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Agrimin 24.7 Smartrace
pre dospelé ovce
Bolus
Bolusy
postupne
uvoľňujú
kobalt,
jód a selén

Dvojdielny
bolus v jednej
kapsule

Aktívne
zložky

Každodenné zásobenie počas
180 dní len z jednorázovej
aplikácie 48g bolusu

Kobalt

0,8 mg

Jód

4,2 mg

Selén

0,4 mg

Kapsula sa rozpustí
v čepci a bolusové
časti sa oddelia

Úžitok pre Vás

Kedy použiť Agrimin 24.7 Smartrace
AGRIMIN 24.7
Smartrace
• Extenzívne pastevné systémy

Systémy
• Bahnice na paši nad 40 kg
• Jarky a výkrmové jahňatá
na paši nad 40 kg

Zvieratá

Sezóna
STRATÉGIE

• Pre bahnice a jarky 2 – 3 týždne
pred insemináciou (pripúšťaním)
• Pre bahnice a jarky pri
diagnostike gravidity
• Pre výkrmové jahňatá koncom
jesene
• Pre barany pred priparovacou
sezónou

• Technológia postupného uvoľňovania
znamená každodennú dávku
mikroprvkov
• Poskytuje optimálnu dennú dávku jódu
• Pokryje dennú potrebu selénu a kobaltu
• Neobsahuje meď
• Napomáha udržať bahnice zdravé
počas zimy
• Zlepšuje percento plodnosti
• V súlade s nariadeniami ES
o ekologickej produkcii
• Neobsahuje suroviny živočíšneho
pôvodu a geneticky modifikované
organizmy
• Jeden 48 g bolus podať každému
zvieraťu
• Na aplikáciu použiť výlučne Agrimin
aplikátor pre ovce
• Balenie obsahuje 50 bolusov

SK FARM Partners s.r.o. Gallayova 11, 841 02 Bratislava
Tel: +421 (0)2 / 212 92 095 Fax: +421 (0)2 / 212 92 096 Email: info@skfarm.sk Web: www.skfarm.sk
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

OVENÁLIE 2018
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo pripravil 10.júna 2018/nedeľa/ už X.
ročník celoslovenských ovčiarskych slávností - Ovenálie 2018. Začiatok bol plánovaný o 9:30,
kedy začali folklórne vystúpenia. Oficiálne otvorenie bolo o 10:00. návštevníkom sa postupne
prihovorili- Peter Juhász z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Juraj Blaško
-starosta Východnej, Igor Nemčok-predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz. Ovenálie sa konali
v amfiteátri obce Východná.
Ing. Slavomír Reľovský
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo
Podujatie aj tento rok bolo pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR a Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom je obec Východná.
Pre všetkých návštevníkov prebiehal počas
dňa veľmi zaujímavý a bohatý program. Ovenálie sú už tradične prierezom všetkých činností, ktoré súvisia s tradičným chovom oviec.
Počas dňa vystúpili folklórne súbory z Liptova
aj iných regiónov Slovenska. Všetci návštevníci mali možnosť vidieť ukážky výroby syra,
výroby bryndze, ktorú vynikajúco zvládol Štefan Črep. Ukážku strihania oviec predviedol
účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande Marek Marko. Samozrejmosťou boli aj tento
rok súťaže- o najlepší guláš z ovčieho mäsa,
o najkrajšiu syrovú tortu. Mimoriadnemu zá-
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ujmu zo strany chovateľov sa aj tento rok tešila súťaž o Majstra syrára. Túto súťaž má pod
odbornou garanciou pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy už dlhodobo
vysokú úroveň. Tento rok sme oficiálne poďakovali MVDr. Ing. Fridolínovi Pokornému, ktorý organizačne zastrešuje túto súťaž. Taktiež
aj jeho kolegom z regiónov- MVDr. Ján Stupka, MVDr. Marián Mróz, MVDr. Ján Pastorok,
MVDr. Anna Kardošová, MVDr. Vasil Černák,
MVDr. Nina Juhaščiková.
Veľký záujem bol zo strany návštevníkov
o desiaty ročník Majstrovstiev Slovenska v ťahaní syrovej nite. Do súťaže sa prihlásil rekordný počet súťažiacich. Od začiatku moderátor
Zdeno Zubák informoval o snahe prekonať rekord. To sa nakoniec aj podarilo. Viacnásobná
víťazka Janka Mesiarová dosiahla úctyhodný
výsledok- 196,5 metra. Tento rekord bol aj oficiálne zapísaný do knihy slovenských rekordov,
na čo dohliadol aj komisár z tejto inštitúcie.

V rámci výstavy zvierat boli predstavené kolekcie oviec a kôz z celého Slovenska. Ocenenie
za najkrajšiu kolekciu zvierat získali pôvodné
valašky z PD Liptovské Hole-Kvačany. krásny
pohár pre víťaza venovali Plemenárske služby SR š.p., odovzdával ho riaditeľ Ing. Péter
Görözdi.
Tohtoročné Ovenálie zaznamenali rekordnú
návštevnosť, ktorá bola takmer 10000 návštevníkov. Sme radi, že nám prialo počasie.
Veľké poďakovanie patrí sponzorom, vďaka
ktorým sme mohli Ovenálie pripraviť a neustále
zlepšovať propagáciu ovčiarstva na Slovensku.
Sponzori:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR,Žilinský samosprávny kraj, Obec
Východná, Štátna veterinárna a potravinová
správa SR,COOP Jednota, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností,SEDOZA,AGROPRET – PULZ, Renomia AGRO,Farma
Kamenica, AST - Ing. Sergej Špak, Plemenárske
služby SR š.p.,BIG GREEN EGG,Milki, s. r. o.,SK
FARM,FIAM AGRO Services, Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ovisfarma, Vetis, Milk AGRO,EKOPULS,Schauman,
Liptovské múzeum, Agrokombinát Sabinov, RD
Oščadnica, Penzión Driečna, Roľnícke noviny,
Slovenský chov.
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Ovenálie 2018 - VÝSLEDKY
5. Ostatné syry

1. Ovčí hrudkový syr
Celkový počet syrov: 15
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Podnik
Jozef Zvara
PD Liptovské Revúce
Salaš Lipa Hiadeľ
PD Kľačianska Magura
Jozef Kondela

Poradie
1.
2.
3.

Podnik
Salaš Záturčie
PD Kľačianska Magura
SPDP Lúžňan
Oľga Apoleníková
Čierna Hora a.s.

1.

3. Bryndza ovčia 100 %
Celkový počet vzoriek: 13

2.

Podnik
PD Važec
PD Liptovské Revúce
Oľga Apoleníková
SPDP Lúžňan
Obert – Bertin Zúbek

3.
4.
5.

4. Žinčica
Celkový počet vzoriek: 13
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Podnik
Syry Daniela
Syry Daniela
Syry Daniela

Názov súťažného produktu
Kozí syr s pažítkou
Kozí syr zrejúci tvrdý
Kozia žinčica

Súťaž o najkrajšiu syrovú tortu
Poradie

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Názov súťažného produktu
Uzlíky údené
Syr Horec
Nite neúdené
Jogurt neochutený
Jogurt ochutený

6. Kozie syry
Celkový počet vzoriek: 14

2. Ovčí údený syr
Celkový počet syrov: 14
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Podnik
Oľga Apoleníková
PD Výhodná
Jozef Zvara
PD Važec
PD Važec

Výrobca
Syrové Torty
Hosp. dvor
PD Lipt. Revúce
Zelený salaš
Farma Pružiná
Hríbik
Ovis farma
Salaš
Salaš Maťov dvor
Srdce
Spolu:

Okres

Hlasovanie Číslo torty

Žilina

795

5.

Ružomberok

499

4.

Pov. Bystrica

496

3.

Pov. Bystrica

265

1.

Trebišov

132

2.

2 187

Súťaž vo varení guláša – OVENÁLIE 2018
Podnik
SPDP Lúžňan
Salaš Záturčie
PD Liptovské Revúce
Oľga Apoleníková
Čierna Hora a.s.

