ing. Daniel Hrežík (MPRV SR), Marián Kubín
(PSSR š.p., RS Žilina, Ing. Ivan Pavlík, PhD.
(NPPC VÚŽV Nitra) Ing. Kamil Šulko (PSSR
š.p.), Ing. Tomáš Kitz (Agrourbár Hrabušice, s.r.o), Peter Vároš (PSSR š.p., RS Žilina)
a MVDr. Milan Cikrai (RVPS Banská Bystrica.
Zápisom hodnotenia boli poverení Ing. Pavol Gúgľava (ZCHOK) a Ing. Zuzana Kučerová
(PSSR š.p., RS Banská Bystrica). Po skončení
hodnotenia hodnotiaca komisia vyhlásila víťaza nákupného trhu. Stal sa ním plemenný
baran plemena zošľachtená valaška číslo
katalógu 182, CEHZ SK 2363965,línia Kri-

váň-09, PD Liptovské Revúce.
Vyhodnotenie nákupného trhu je uvedené
v prílohe.
Chovateľom víťazných plemenných baranov bolo odovzdané ocenenie a odporučené
tieto barany predviesť na výstave AGROKOMPLEX 2017.
Môžeme konštatovať, že priebeh a úroveň všetkých troch nákupných trhov bola
výborná. Vo väčšine prípadov boli plemenné
barany veľmi dobre pripravené. Potešujúca je
dobrá účasť záujemcov o nákup plemenných
baranov a zvyšujúci sa záujem chovateľov
o plemenné barany našich národných plemien cigája a zošľachtená valaška.
Vyhodnotenie nákupného trhu je uvedené
v prílohe.

Vyhodnotenie nákupného trhu na plemenné
barany v Trenčianskej Teplej
Dňa 10.5.2017 sa uskutočnil pr vý nákupný trh na plemenné barany v tomto roku
v priestoroch tržnice NPPC VÚŽV Nitra, Účelové
hospodárstvo Trenčianska Teplá.
Predseda Výberovej komisie pre chov oviec
a kôz pri MPRV SR privítal všetkých prítomných
chovateľov a oboznámil ich s organizačným
zabezpečením trhu. Potom predstavil komisiu,
ktorú menoval na hodnotenie.
O 9.30 hod. komisia v zložení: Ing. Daniel
Hrežík ( MPRV SR)- predseda hodnotiacej komisie , MVDr. Ján Pastorek (RVPS Púchov),
, Ing. Kamil Šulko (PSSR, š.p.), Ing. Tomáš
Kitz (Agrourbár Hrabušice s.r.o.)a Peter Vároš (PSSR, š.p., RS Žilina) začala hodnotenie
predvedených plemenných baranov.
Za zapisovateľov boli menovaní Ing. Pavol
Gúgľava (ZCHOK) a p. Stanislav Gago (PS SR,
š.p., RS Trnava). Hodnotené boli plemenné
barany plemien lacaune a barany syntetickej
populácie „slovenská dojná ovca“
Po ukončení hodnotenia komisia individuálnym hlasovaním každého jej člena rozhodla
o šampiónovi nákupného trhu v Trenčianskej
Teplej za rok 2017, ktorým sa stal plemenný
baran číslo katalógu 50,línia LAXO, syntetickej
populácie „slovenská dojná ovca“, číslo CEHZ
SK 2893278, z chovu NPPC VÚŽV Nitra, Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá. Ocenený
majiteľ víťazného plemenného barana prisľúbil
predviesť víťazného barana na výstave AGROKOMPLEX 2017.
Touto cestou chceme poďakovať prenajímateľovi tržnice NPPC VÚŽV ÚH Trenčianska Teplá
a kolektívu jeho pracovníkov za veľmi dobré
technické zabezpečenie priebehu nákupného
trhu a výbornú prípravu zvierat na nákupný
trh.
Vyhodnotenie nákupného trhu je uvedené
v prílohe.
Chov oviec a kôz 2/2017

Šampión Nákupného trhu v Trenčianskej Teplej.