1.miesto
2.miesto
3.miesto

PD Liptovské Revúce
Salaš Pružina
Farma Kamenica

Majster syrár
1.miesto

PD Liptovské Revúce

Majstrovstvá Slovenska v ťahaní syrovej-korbáčikovej nite
Dĺžka nite

Body za

Umiestnenie

Dosiahnutý

Body za

Umiestnenie

Body

Celkové

v metroch

dĺžku

dĺžka

čas

čas

čas

spolu

umiestnenie

196,50

80

1

10’18’’

34

3

114

1

138,00

75

2

11’18’’

28

5

103

2

117,50

65

4

7’58’’

37

2

102

3

124,00

70

3

11’09’’

31

4

101

4

92,00

60

5

5’22’’

40

1

100

5

Meno, priezvisko
Janka Mäsiarová
1.
Zázrivá
Janka Sedliaková
2.
Zlatý Vŕšok
Martina Matejková
3.
NIKOS Korňa
Janka Ligasová
4.
Gloneková Dolný Kubín
Mária Ligasová
5.
Gloneková Dolný Kubín
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MLIEKÁRENSTVO

Nezabudnime si pripomenúť poslanie
Svetového dňa mlieka
V posledných rokoch žijeme akýmsi rýchlym spôsobom, v neustálom zhone, v strese a nemáme čas pre seba a často zabúdame aj na zdravý spôsob výživy i života. V čase, keď sme mali potravinovú sebestačnosť, mali sme vysokú aj spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov z vlastných
zdrojov. Táto spotreba bola pomerne vysoká (až 253 kg na osobu a rok), no stále nízka oproti
vyspelým štátom sveta. No v tom čase sa robili masové oslavy Svetového dňa mlieka za účelom
opatrení vedúce k zdravej výžive a k dosiahnutia priemeru v spotrebe mliečnych výrobkov tak,
ako je tomu vo vyspelom zahraničí. Mnohí starší ľudia si spomínajú, že sa robili semináre, odborné prednášky, masové školské akcie zamerané na mliečnu výživu, taktiež sa robili mliečne
i syrárske trhy a propagovali sa mliečne jedlá nielen v mliečnych baroch, ale aj v reštauráciách,
kde boli týždne mliečnych jedál.
Ing. Karol Herian, CSc.,
Žilina
V dnešnej dobe sa žiaľ akoby zabudlo pripomenúť si význam mlieka a jeho prínos pre zdravie. No česť výnimkám, lebo sú stále i mnohí
verní zástancovia mliečnej výživy, akými sú
napr. organizátori odborného seminára na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave a určite aj sú takí aj na iných
miestach.
V súčasnosti, po hlbokom poklese spotreby (po r. 1989) a napriek pomaly stúpajúcej
spotrebe mlieka zo 146 kg na 172 kg na osobu
a rok, nemôžeme byť spokojní s týmto stavom

8
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a pomalým trendom, nakoľko iba v susedných
Čechách je spotreba mlieka a mliečnych výrobkov takmer 250 kg a vo vyspelom svete až vyše
330 kg na osobu a rok. Napriek tomuto obrovskému deficitu v spotrebe zdravých mliečnych
výrobkov sme akosi pozabudli na poslanie a význam Svetového dňa mlieka a často krát naši
spotrebitelia podliehajú propagande o škodlivosti mliečnych výrobkov. Jednoduchá logika
nám ale hovorí, že ak by boli skutočne mliečne výrobky nezdravé, tak potom by ľudia vo
vyspelom zahraničí museli byť viac chorí a žili
by kratšie. Skutočnosť je ale opačná a to taká,
že ľudia, ktorí konzumujú mliečne výrobky sú
zdravší a žijú dlhšie.

Mlieko a mliečne výrobky nie sú totiž len
bežnou potravinou, ale majú svoj nezastupiteľný celospoločenský, ale hlavne nezastupiteľný
zdravotný prínos. Práve tieto prednosti mliečnych výrobkov si svetoví odborníci vo výžive už
v r. 1957 uvedomili a odporučili oslavovať Svetový deň mlieka. Podľa posledných spresnení
prezidenta Českého komitétu IDF Ing. Jirka
Kopáčka, CSc. to má byť už vždy 1. jún. Je samozrejme, že podstatnou myšlienkou bolo a je
zvýšiť spotrebu mliečnych výrobkov a tak prispieť k zdraviu. Pre nás na Slovensku sa vyžaduje zvýšenie spotreby až takmer dvojnásobne
a to až na 280 kg/osobu a rok. Pod spotrebou
mlieka sa však rozumie nielen konzumácia samotného mlieka, ale najmä aj spotreba zdravých mliečnych výrobkov ako sú fermentované
probiotické výrobky - kyslomliečne produkty
i syry a to nielen z kravského, ale i z ovčieho
a z kozieho mlieka. Pripomenutie si Svetového
dňa mlieka by preto nemala byť iba obchodná
reklama na mliečne výrobky na jeden deň, ale
pripomenutie si ich celkového zdravotného
prínosu v každodennej výžive.
Prínos mlieka a mliečnych výrobkov už celé
tisícročia je veľmi významnou zložkou vo výži-
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ve, ale aj pre zdravie ľudí. Mlieko za dlhé obdobie sa stalo už výživou nielen pre mláďaťa
cicavcov, ale aj v súčasnosti celé generácie ľudí
žijú prevažne len z mliečnych výrobkov (napr.
Mongoli). Mlieko a mliečne výrobky sú vo všeobecnosti uznávané ako dôležitý prostriedok
pre zdravú výživu. Ako najčastejšie prínosy
pre zdravie sú spomínané prínosy pre zdravé
srdce – nižšia úmrtnosť na kardiovaskulárne onemocnenia, na ochranu pred cukrovkou
a na celkovú podporu metabolizmu. Nakoľko
v mlieku sú zastúpené všetky dôležité zložky dôležité pre život, ako sú bielkoviny, tuky,
minerálie a celé rady dôležitých esenciálnych
látok a vitamínov, je celkový prínos mlieka pre
zdravie podstatne rozmanitejší. Však iba biologická hodnota mliečnych bielkovín je najvyššia
zo všetkých potravín a to až 90 % sa ich využije v prospech organizmu. Dalo by sa nájsť ešte
veľa príkladov na význam a prínos mliečnych
výrobkov pre zdravie.
V dnešnej dobe na trhu máme už bohatý
sortiment mliečnych výrobkov a každý z nás
si môže vybrať taký produkt, ktorý mu chutí
a ktorý mu pomôže i pri zdravotných problémoch. Je veľmi chvályhodné, že sa za posledné
roky zvyšuje spotreba najmä kyslomliečnych
výrobkov a syrov, no v porovnaní so zahraničím je to stále veľmi málo. Však napr. spotreba
kyslomliečnych nápojov v EÚ je až vyše 30 kg
na osobu a u nás iba 18 kg na osobu a rok.
U syrov je spotreba v EÚ vyše 20 kg a u nás je
iba niečo okolo 10 kg na osobu a rok. Podobne
nízka spotreba je u nás aj v konzumácii ovčích
a kozích mliečnych výrobkov. V EÚ je spotreba
týchto výrobkov až vyše 6 kg na osobu a rok,
kým u nás je to iba necelé 2 kg na osobu a rok.
Iba už z uvedeného konštatovania vyplýva,
že máme skutočný nedostatok v spotrebe zdravých mliečnych výrobkoch a preto je potrebné
si to pripomínať a robiť postupné nápravy.
Svetový deň mlieka by nám dáva príležitosť sa
zamyslieť nad týmto stavom a mal by pomôcť
usmerniť našich spotrebiteľov ako zdravo sa
stravovať. V každej domácnosti by sa mali vypestovať správne návyky ako nakupovať mliečne výrobky, ako ich skladovať i spracovávať.
Veľmi dôležité je, aby najmä naša mladá generácia získavala príležitosť naučiť sa konzumovať zdravé, probiotické výrobky. Pozornosť
si vyžadujú najmä školské zariadenia, jedálne
i bufety a taktiež verejní stravovacie zariadenia a tiež i mliečne bary a pod. Už sa aj veľkovýrobcovia mliečnych výrobkov a tiež malovýrobcovia i farmári snažia ísť s dobou a na trh
dodávajú mliečne výrobky so zachovaním všetkých výživných látok bez prídavných látok, so
zníženým obsahom cukrov, bez konzervačných
látok a to čo najviac prirodzené a tiež i mnohé tradičné výrobky.
Pri príležitosti osláv Svetového dňa mlieka dovoľujem si pripomenúť odkaz z kongresu
mliekarenských i výživarských odborníkov Medzinárodnej mliekarenskej federácie v r. 2017
v Belfaste: „ Mliečne výrobky majú vedúcu
úlohu pri zabezpečovaní každodennej výživy
Chov oviec a kôz 2/2018
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ľudstva!“ Veľmi výstižné je aj vyjadrenie vrcholného predstaviteľa svetového mliekarstva
z Veľkej Británie (Thomas Piatrangeli) o súčasnom stave: „Mýty a dezinformácie šírené
o mlieku v poslednej dobe sú hrozbou pre
zdravú výživu a preto musíme dokázať zachovať dobré meno mlieku a mliečnym výrobkom.“

Pevne verím že na Slovensku nezaostaneme za
svetovým trendom vo výžive a urobíme všetko,
aby sme zlepšili naše stravovacie návyky a zvýšili spotrebu i mliečnych výrobkov.
Stále viac aktuálnejším sa pre našich spotrebiteľov stáva odkaz Svetového dňa mlieka a to:
„Viac mlieka – viac zdravia!“
9
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VÝŽIVA A KŔMNENIE