Vyhodnotenie nákupného trhu

Dátum tla e: 10.05.2017

Miesto NT: CVŽV ÚH - Tren ianska Teplá

Dátum NT: 10.05.2017
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Správa
o činnosti Klubu chovateľov pôvodných valaských oviec pri Zväze
chovateľov oviec a kôz na Slovensku (za roky 2016)
doc. Ing. Karol Kočík, PhD.
predseda Klubu
Klub chovateľov pôvodných valaských oviec pri Zväz
chovateľov oviec a kôz na Slovensku sa aj v roku 2016
podieľal na zefektívňovaní a propagácii tohto starobylého plemena chovaného na našom území už od približne
16. storočia. Nakoľko ide o celkovým počtom malé stádo
(malá populácie), zaslúžia si chovatelia uznanie, že svojimi aktivitami sa priamo podieľajú na zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva, chovateľov oviec.
Minulý rok bol pre činnosť klubu jubilejný. V máji sme
si pripomenuli 5. výročie od založenia klubu, ktoré inicioval riaditeľ ZCHOK Ing. Slavomír Reľovský. Chovateľov
pôvodnej valašky pozval 12. 5. 2011 do Kvačian, kde sa
v tom čase konali aukčné trhy baranov. Medzi zakladajúcich členov patrili PD Liptovské Hole Kvačany, zastúpené
pani Drbjakovou, PD Ostrov pri Piešťanoch zastúpené
p. Ing. Schuchmannom, SHR Jaroslav Roziak zo Zvolena,
SHR Vladimír Magna z Ponickej Huty, RD Oščadnica zastúpené Ing. Kullom, plemanár-chovateľ p. Novysedlák
a p. doc. Ing. Karolom Kočíkom, PhD., ktorý na návrh
riaditeľa ZCHOK p. Ing. Reľovského bol prítomnými zvolený za predsedu klubu. Súčasne bolo sprostredkovane za
člena už na prvom úvodnom stretnutí prijaté aj PD Litmanová. Tento medzník si klub pripomenul na svojom výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 15. 5. 2016 v priestoroch areálu Koliby u dobrého pastiera (firma Černovské
dreveníc, s. r. o.) pri Ružomberku – Černovej (Čutkovská
dolina). Zasadnutie sa okrem iného uskutočnilo v symbolickom čase t. j. období Turíc (na Liptove tiež označovanom „Na Ducha“), kedy podľa starej valaskej tradície bol
sviatok valachov a gazdov. V tomto období pred mnohými desaťročiami sa ozdobovali koliby jedľovou čečinou
(chvojkami), niektorí valasi sa zúčastňovali bohoslužieb
na deň zoslania Ducha Svätého a spolu s gazdami prenášali toto požehnanie aj k ovciam, ktoré v tom čase sa už
pásli na vzdialenejších pasienkoch a valasi boli na salašoch. Zaujímavosťou tohto dňa bolo aj to, že valasi ráno
vstávali, po dojení išiel jeden valach pásť ovce a ostatní
valasi s bačom sa slávnostnejšie obliekli a čakali gazdov.
Títo gazdovia na obed dojili ovce, teda nie valasi, pre ktorých tento deň bol sviatkom. Preto súčasťou výročného
zasadnutia klubu bol aj pestrí kultúrny program ktorým
si klub pripomenul aj tieto prvky materiálnej a duchovnej
kultúry spojené s chovom valaských oviec (pozn. výročné
zasadnutie Klubu chovateľov pôvodných valaských oviec
a slávnosť „Valaskje Turíce“ bola odprezentovaná v krátkom dokumente na okruhu TV-JOJ).
Popri tom v rámci rozpravy odzneli referáty, ktoré predniesli p. doc. Kočík (História a význam chovu
valaských oviec na Slovensku a činnosť klubu chovateľov pôvodných valaských oviec za roky 2011-2016),
p. Ing. Šimeček (Chov valaských oviec na Zakarpatskej
Ukrajine – spojené s prezentáciou filmových a fotografických dokumentov z exkurzie chovateľov na Ukrajine), p. Ing. Porubiak z Klenovca (Tradícia spracovania
vlny z valašiek v Klenovci a výroba vlnených gúb – spo38