Zlepšenie produkčných ukazovateľov po
nasadení Agrimin bolusov
Variabilita pastvy, krmiva a poveternostných podmienok má veľmi
veľký vplyv na produkčné ukazovateľe vašich oviec. Aj rýchlo meniace
sa poveternostné podmienky zhoršujú kvalitu pastviny, čo dokázali aj
série kŕvnych testov vykonaných u zvierat. Spoločnosť SK FARM Partners uviedla pred minuloročnou pripúšťacou sezónou na slovenský trh
minerálne bolusy od renomovanej anglickej spoločnosti Agrimin Ltd.
a na viacerých slovenských chovoch iniciovala vykonanie rozborov
pastvy, pôdy a krvy pred a po ich aplikácii. Väčšina z rozborov vykonaných pred aplikáciou boli vyhodnotené s deficitom jódu a selénu,
ktoré v našich podmienkach sú v deficite. Paradoxne všetky uvedené
chovy dopĺňali uvedené živiny svojim zvieratám či už formou lizov,
drenčov alebo injekčnou formou.
Ing. Anna Hazuchová
Rovnaká situácia sa potvrdila
aj u Aglických chovateľov z farmy
s 800 bahnicami na Bow Hall farme blízko Duftonu pri Appleby.
Chovateľ Steven uvádza: „Mysleli sme, že budú fit koncom roka
a aj počas, až do Vianoc, ale potom
len strácali na kondícií a nebolo
to kvôli nedostatku krmiva alebo
čohokoľvek iného čo by sme mohli
zbadať. Mali sme veľa neplodných
bahníc – nemali sme žiadnu predstavu, čo bolo príčinou. Použili sme
drenčovanie a ovciam sa trocha
polepšilo, ale potom o niekoľko týždňov sme sa vrátili späť na začiatok, výsledky sa zhoršili“ povedal
Steven, a pokračuje: „Lizy sú tiež
nemalou finančnou položkou, ale
nikam skutočne nenapredujeme.
Rozhodli sme sa skoncovať s drenčovaním a lizmy a začali používať
bolusy s účinkom postupného uvoľňovania živín Agrimin Smartrace,
ktoré zabezpečia, že všetky bahnice
majú presné množstvo kľúčových
stopových prvkov dodané do krvné-
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ho obehu na dennej báze, a to po
dobu 180 dní z jednej aplikácie.
Tieto boli podávané v októbri 2016
a v tom istom mesiaci v roku 2017
sledujeme bahnice počas kritických
180 dní chovu od cyklu pripustenia
až po pôrod. Naše bahnice prekonali skutočný boj v predchádzajúcich rokoch a to kvôli nevyváženej
paši, a tak to bude trvať nejaký čas,
kým stopové prvky úplne obnovia
rovnováhu u zvierat a bude vidieť
zlepšenie produkcie,“ vysvetľuje
Steven.
Ale keď boli bahnice testované nasledujúci marec – nejaké
štyri mesiace po tom ako im boli
podané bolusy - hladina všetkých
dopĺňaných prvkov bola v norme,
takže sme vedeli, že to funguje.
Ďalšie krvné testy v stáde v auguste 2017 – štyri mesiace po tom čo
bol pôvodný bolus spotrebovaný –
sme identif ikovali opäť známy
problém so selénom, ale tentoraz
bol zaznamenaný aj nedostatok
jódu. V októbri 2017 stádo opäť

dostalo Smartrace bolusy a Steven
je presvedčený, že hladina všetkých dopĺňaných prvkov bude teraz udržaná na správnej úrovni po
niekoľko nasledujúcich mesiacov,
ktoré budú kritické.
Takéto zmeny v zásobení mikroprvkami nie sú ojedinelé, takže
sa musia vykonávať pravidelné
krvné testy.
Našťastie, bolusy predstavujú
nižšie náklady v porovnaní s ostatnými formami minerálnej výživy a sú oveľa účinnejšie.
Napríklad minerálne lizy majú
tendenciu byť atraktívne pre niektoré zvieratá viac a pre niektoré
menej, takže vstrebávanie je veľmi nestále.
Pravidelné krvné testy a včasné podanie živín vo forme bolusov
s technológiou postupného uvoľňovania sa javí ako kľúčový prí-

stup úspešných chovateľov oviec.
Z tohto všetkého vyplýva že
systematický prístup a spolupráca
s kvalitnou poradenskou firmou
vždy prinesú chovateľovi úžitok.
Spoločnosť SK FARM Partners
má veľa pozitívnych referencií
od slovenských chovateľov, ktorí
použili bolusy pred pripúštacou
sezónou 2017 s pozitívnym výsledkom a týmto chceme osloviť
všetkých chovateľov pred pripúštacou sezónou 2018, ktorá je predo dvermi.
SK FARM Partners je výhradným
distribútorom bolusov Agrimin pre
Slovenskú a Českú Republiku. Pre
odborné poradenstvo, analýzu
chovu a nastavenie správnej výživy nás neváhajte kontaktovať.
Prajeme Vám veľa úspechov
v chove oviec s čo najlepšími výsledkami.

Chov oviec a kôz 2/2018

SEKCIA CHOVATEĽOV KÔZ

Dva roky činnosti Sekcie chovateľov kôz pri
ZCHOK na Slovensku - družstvo
Vo februári 2018 uplynuli už dva roky od
založenia Sekcie chovateľov kôz (SCHK) ako
organizačnej zložky Zväzu chovateľov oviec
a kôz na Slovensku – družstvo. Zakladajúce
stretnutie sa uskutočnilo dňa 9.2.2016 v Banskej Bystrici.
Ing.Daniela Struckelová,CSc.
Administrátorka SCHK
V tomto príspevku by sme Vás chceme stručne oboznámiť s činnosťou SCHK v uvedenom
období.
Hlavným cieľom a poslaním SCHK je zvýšiť
všeobecné aj odborné povedomie pri chove
kôz s prihliadnutím na špecifiká a podstatnejšie rozdiely oproti chovom oviec, na ktoré sa
aj vzhľadom na ich vysoké zastúpenie na Slovensku sa ZCHOK dovtedy prioritne zameriaval.
Cieľovou skupinou pre výmenu skúseností,
organizovanie odborných seminárov alebo
praktických „workshopov“, pomoc pri postupnom zakladaní klubov chovateľov jednotlivých
plemien kôz a podobných aktivitách nie sú len
súčasní viac alebo menej skúsení chovatelia a
šľachtitelia, ale snahou členov sekcie je pomoc a oslovenie aj nových záujemcov o chov
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kvalitných kôz všetkých plemien s overeným
pôvodom. Činnosť SCHK je otvorená všetkým
chovateľom, ktorí majú záujem o aktívnu propagáciu a spoluprácu pri napĺňaní týchto cieľov.
Pre dosiahnutie svojho poslania si SCHK vytýčila plnenie týchto cieľov:
• podpora výskumu, vývoja a vedeckej činnosti v chovoch kôz
• poskytovanie vzdelávania, poradenstva, vedecko-technických a informačných služieb
pre chovateľov kôz
• zavádzanie nových poznatkov a technológii
najmä v oblasti výživy reprodukcie a zdravotnej starostlivosti do chovov kôz
• rozvoj a skvalitnenie chovov kôz na Slovensku a zvýšenie počtov čistokrvne chovaných
zvierat, zabezpečenie výkonu kontroly úžitkovosti v súlade so súčasnými potrebami pri
chove a šľachtení kôz
• pomoc pri zakladaní nových chovov kôz, pri
zabezpečovaní a nákupe plemenného materiálu z domácich i zahraničných chovov
• pomoc pri spracovaní a odbyte produktov a
zvierat
• prenos a tlmočenie požiadaviek chovateľov
na vyššie štruktúry družstva a ich prostredníctvom na príslušné štátne orgány
Tieto ciele chce SCHK realizovať osvetovou,
informačnou, vzdelávacou a publikačnou činnosťou, organizovaním podujatí a aktivít pre
chovateľov, organizovaním stretnutí „koziarov“, školením, spoluprácou pri tvorbe plemenárskych úkonov v kontrole úžitkovosti zvierat,
zisťovaní paternity a maternity zvierat, kontrole dedičnosti zvierat.
Prvé spoločné stretnutie „koziarov“ sa
uskutočnilo v marci 2016 v Branove. Vyše 40
účastníkov si popri informáciách o činnosti
a stave chovov kôz na Slovensku zo strany vedenia ZCHOK vypočulo odbornú prednášky u
o možnostiach využitiac a spracovania kozieho
mlieka a výrobe mliečnych produktov od renomovaného odborníka Ing. Heriana,CSc. a veľmi
užitočnú prezentáciu pracovníkov Parazitologického ústavu SAV Dr.Königovej,PhD a Dr.
Babjáka,PhD o diagnostike, prevencii a terapii
parazitárnych ochorení kôz. V bohatej diskusii si účastníci vymenili poznatky a skúsenosti
z vlastných chovov kôz.
Na základe požiadavky účastníkov stretnutia bola vytvorená na oficiálnej webovej stránka ZCHOK vytvorená samostatná stránka pre
Sekciu chovateľov kôz http://zchok.sk/sekcia-chovatelov-koz-pri-zchok/ , na ktorej sú
zverejnené všetky oficiálne informácie a dokumenty z činnosti SCHK. Popri tom bola v marci
2016 ako diskusné fórum pre informácie a výmenu skúseností chovateľov kôz a záujemcov
zriadená na Facebooku aj verejná skupina „Sekcia chovateľov kôz pri Zväze chovateľov oviec
a kôz na Slovensku-družstvo“ https://www.
facebook.com/groups/206672336363164/
Táto stránka si získala značnú obľubu a skupina
má v súčasnosti 228 členov. Je tu možnosť pre
každého vysloviť svoje názory, kladné aj zápor12
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né skúsenosti, ale aj prezentovať úspechy svojich vlastných chovov.
Druhé spoločné stretnutie „koziarov“
sa uskutočnilo v decembri 2016 v Gbelciach. Napriek nižšej účasti oproti jarnému
stretnutiu si účastníci vypočuli mimoriadne živé a zaujímavé vystúpenie odborníka
MVDr. Paneva o príčinách rozličných ochorení
kôz a spôsoboch ich diagnostiky a liečenia.
Rovnako zaujívá bola prezentácia vhodných krmív a kŕmnych zmesí pre kozy so zameraním na
dosiahnutie požadovaných úžitkových vlastností, prednesená reprezentantom výrobcu
MIKROP Čebín Ing.Dudekom.
Na ďalšom celoslovenskom stretnutí sa
„koziari“ zišli v novembri 2017 v Búči. Stretli
sa tam členovia vedenia ZCHOK, skúsení chovatelia zo šľachtiteľských chovov kôz, ale aj