jené s premietaním filmu o výrobcovi gúb z Klenovca),
p. Ing. Žitníková (Valaška na Morave a v Čechách s prezentáciou jej knihy o valaškách, ktorá bola venovaná klubu a je toho času u p. Ing. Schuchmanna).
Nakoľko štatút klubu neošetruje administratívne náležitosti predsedníctva, počas zasadnutia navrhol predseda Klubu chovateľov pôvodných valašiek pri ZCHOK
p. doc. Kočík, aby sa klub riadil zvyklosťami ZCHOK a navrhol zvoliť predsedu klubu na ďalšie päťročné obdobie.
Sám požiadal o to, aby iní členovia prevzali túto činnosť.
Následne klub rozhodol o voľbe nového predsedu a na
návrh p. Ing. Schuchmanna sa hlasovalo o jedinom kandidátovi na túto funkciu. Za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny členov Klubu chovateľov pôvodných valaských
oviec pri ZCHOK bol do tejto funkcie opätovne zvolený
doc. Ing. Karol Kočík, PhD. a to na obdobie 5-tich rokov s trvaním funkčného obdobia do 15. 5. 2021. Počas
tohto zasadnutia pribudli noví chovatelia a to konkrétne
p. Ing. Eva Sekerková z Terchovej.
Popri samotnom chove valašiek a zasadnutiach Klubu má nezastupiteľné miesto prezentácia tohto chovu
i plemena. Tá sa uskutočnila tak formou rozhlasovej diskusie o revitalizácii chovu valaských oviec na Slovensku
koncom mája 2016 v redakcii RTVS rádio Regína v Banskej Bystrici (relácia bola vysielaná celoslovensky),
krátkou diskusiou v relácii Tele-Regína (v ten istý deň).
Na predmetných dokumentoch spolupracovali Ing. Ivan
Pavlík, PhD. – NPPC VÚŽV Nitra, MUDr. Martin Tesák
a doc. Ing. Karol Kočík, PhD.
Ďalej za významné považujeme neformálne stretnutie
členov klubu v dňoch 18.–21. 8. 2016 počas Agrokomplexu Nitra, kde v rámci expozície boli prezentované aj
veľmi pekné kolekcie valaských oviec chovateľov, ktorí
sú členmi klubu. Pritom SHR p. Vladimírovi Magnovi bolo
udelené ocenenie za veľmi peknú kolekciu valaských oviec
prezentovaných v rámci výstavy oviec na AX 2016 v Nitre
(pozn. zlatá medaila za kolekciu pôvodných valašiek).
Ostatné stretnutie Klubu chovateľov pôvodných valaských oviec pri ZCHOK sa konalo dňa 8. 12. 2016 v PD
Veľká Rača Oščadnica. Toto stretnutie sa uskutočnilo
jeden deň po uznávacom pokračovaní ŠCH v NPPC VÚŽV
Nitra (konané dňa 7. 12. 2016) a v deň uznávacieho pokračovania pre uznanie ŠCH v PD Oščadnica. Nakoľko
podľa správ obe uznávacie pokračovania boli úspešné,
v roku 2017 možno očakávať, že sa zvýši podiel šľachtiteľských chovov na Slovensku. Aj to bol jeden z dôvodov,
prečo sa v rámci diskusie na predmetnom zasadnutí Klubu chovateľov pôvodných valašiek rozprúdila veľmi živá
diskusia ohľadne možnej tvorby nových genealogických
línii. Popri tom, že na Slovensku budú od roku 2017 pôsobiť štyri funkčné šľachtiteľské chovy (ŠCH SHR Magna,
ŠCH GRANELAM Ostrov pri Piešťanoch, ŠCH NPPC VÚŽV
Nitra a ŠCH PD Oščadnica), ide tu aj o to, že na Slovensku
sa do plemenitby zaraďovali barany dovezené a dovážané
z ČR a tie, ktoré boli z našich chovov produkovali plemenné barany odvodené od genealogických línii dovezených
z ČR. Pritom na Slovensku sa v chove podľa viacerých
údajov vyskytuje väčšia genotypová rozmanitosť a to