začínajúci chovatelia a záujemci o chov kôz.
Odbornú časť stretnutia formou prednášky
a otvorenej diskusie na tému parazitologických
a iných ochoreniach kôz zabezpečil opäť MVDr.
Panev. Podstatnú časť stretnutia tvorila neformálna výmena poznatkov a skúseností z chovov kôz a spracovaní mlieka a produktov medzi
účastníkmi, ktorá trvala až do podvečerných
hodín.
Pri príležitosti druhého výročia založenia
SCHK sa na pôde ZCHOK dňa 9.2.2018 zišla pracovná skupina Sekcie chovateľov kôz. Na tomto
pracovnom stretnutí prebehla široká a rušná
diskusia o súčasnom stave a problémoch v chove kôz na Slovensku. Celá diskusia bola vedená
v duchu záujmu o zlepšenie genetického fondu
kôz na Slovensku. Bolo konštatované, že v súčasnosti je nevyhovujúci stav v chove plemenChov oviec a kôz 2/2018
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ných capov na Slovensku, ktorý je spôsobený
viacerými faktormi, ako je na jednej strane
nedostatočná podpora chovateľov plemenných
capov a kôz vhodných na plemenitbu v šľachtiteľských chovoch vo forme dotácií v porovnaní
s okolitými krajinami, na druhej strane nízka
zainteresovanosť chovateľov v registrovaných úžitkových a rozmnožovacích chov kupovať aj napriek platnej plemenárskej legislatíve
plemenných capov. Dôsledkom slabej konkurencieschopnosti je nízky počet odchovaných
a na NT predvedených plemenných capov s PoP
zo šľachtiteľských chovov na Slovensku. Preto sa v poslednej dobe aj kvôli nízkeho počet
plemenných capov z malého počtu genealogických línií na Slovensku rieši tento nedostatok
najmä dovozom plemenných capov najmä z ČR,
ale aj iných okolitých krajín, kde to platná legislatíva dovoľuje. Z toho dôvodu dochádza
v posledných rokoch v slovenských chovoch
kôz k výraznému nárastu tzv. „čiernej plemenitby“ a nárastu aj neregistrovaných chovov.
To vedie namiesto zlepšovania genofondu kôz
k jeho stagnácii až zhoršovaniu. Z toho dôvodu
vznikla zo strany SCHK iniciatíva zainteresovať
Plemenársku inšpekciu SR a koordinovane spolupracovať pri zlepšení tohto nepriaznivého
stavu.
Na základe toho sa dňa 11.4.2018 v Banskej
Bystrici uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov SCHK a vedenia ZCHOK s vedením Plemenárskej inšpekcie Slovenskej republiky.
V otvorenej diskusii vedúci predstavitelia PI
SR informovali o spôsobe práce a vykonávaní
kontrolnej činnosti PI SR. Výsledky kontrolnej činnosti a a prijaté opatrenia sú uvedené
vo výročných správach, ktoré sú zverejnené
na webovej stránke PI SR. Kontroly chovov
sa vykonávajú plánovane aj námatkovo resp.
na základe podaných podnetov v družstvách,
akciových spoločnostiach, u samostatne hospodáriacich roľníkov a aj u fyzických osôb.
Počet kontrol je limitovaný celkovým počtom
8 kontrolných pracovníkov pre celé Slovensko a pridelenými finančnými prostriedkami.
Napriek tomu sa v roku 2016 vykonalo 450
inšpekčných kontrol v chovoch všetkých zvierat na Slovensku, z toho 56 kontrol v chovoch
kôz. Z celkového počtu zvierat v chovoch na
Slovensku tvoria kozy iba 2,1%, napriek tomu
sa kontrola robí v priemere u 10% kôz, hlavne
v období nákupných trhov a plemenitby. Pri
týchto kontrolách boli zistené porušenia zákona až v cca 52% a porušenie zákona v používaní
plemenníkov s Osvedčením o použití na plemenitbu (tzv. čierna plemennitba) zaznamenalo
až v 80%, čo je za obdobie posledných troch
rokov až trojnásobný nárast. Časté problémy
sa objavujú s nízkou súčinnosťou pri kontrole
zo strany kontrolovaných chovateľov resp. orgánov miestnej samosprávy pri odhaľovaní neregistrovaných chovov, ktoré sú tým mimo dosahu inšpekčných kontrol. Zo svojho pohľadu
poukazuje Plemenárska inšpekcia rovnako na
nedostatok plemenných capov. Na stretnutí sa
dohodlo zlepšenie súčinnosti a vzájomnej výChov oviec a kôz 2/2018
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mene informácií o odchove plemenných capov
a kontrolnej činnosti medzi Sekciou chovateľov
kôz pri ZCHOK a Plemenárskou inšpekciou SR.
Vyzývame týmto chovateľov zo šľachtiteľských
a rozmožovacích chovov kôz, aby poskytli informácie o predpokladanom počte potenciálnych plemenných capov, ktorí budú predvedení
na nákupných trhoch v tomto roku na ZCHOK
telefonicky alebo e-mailom riaditeľovi ZCHOK
Ing.Reľovskému, ktorý ich ďalej postúpi pre
potreby PI SR ako aj prípadným záujemcom
o ich kúpu. Plemenárska inšpekcia vykoná v súčasnom období v každom zo svojich pracovísk
minimálne tri námatkové kontroly na pôvod

narodených kôz, rovnaký počet kontrol vykoná
v chovoch kôz aj v období plemenitby. O ich výsledkov bude informovať predstaviteľov SCHK
pri ZCHOK.
Bližšie podrobnosti z oboch pracovných
stretnutí sú k dispozícii v zápisniciach, ktoré
sú zverejnené na oficiálnej stránke http://
zchok.sk/sekcia-chovatelov-koz-pri-zchok/ .
Chceme vysloviť presvedčenie, že rozbehnuté aktivity a prijaté návrhy SCHK prispejú ku
skvalitneniu genetického fondu kôz všetkých
plemien na Slovensku a zlepšeniu podmieno
pre všetkých chovateľov v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch.
13

16. 7. 2018 11:54:40

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nákupný trh plemenných baranov na farme
AT Tatry Spišská Belá v Podhoranoch
Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Dňa 13. 6. 2018 sa na farme AT
Tatry Spišská Belá, s. r. o., v Podhoranoch uskutočnil nákupný trh
na plemenné barany plemien zošľachtená valaška a syntetickej
populácie slovenská dojná ovca.
Na tento trh bolo prihlásených
89 plemenných baranov, pričom
predvedených bolo len 81. podporiť chov oviec nášho národného
plemena zošľachtená valaška.
Nákupný trh otvoril predseda
Výberovej komisie pre chov oviec
a kôz pri MPRV Ing. Július Šutý
a na úvod dal slovo zástupcovi firmy AT Tatry Ing. Marekovi Krajancovi, ktorý v krátkom príhovore
privítal všetkých prítomných, chovateľov, aj členov výberovej komisie a všetkým zaželal úspešný priebeh podujatia. Potom sa ujal slova
Ing. Šutý, ktorý prítomným predstavil členov hodnotiacej komisie
a napokon Ing. Pavol Gúgľava, zástupca ZCHOK na Slovensku oboznámil chovateľov s priebehom
a organizačným zabezpečením tr-
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hu a mohlo sa začať s hodnotením
baranov.
Hodnotiaca komisia pracovala
v tomto zložení:

• Ing. Július Šutý, predseda komisie – ZCHOK na Slovensku
• MVDr. Gabriela Suranovská RVPS Poprad

• Ing. František Bujňák – PSSR,
RS Prešov
• pán Marián Kubín – PSSR, RS
Žilina

Chov oviec a kôz 2/2018
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Za zapisovateľov boli určení
Ing. Gúgľava a Ing. Ľudmila Gancarčíková, pracovníčka Plemenárskych služieb SR.
Počas hodnotenia komisia vyberala plemenné barany zatriedené v triede ER a v rizikovej skupine
I. genotypizácie na scrapie do súťaže o šampióna nákupného trhu.
Šampiónom sa stal plemenný baran katalógové číslo 54, línie Walmer, číslo CEHZ 2954136, z chovu
PD Olšavica - Brutovce. Chovateľovi víťazného barana odovzdal ocenenie Ing. Pavol Gúgľava. Šampión má právo zúčastniť sa na
tohtoročnej Národnej výstave
zvierat na Agrokomplexe 2018
a tam reprezentovať svojho chovateľa.
Na záver chcem poďakovať firme AT Tatry Spišská Belá a zvlášť
zástupcovi tejto firmy Ing. Marekovi Krajancovi, za poskytnutie
priestorov, pomoc pri organizácii
tohto podujatia a prípravu občerstvenia pre členov výberovej komisie a účastníkov trhu.

Chov oviec a kôz 2/2018
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Ocenenie šampióna.
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nákupný trh plemenných baranov spojený
s regionálnou výstavou zvierat
na Farme Kamenica
Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Dňa 15. 6. 2018 sa konal nákupný trh plemenných baranov plemien cigája, východofrízske, lacaune, suffolk a slovenská dojná ovca
na Farme Kamenica. Na tomto podujatí popri nákupnom trhu už tradične prebiehajú aj iné sprievodné
akcie. Ako aj v minulých rokoch, aj
teraz ZCHOK za spoluúčasti regionálnych chovateľov zorganizoval
pre verejnosť regionálnu výstavu
oviec a kôz, ktorá bola zaradená
v kalendári výstav Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Súčasne s hlavným programom
boli priebežne organizované aj
sprievodné podujatia, ako ukážka
poskytnutia prvej pomoci od zástupcov Červeného kríža, ukážka
strihania oviec od pána Hankovského, ukážka výcviku policajtných
psov od miestnych zástupcov PZ SR
a divácky atraktívna bola aj súťaž
v pití žinčice. Tieto akcie zorganizoval zástupca Farmy Kamenica
Ing. Peter Angelovič a bol o ne

16
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veľký záujem návštevníkov, hlavne
žiakov základnej školy v Kamenici.
Na tento nákupný trh bolo
prihlásených 199 plemenných
baranov uvedených plemien, čo
je oproti minulému roku mierny
nárast o 17 ks. Je potešiteľné, že
v tomto roku sa na nákupnom trhu zúčastnili aj chovatelia, ktorí
v minulých rokoch neprodukovali
plemenné barany, ako PD Javorina
Maľcov, AGRO EKO SLUŽBY, s. r. o.
Bukovce a AGRIFARM BS, farma
Driečna.
Predseda Výberovej komisie
pri MPRV SR Ing. Július Šutý dele-

goval na hodnotenie plemenných
baranov členov Výberovej komisie
v tomto zložení:
• Ing. Július Šutý, predseda komisie – ZCHOK na Slovensku
• Ing. Slavomír Reľovský – ZCHOK
na Slovensku
• Ing. Tomáš Kitz – Agrourbár, s. r. o. Hrabušice
• MVDr. Milan Cikrai – RVPS Banská Bxstrica
• Ing. Ján Dvorjak – Agrodružstvo Bystré
Ručným zapisovaním hodnotenia do katalógu bol poverený Stanislav Hencovský, PSSR RS Prešov

a elektronickým zápisom do počítača bol poverený Ing. Pavol Gúgľava, ZCHOK na Slovensku.
V priebehu hodnotenia komisia
vyberala plemenné barany zaradené v triede ER, ktoré mali výsledky
genotypizácie na scrapie ARR/
ARR, prípadne ARR/AHQ do súťaže
o šampióna nákupného trhu. Do
súťaže o šampióna boli zaraďované barany všetkých plemien a bolo
z čoho vyberať, pretože do súťaže boli vybraté skutočne kvalitné
zvieratá, mimoriadne pekné po
exteriérovej stránke. Šampiónom
nákupného trhu stal plemenný
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baran plemena cigája katalógové
číslo 60, línie Sekčov 09, číslo CEHZ
SK 2960698 od chovateľa PD Sekčov Tulčík. Cenu pre šampióna odovzdal zástupcovi chovateľa predseda výberovej komisie Ing. Július
Šutý. Tento plemenný baran bude
reprezentovať chovateľa na tohtoročnej národnej výstave zvierat na
Agrokomplexe 2018.
Regionálnu výstavu oviec a kôz
vyhodnotila komisia v zložení:
• JUDr. Jozef Bujňák
• Štefan Črep
• Anton Kocúrko
Víťazom výstavy sa stala chovateľka pani Martina Angelovičová
s plemennými jarkami plemena
lacaune, druhé miesto obsadilo
PD Jarovnice s plemennými jarkami plemena slovenská dojná ovca
a na treťom mieste sa umiestnilo
Agrodružstvo Bystré s plemennými
jarkami slovenská dojná ovca.
Ocenenia za prvé, druhé a tretie
miesto na výstave odovzdal oceneným zástupca ZCHOK na Slovensku
Ing. Gôgľava, okrem týchto ocenení dostali títo chovatelia aj vecné
ceny od zástupcu firmy SK FARM.
Naprázdno neobišli ani súťažiaci v pití žinčice, keď umiestnených
na prvých troch miestach odmenil
vecnými cenami zástupca f irmy
John Deere.
Okrem tohto programu návštevníkov zaujal aj bohatý hudobný
program v podaní miestneho folklórneho súboru.
Záverom chcem poďakovať
manželom Angelovičovcom za
poskytnutie priestorov a pomoc
pri organizácii tohto podujatia
a verím že na budúci rok sa tu na
takejto akcii zas spolu stretneme.
Tiež chcem poďakovať aj všetkým
chovateľom, ktorí sa zúčastnili regionálnej výstavy oviec a kôz zoi
svojimi zvieratami.
Chov oviec a kôz 2/2018
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Vyhodnotenie nákupného trhu na plemenné
barany v Trenčianskej Teplej
Dňa 16.5.2018 sa uskutočnil druhý nákupný trh na plemenné barany v tomto roku v priestoroch tržnice NPPC VÚŽV Nitra, Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá.
Ing. Július Šutý
Zväz chovateľov oviec a kôz na
Slovensku
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.), a Marián Kubín (PSSR, š.p.),
začala hodnotenie predvedených
plemenných baranov. Hodnotené
boli plemenné barany plemien lacaune a slovenská dojná ovca. Súčasťou hodnotenia bolo aj posúdenie (predvýber) kandidátov na
zakladateľov nových línií plemena
slovenská dojná ovca.
Za zapisovateľov boli meno-

vaní Ing. Pavol Gúgľava (ZCHOK)
a p. Stanislav Gago (PS SR, š.p.,
RS Trnava).
Po ukončení hodnotenia komisia individuálnym hlasovaním
každého jej člena rozhodla o šampiónovi nákupného trhu v Trenčianskej Teplej za rok 2018, ktorým sa stal plemenný baran číslo
katalógu 29,línia Walentin, plemena slovenská dojná ovca, číslo
CEHZ SK 2947590, z chovu NPPC
VÚŽV Nitra, Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá. Ocenenie
za víťazného plemenného barana

18

Ovce a kozy 2_2018.indd 18

prevzal zástupca NPPC VÚŽV Nitra Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.,
ktorý prisľúbil predviesť víťazného
barana na výstave AGROKOMPLEX
2018.
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.
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VETERINÁRNE OKIENKO

Ochorenie Clostrídiová enterotoxémia
v chove oviec
Zníženie rizika výskytu Clostrídiovej enetrotoxémie v chove oviec je aktuálna úloha vo všetkých chovoch, ktoré chcú produkovať jahňatá vo
vybornom kondičnom stave.
MVDr. Patrik Keľo
Keľo a synovia, s. r. o.
Základným prejavom tohto
ochorenia je náhly úhyn kondične
najlepších jedincov bez predchádzajúcich príznakov apatie, nechutenstva či hnačky. Doslova v priebehu
niekoľkých hodín (napr. z večera do
rána), čiže ochorenie má perakútny
priebeh.
Pôvodcom ochorenia je baktéria s názvom Clostrídia perfringens
subtyp D, ktorá sa bežne nachádza
v maštaľnom prostredí a je súčasťou
bežnej mikroflóry čreva oviec, ako
aj jahniat. Pri premnožení tejto baktérie v čreve dochádza k intenzívnej
produkcii toxínu, ktorý je zodpovedný za veľmi rýchly priebeh poškodenia parenchymatóznych orgánov –
obličky, pečeň.
Rizikovými faktormi premnoženia tejto baktérie je nižšie % vlákni-
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Vpravo oblička zdravého jahňaťa.
ny a súčasne vyšší podiel jadrového
krmiva v kŕmnej dávke. Diagnostika
je veľmi jednoduchá na základe pitevného nálezu. Patognomicky je
nález tzv. mäkkej obličky s hnedo-okrovou farbou / na pohmat
je až rôsolovite rozbredlá, preto sa
toto ochorenie nazýva aj „ochorenie mäkkej obličky“. Liečba tohto