vďaka spätnej selekcii zvierat z populácie zošľachtenej
valašky (napr. PD Oščadnica), resp. boli dovezené aj zvieratá línii Jerny a Janus z SRN. Pre tento účel bola tiež
zo strany VÚŽV NPPC (tlmočené jej zástupcom v klube
p. Ing. Ivanom Pavlíkom) ponúknutá pomoc a to formou
analýzy genetických hodnôt z POP zvierat v súčasnosti
pôsobiacich na Slovensku. V samotnej diskusii sa však
tiež členovia klubu v súčinnosti s predstaviteľmi ZCHOK
(p. Ing. Šutý) zamýšľali aj nad tým, aké kritéria by sa
mali definovať pre posúdenie plemenného barana, od
ktorého by sa potenciálne mohla vytvoriť nová geneologická línia. U bežných produkčných plemien je to okrem
nevyhnutných parametrov zhodnotenia telesného rámca
i konštitúcie vždy úžitkovosť v danom úžitkovom smere,
pričom plemenný baran ako zakladateľ geneologickej
línie by mal byť tzv. zlepšovateľ. To je však pri absencii
kontroly mliekovej úžitkovosti v populácii pôvodných
valašiek obmedzené. Preto sa klub uzniesol na dvoch
záveroch. Výber sa bude robiť podľa fenotypových osobitostí s prihliadaním na rýchlosť rastu v 100 dňoch, ktorá
relatívne odzrkadľuje produkciu mlieka matiek a pre potreby výberu bude slúžiť poradná výberová komisia tvorená priamo členmi klubu a chovateľmi. Členovia klubu
nominovali do tejto komisie a následne schválili za jej
predstaviteľov:
1. p. Vladimíra Magnu;
2. p. Ing. Ľubomíra Kullu;
3. p. Ing. Ľubomíra Porubiaka.
Súčasťou tejto akcie bola aj obhliadka stáda pôvodných valašiek v PD Veľká Rača Oščadnica, krátky kultúrny
program a diskusia o tvorbe web-prezentácie klubu.
Od 13. 12. 2016 je funkčná stránka na facebookovom
portáli (https://www.facebook.com/Klub-chovateľov-pôvodnej-valašky-314757645211714/?fref=ts), kde sú
prezentované aktivity klubu a jeho spolupráca najmä
z chovateľmi na Morave a v Čechách.
Jednou z ostatných aktivít, ktoré boli iniciované ešte
v roku 2016 pracovníkmi NPPC VÚŽV Nitra (p. Ing. Pavlík,
PhD. a p. Ing. Tomka, PhD.) je mapovanie a spracovanie
vstupných údajov o chovoch pôvodných valašiek na Slovensku. K 30. 3. 2017 boli navštívené chovy SHR Vladimír
Magna Ponická Lehôtka, SHR Zbojská, SHR Vojtech Štulajter Brezno, farma-Nituš Kokava nad Rimavicou a Farma-Kočík Kováčová.
Valaské ovce boli a aj vďaka aktivitám Klubu chovateľov pôvodných valaských oviec pri ZCHOK a s podporou
ZCHOK sú významnou súčasťou nášho poľnohospodárstva
hlavne v podhorských a horských oblastiach. Sú prírodným i kultúrnym dedičstvom, akýmsi živým odkazom
z čias valaskej kolonizácie. Ako zástupca chovateľov
a predstaviteľ klubu by som chcel tlmočiť poďakovanie
predstavenstvu a vedeniu Zväzu chovateľov oviec a kôz
za aktívnu podporu. Aj vďaka tejto spolupráci a vzájomnému pochopeniu sa skromné a nenáročné ovce plemena
valaška vracajú do našej Slovenskej prírody začínajú byť
súčasťou novodobo formovanej tradície, ktorá má hlboký
historický základ.
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