ochorenia je takmer nemožná a jednoznačne najefektívnejšia je prevencia. V spolupráci s veterinárnym
lekárom je možné nastaviť efektívny
model prevencie, ktorý je postavený na dvoch opatreniach. Prvým je
vakcinácia (vakcinujú sa gravidné
bahnice v období 4-6 týždňov pred
termínom kotenia, protekcia jahniat

je do veku cca 11 týždňov) Druhým
opatrením je používanie kŕmnych
zmesí pre jahňatá, ktoré majú dostatok vlákniny (10 -12%, v kŕmnej
zmesi musí byť zapracované aj seno,
alebo slama). Na obrázku nižšie je
zobrazená oblička – vpravo zdravá,
vľavo z jahňaťa, ktoré uhynulo na
Clostridiovú enterotoxémiu.
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nákupný trh plemenných baranov konaný dňa
12. 5. 2018 v Masarykovom dvore v Pstruši
Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Po tretí rok sa dňa 12. 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
plemien lacaune, cigája a syntetickej populácie slovenská dojná
ovca. Spolu bolo na tento trh prihlásených 247 plemenných baranov. Predseda Výberovej komisie
Ing. Július Šutý delegoval na
hodnotenie plemenných baranov
odbornú komisiu 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
MVDr. Valerián Kvokačka – RVPS
Prešov
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Ing. Peter Bernát – PD Belá – Dulice
Ing. Tomáš Kitz – Agrourbár Hrabušice
Ing. Ivan Pavlík, PhD. – NPPC
VÚŽV Nitra
doc. RNDr. Milan Margetín,
PhD. – SPU Nitra
Elektronickým zápisom hodnotenia bol poverený Ing. Pavol Gúgľava, šľachtiteľ ZCHOK a ručným

zápisom bola poverená Ing. Zuzana Kučerová.
Všetky predvedené plemenné
barany boli vo veľmi dobrej kondícii a dobre pripravené na nákupný
trh, takže všetci chovatelia si na
príprave baranov na tento nákupný trh dali záležať. Pri hodnotení
komisia priebežne vyberala plemenné barany zatriedené v triede
elita rekord, v prvej rizikovej skupine genotypu na scrapie, do súťaže o šampióna nákupného trhu.
Šampiónom nákupného trhu sa
stal baran plemena bleu du maine,
katalógové číslo 34, číslo CEHZ SK

2961975, línie Bledula, od chovateľa Keľo a synovia, s. r. o. Veľké
Teriakovce. Tento plemenný baran
bude reprezentovať chovateľa aj
na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci výstavy Agrokomplex 2018.
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 Ag-
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rosev Detva, s. r. o. V rámci tohto
nákupného trhu sa uskutočnil aj
prvý ročník Celoslovenských dní
bryndze, ktorý pokračoval aj v nedeľu 13. 5. Toto podujatie bolo
sprevádzané bohatým folklórnym
programom. V rámci tohto podujatia vystúpil pán Štefan Črep,
ktorý predviedol divákom výrobu syra, bryndze a syrových nití.
Ukážku strihania oviec predviedol
Ing. Marek Marko. Súčasťou podujatia bola aj malá výstava oviec
a kôz. Tejto výstavy sa zúčastnili:
Agrosev Detva – plemenné bahnice a jahňatá plemien lacaune a nemecká čiernohlavá ovca
Mgr. Ing. Iveta Vydureková – baránky plemena kamerunská ovca
doc. Ing. Karol Kočík, CSc. – plemenná bahnica plemena pôvodná
valaška s dvomi jahňatami
Ing. Petra Pajasová – plemenné
kozičky plemena anglonúbijská
koza
Všetkým vystavovateľom patrí
poďakovanie za účasť na tomto
podujatí.
Výsledky hodnotenia plemenných baranov na nákupnom tr-
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hu v Pleši, počty predvedených,
ohodnotených a vyradených plemenných baranov podľa jednotlivých chovateľov a plemien sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
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PODUJATIA

Figurálne syry sa stávajú obľúbenou
slovenskou špecialitou
Aj v tomto roku sme si na jarmoku a prehliadke syrov „Novoťská hrudka“ v Novoti na
severnej Orave Slovenska pripomenuli krásu, ale i význam našich nových slovenských
syrárskych špecialít a to Figurálnych syrov,
ale aj Ovčieho hrudkového syra. Však už 18
rokov začiatkom júla Agrovex Novoť spolu
s Obecným úradom usporiadajú tieto výnimočne syrárske slávnosti i súťaže a chodia
tam návštevníci nielen z blízkeho okolia, ale
aj vzdialenejších kútov Slovenska a dokonca
i zo zahraničia. Tieto slávnosti vďaka organizátorom a najmä predsedovi Ing. Jozefovi
Kondelovi sa stávajú už významnými oslavami poľnohospodárov, ale aj ľudovými oslavami plných dobrých špecialít a dobej zábavy.
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
Syrársky jarmok „Novoťská hrudka“ sa vyznačuje svojou jedinečnosťou práve bohatou
prehliadkou výnimočne krásnych figurálnych
syrov hornej Oravy, a postupne aj z celého Slovenska. Figurálne syry svojho druhu sa vyrábali
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najmä v salašníckych podmienkach z ovčieho
mlieka už v 18. storočí a možno aj skôr. Boli to
však prevažne naparované kúsky ovčej syrovej

hrudky, ktorá sa na povrchu naparovala ponáraním syra do horúcej vody. Takto sa robili
a aj doposiaľ robia aj oštiepkové syry a robia
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to i farmári z podtatranskej oblasti v Poľsku.
Spravidla to boli tvarované syry v drevených
formách buď tvaru oštiepka, alebo aj rôznych
zvieratiek, alebo i srdiečok.
Rozvojom výroby parených syrov v priemyslových, ale i v malovýrobných podmienkach
sa začali ešte časoch socializmu vyrábať parené syry typu Kaškaval, Koliba, Váh a pod., ale
i rôzne iné tvarované parené syry najmä syry
tvaru oštiepku. Až v posledných rokoch po
nežnej revolúcii začali najmä mnohí šikovní
súkromníci a farmári vyrábať domáce tvarované a ťahané parené syry. Veľmi sa na Slovensku
rozmohla najmä konzumácia a výroba domácich syrových parených nití a to nielen z ovčieho, ale i kravského a dokonca i kozieho mlieka.

Šikovné gazdinky najmä na severnej Orave,
ktoré chovali doma aj 1 – 2 kravičky si z domácky vyrobeného hrudkového syra po vykysnutí
začali vyrábať nielen ťahané syrové nite, ale
aj krásne tvarované figúrky i rôzne predmety.
Spočiatku to boli rôzne zvieratká, alebo retiazky, ale postupne tieto ženy s vynikajúcim estetickým cítením z pareného syrového cesta začali
vyrábať rôzne venčeky, syrové torty a dokonca
celé výjavy zo salašov i rôznych ozdôb a predmetov. Tieto vytvarované parené syry sa naučili
aj veľmi pekne údiť do rôznych odtieňov farby
od zlatožltej až po hnedú a tým sa získal veľmi
atraktívny efekt. V poslednom čase sa takto vyrábajú krásne kytice, syrové ružičky i rôzne darčekové predmety. Tieto syrárske výtvarné diela

Najlepšie hodnotené syry na jarmoku „Novoťská hrudka 2018 :
Figurálne syry
Poradie

Číslo vzorky

Počet bodov

1.

9

98

Ľudmila Kolenová,

Výrobca syrov

2.

12

87

Monika Glovaťaková, Oravská Polhora

3.

10

85

Veronika Pitáková

Novoť

4.

20

82

Syrové nite, s.r.o.

Hričovské Podhradie

5.

8

80

Mária Bulvasová,

Novoť

Novoť

Ovčí hrudkový syr
Poradie

Číslo vzorky

Počet bodov

1.

1

83

Agrovex

Novoť

2.

2

80

Bertin Zubek

Salaš Slopná

3.

3

71

PD Trsteník

Trstená

4.

4

66

SPDP Lužňan

Liptovská Lužná

5.

6

65

Agrotour Jurky

Vasiľov
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sú tak krásne, že ich je aj ľúto konzumovať. Rôzne syrové torty sú však aj tak robené, že okraje
sú z rôznych retiazok, vo vnútri sú drobné parené kúsky ako napr. uzlíky a na povrchu takejto
torty sú krásne ozdoby a kvety zo syra. Takéto
torty slúžia potom nielen na ozdobu, ale sa dajú
sa aj skladovať a konzumovať i dlhší čas.
V súčasnosti sa naučili podobné krásne figurálne syry robiť i na viacerých prevádzkach a aj
v súkromí a takéto syry sa aj dobre predávajú.
Výroba figurálnych syrov je síce veľmi náročná
na estetické cítenie i fyzickú zručnosť, no je za
to aj dobre finančne ohodnotená. Mnohí výrobcovia, ale aj mnohé domácnosti si takto môžu
dobre privyrobiť a spracovať prebytky mlieka
na atraktívne výrobky. Slovenský národ je veľmi
vynachádzavý a aj takéto krásne výrobky sa môžu smelo zaradiť medzi naše tradičné syrárske
špeciality a určite si nájdu svoju obľubu i v zahraničí.

Výrobca syrov

Vyhodnotenie súťaže
Na syrársky jarmok „Novoťská hrudka“ v Novoti prišlo niekoľko stovák ľudí a iba vo verejnom hodnotení syrov odovzdalo svoj hlas vyše
1300 návštevníkov. Popri verejnej súťaži figurálne syry i Ovčí hrudkový syr hodnotila odborná komisia z vedúcich pracovníkov mliekarenského priemyslu i vysokých škôl.
Úprimne je potrebné poďakovať všetkým organizátorom, ale aj súťažiacim. Osobitné uznanie patrí nielen víťazom, ale všetkým účastníkom súťaže. Všetci mali veľmi dobré i krásne
syry a je veľmi potešiteľné, že už aj ich kvalita
bola vynikajúca.
27
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Bačova cesta sa úspešne začala
na Salaši v Pružine
Tak, a máme tu už novú ovčiarsku sezónu v plnej nádhere a so všetkým, čo k tomu patrí.
V tomto krásnom jarnom období sa začína u našich spotrebiteľov vo zvýšenej miere prejavovať
záujem o ovčiarske špeciality a najmä o populárnu Májovú bryndzu. Jednou z propagačných
akcii ovčiarov na zvýšenie záujmu o ovčiarstvo a jeho ovčiarske tradičné špeciality je aj už tradičná Bačova cesta. V tomto roku OZ Bačova cesta slávi už svoje 10. výročie vzniku a má stále
väčšiu a väčšiu popularitu. V tomto roku sa začala svojim podujatím na Salaši v Pružine a to už
začiatkom mája a bude pokračovať každý víkend na inom mieste.
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
Salaš v Pružine pod vedením našej významnej a úspešnej chovateľky oviec pani Oľgy Apoleníkovej aj tento rok pripravil v rámci
Bačovej cesty nádherné a bohaté podujatie.
V krásnom prostredí a v skvelom počasí pripravili pre návštevníkov bohatý kultúrny, náučný
i zábavný program. Podujatie, na ktoré prišlo
stovky ľudí z blízkeho okolia, ale aj množstvo
ľudí zo vzdialenejších kútov Slovenska, sa už
tradične nieslo v duchu osláv tradičnej májovej bryndze a v tónoch folklórnej hudby. Po
začiatočných ľúbivých tónoch fujary podujatie
otvorila hlavná organizátorka podujatia pani
Oľga Apoleníková. Po nej prítomných privítal
aj starosta obce Pružina a predseda OZ Bačova cesta Ing. Ľudovít Urbanovský a neskôr aj
primátor mesta Považská Bystrica. Celý poobedňajší program moderoval, a svojimi vtipmi
dopĺňal, populárny bača z Liptovskej Lužnej
pán Štefan Črep.
Program bol aj tento rok veľmi bohatý. Však
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tam vystupovalo počas celého popoludnia až do
večera viacero ľudových súborov, folklórnych
sólistov a spevácke zbory. Veľmi zaujímavá bola
i ukážka výroby hrudkového syra, ktoré predviedol bača Štefan Črep a aj rozprávanie o bryndze
od Ing. Karola Heriana. Popri tom pani Apoleníková usporiadala viaceré súťaže o syroch pre
dospelých i pre deti a všetci dostali aj odmenu
a diplomy. Veľkým lákadlom pre návštevníkov
bolo ponúkané bohaté a lákavé občerstvenie.
Salaš Pružina pripravil tam vynikajúce bryndzové halušky z májovej bryndze, bryndzové palacinky, ovčí hrudkový syr, žinčicu, ovčie jogurty
a nápoje, a podával tam aj vynikajúci baraní
guláš, grilovanú jahňacinu, ovčie klobásky a bohatý sortiment alko i nealko nápojov. Popri tom
bolo tam množstvo stánkov s tradičnými výrobkami z dreva, z kože, z drôtu a rôzne maškrty
pre deti. Tie tam mali aj jazdu na koníkov, ukážky hasičského zboru atď. Bolo tam ozaj veľmi živo a každý si prišiel na svoje po každej stránke.
Tento krát sa začiatok Bačovej cesty v Pružine vynikajúco vydaril, za čo treba poďakovať
majiteľke Oľge Apoleníkovej a celému jej kolek-

tívu spolupracovníkov. Ona robí úžasne krásnu
propagáciu ovčiarstva a učí ľudí konzumovať
vynikajúce tradičné i nové špeciality z ovčieho
mlieka i mäsa. Samozrejme, že to stojí nielen
veľké oduševnenie a zvýšenú námahu, ale aj
veľké výdavky, ktoré musí sama znášať. Bude
preto potrebné, aby sa našli spôsoby na podporu takýchto celospoločensky prospešných
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rozvoj živočíšnej výroby a to i ovčiarstva má
významný celospoločenský a ešte stále nedocenený vplyv. Vítaná je preto každá iniciatíva,
ktorá napomôže k rozvoju nielen živočíšnej
výroby ale aj celého poľnohospodárstva a potravinárstva. Našim cieľom by predsa malo byť
postupne obnoviť využívanie našich lúk a pasienkov, zvýšiť stavy zvierat, zvýšiť výrobu našich domácich zdravých potravín, obnoviť našu
potravinovú sebestačnosť, zamestnať našich
ľudí a tak pomôcť k rozvoju nášho vidieka a prispieť k zdravému spôsobu života i výživy ľudí.
Nemôžeme sa spoliehať iba na dovoz potravín
zo zahraničia, ale mali by sme viac využívať naše domáce možnosti a naučiť aj našich mladých
ľudí, aby pracovali v agrosektore a mali z toho
úžitok i radosť. Práve z uvedených dôvodov je
veľmi chvályhodné, že sa na Slovensku robia
takéto vynikajúce propagačné a aj výchovné
podujatia akými je i Bačova cesta.
propagácii a ju podporovať aspoň nákupom jej
vynikajúcich výrobkov.
Aby sme boli spravodliví, treba spomenúť,
že nielen pani Apoleníková robí dobré meno
nášmu ovčiarstvu. Takýchto obetavých ovčiarov
je viac a tiež sa snažia robiť dobrú propagáciu
a dosahujú aj dobré výsledky v chove. Zaujímavé
je, že zvlášť niektoré ženy na vedúcich miestach
dosahujú nadpriemerné dobré výsledky. Okrem
pani Apoleníkovej za pozornosť stojí i pani Anna
Beníková z Papradna, Anna Kováčiková z Liptovskej Revúcej, Petra Malaková z Važca, atď.
Avšak všetci, čo dokážu dobre hospodáriť a vyrábať dobré výrobky si zasluhujú pochvalu.
V čase, keď naše poľnohospodárstvo prežíva ťažké časy, je každá pozitívna správa o príspevku k propagácii a rozvoju celého pôdohospodárskeho sektoru veľmi vítaná. Však práve
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Poľnohospodárska výstava Celoslovenské
dni poľa v Dvoroch nad Žitavou
V dňoch 5. 6.–6. 6. 2018 sa uskutočnil siedmy ročník výstavy Celoslovenské dni poľa v Dvoroch
nad Žitavou. Súčasťou výstavy hospodárskych zvierat na tomto podujatí, tak, ako v predchádzajúcich ročníkoch bola aj výstava oviec a kôz pod záštitou ZCHOK na Slovensku. Okrem zvierat
členov ZCHOK sa na výstave zúčastnili zo svojimi zvieratami aj ostatné chovateľské zväzy, ktoré
vystavovali 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.
Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Pre ovce a kozy boli pripravené prístrešky,
ktoré chránili vystavované zvieratá pred prudkým slnečným žiarením. Tieto prístrešky a tiež
aj koterce pre vystavované zvieratá zabezpečila firma VETIS. Návštevníci výstavy už tradične
prejavovali o naše zvieratá veľký záujem, zaujímali sa o konkrétne plemená oviec a kôz aj
o kontakty na chovateľov.
Zloženie výstavy oviec a kôz na tomto
podujatí bolo nasledovné:
Obsadenie výstavy oviec a kôz na Celoslovenských dňoch poľa 2018.
Ovce:
Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou, Gazdovský dvor Branovo:
- chovné jahničky plemena cigája 2 ks
- výkrmové barany plemena askánske merino
2 ks
Keľo a synovia, s. r. o. Veľké Teriakovce:
- plemenný baran plemena ile de france 1 ks
- plemenné baran plemena lacaune 1 ks
- plemenný baran plemena berrichone du
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cher, 1 ks, šampión NT baranov v Pstruši
z roku 2017
- plemenná bahnica s jahňatami plemena
bleu du maine 1 + 2 ks
Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľubovňa:
- plemenné jahničky plemena východofrízske
3 ks
- plemenné jahničky plemena oxford down 3 ks
NPPC VÚŽV Trenčianska Teplá:
- plemenné jarky slovenská dojná ovca 3 ks
Spolu ovce: 16 ks
Kozy:
Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľubovňa:
- plemenné kozičky plemena hnedá koza
krátkosrstá 3 ks
- plemenné kozičky plemena biela koza krátkosrstá 3 ks
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 – 11:45 – prednáška, Voda v pôde, potreba a dostupnosť vody rastlinám, hospodárenie
s vodou v pôde“
11:00 – 15:00 – individuálne predvádzanie
strojov
15:15 – žrebovanie tomboly pred tribúnou
15:30 – 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 – súťaž v orbe malotraktormi domácej výroby
10:30 – 11:45 – prednáška, Voda v pôde, potreba a dostupnosť vody rastlinám, hospodárenie
s vodou v pôde“
11:00 – 15:00 – individuálne predvádzanie
strojov
15:15 – žrebovanie tomboly pred tribúnou
15:30 – ukončenie akcie
Záverom sa chceme poďakovať všetkým našim chovateľom, ktorí sa zo svojimi zvieratami
tejto výstavy zúčastnili, ako aj organizátorovi
podujatia Združeniu agropodnikateľov Dvory
nad Žitavou. Tiež ďakujeme aj firme VETIS, najmä MVDr. Dušanovi Pukancovi ktorý zabezpečil
prístrešky a koterce pre vystavované zvieratá
a stravu a občerstvenie pre vystavovateľov.
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VEDA A VÝSKUM

Produkčné minimá na rok 2018 sú veľmi
vysoké. Prežijú ho chovatelia dojníc a oviec?
Ing. Ján Huba, CSc.
Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
Ing. Marta Oravcová, PhD.
Ing. David Karkulín, PhD.
NPPC – VÚŽV Nitra, Agromagazín
Porastú farmárske ceny?
Žiaľ, zrejme nie.
Kravské mlieko s veľkou
pravde podob nosťou dosiahne
nižšiu priemernú realizačnú
cenu v porovnaní s rokom 2017.
Aukčné ceny novozélandskej
mliekarne Fonterra v druhej polovici roka 2017 výrazne klesali.
Viaceré krajiny zvyšujú produkciu. V skladoch sú značné zásoby
sušeného odstredeného mlieka.
Samozrejme, úlohu i tu zohrá
počasie, hlavne zrážky v krajinách s pastevným systémom
chovu. A tiež dopyt spotrebiteľov
po mliečnych výrobkoch. Analytik Agromagazínu David Karkulín
odhaduje priemernú cenu mlieka
na Slovensku v roku 2018 na
hodnote 0,299 eur/ kg. Zložité je
predikovať cenu ovčieho mlieka.
Vlaňajší dovoz zo zahraničia stlačil
v určitom období ceny ku hranici
0,9 eur/kg. Údajov, potrebných k
predikcii vývoja cien je pri ovčom
mlieku dostupných výrazne menej
ako pri kravskom. Pri výpočte
produkčných miním vychádzame
z ceny 0,95 eur za kilogram. Ceny
veľkonočných jahniat predpokladáme bez výraznejších zmien
oproti žalostne nízkej cene roku
2017. Tvorbu pridanej hodnot y na farmách s chovom oviec
považujeme za najlepšiu možnosť
ako sa vyrovnať so stagnujúcimi
či klesajúcimi cenami prvotných
produktov (surové mlieko či živé
zvieratá pre zahraničný trh).
Náklady – plus 7 % pri
dojniciach, 5 % ovce
Zohľadniac vyššie spomínané
fundamenty nákladových položiek
predpokladáme nárast celkových
nákladov v chove dojníc oproti
predchádzajúcemu roku o 7 %.
Priemerné náklady na kŕmny deň by
sa mali zvýšiť na 9,07 eura (priemer
celej populácie). Pri holštajnskom
plemene, chov anom v intenChov oviec a kôz 2/2018
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zívnom systéme chovu očakávame
priemerné náklady na kŕmny deň
9,74 eur, pri slovenskom strakatom
(väčšina dojníc na Slovensku sa
chová tiež v intenzívnom systéme
chovu) 7,8 eur/ kŕmny deň a pri
pinzgauskom dobytku 6,42 eur na
kŕmny deň (zväčša polointenzívny
systém chovu s využitím pastvy v
letnom období). V extenzívnych
systémoch chovu náklady na kŕmny
deň budú pravdepodobne oscilovať
okolo 5 eur.Pri tradičnom (karpatskom) systéme chovu dojných oviec
(plemená zošľachtená valaška,
valaška a cigája) predpokladáme
priemerné náklady na kŕmny deň
0,47 eur. V polointenzívnom systéme (hlavne novouznané plemeno
slovenská dojná ovca) očakávame
priemerné náklady
0,68 eur/ kŕmny deň a
v intenzívnom systéme
chovu (niektoré farmy
s chovom plemena
lacaune) sa náklady na
kŕmny deň budú zrejme
pohybovať okolo hodnoty 0,95 eur.

je deficit príjmov okolo 900 eur
na dojnicu ročne - približne 10
centov na liter mlieka. Pokiaľ
táto suma chovateľovi nepríde
vo forme podpôr, dôjde k ďalšej
výraznej likvidácii chovov dojníc.
Ukazuje sa preto ako nevyhnutné
čím skôr zaviesť účinné opatrenia
na podporu chovu (vrátane pripravovaných systémových opatrení). Vhodné by bolo zacieliť
ich na produkciu mlieka, aby boli
intenzifikačným faktorom.
Tvrdé sú aj odhadnuté čísla
v chove oviec
Ak predpokladáme priemernú
cenu ovčieho mlieka 0,95 eur/
kg a náklady bez odpisov dlhodobého majetku (0,45 eur/KD

pri tradičnom systéme, 0,65 eur/
KD pri polointenzívnom systéme
a 0,91 eur/KD pri intenzívnom
systéme), je pri predaji mlieka a
veľkonočných jahniat potrebné
ročne predať 141 kg mlieka na
bahnicu (plemená zošľachtená
valaška, valaška a cigája). Pri
plemene slovenská dojná ovca
218 kg a pri plemene lacaune
318 kg mlieka. Ani nie desiatka
najlepších chovateľov na Slovensku spĺňa tieto kritériá. Priemerné
hodnot y populácií v kontrole
úžitkovosti sú výrazne nižšie (o 25
%). A to sú do nej zapojené hlavne
nadpriemerné chovy. Za celú populáciu rozdiel medzi skutočnou a
požadovanou produkciou môže
byť výrazne vyšší.

Produkčné minimá
dojníc nad úrovňou
najlepších chovov!
Nárast nákladov
a priemer ná nákupná cena mlieka na
úrovni 0,3 eur/kg znamenajú výrazný posun
produkčných miním
smerom nahor. Ak do
celkových nákladov
nezapočítame odpisy
dlhodobého maje tku, pri holštajnskom
plemene by na kr y tie nákladov tržbami
za predaj mlieka bolo
potrebné od každej
dojnice ročne predať
11 14 4 k g m l i e k a .
Pri slovenskom
strakatom 8 918 kg a
pri pinzgauskom 7 300
kg. Takúto „priemerku“
nedosahuje žiadny
podnik na Slovensk u ! P r i z a c h o v a n í
súčasných parametrov
mliekovej úžitkovosti
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Vyhodnotenie nákupných trhov na
plemenné barany v Liptovských Revúcach
Dňa 20. 6. 2018 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 vidieka
Slovenskej republiky menoval na hodnotenie baranov komisiu v zložení: Ing. Július Šutý (ZCHOK), Ing. Slavomír Reľovský (ZCHOK), Ing. Daniel
Hrežík (MPRV SR), Ing. Ivan Pavlík, PhD. (NPPC VÚŽV Nitra), Ing. Kamil Šulko (PSSR š.p.) Marián Kubín (PSSR š.p., RS Žilina), Ing. Tomáš Kitz
(Agrourbár Hrabušice, s. r. o.), MVDr. Milan Cikrai(RVPS Banská Bystrica). Za zapisovateľov boli menovaní Ing. Pavol Gúgľava (ZCHOK), Marián Kubín (PSSR š.p.) a Ing. Zuzana Kučerová (PSSR š.p.) 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 68, CEHZ SK 286781, línia Kamendin chovateľa PD Mošovce.
Ing. Július Šutý
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Vyhodnotenie nákupného trhu
je uvedené v prílohe.
Dňa 27. 6. 2018 sa konal nákupný trh na plemenné barany
plemena zošľachtená valaška, valaška(pôvodná valaška) 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

Úvodné privítanie predsedníčky PD Liptovské Revúce 20.6.2018.

SR), doc. RNDr. Milan Margetín,
PhD.(SPU Nitra, NPPC VÚŽV Nitra),
Ing. Kamil Šulko (PSSR, š.p.) Marián Kubín (PSSR š.p., RS Žilina),
Ing. Ivan Pavlík, PhD. (NPPC VÚŽV
Nitra), Ing. Tomáš Kitz (Agrourbár
Hrabušice, s.r.o), a MVDr. Milan
Cikrai (RVPS Banská Bystrica. Zápisom hodnotenia boli poverení
Ing. Pavol Gúgľava (ZCHOK) a Marián Kubín (PSSR š.p., RS Žilina). Po
skončení hodnotenia hodnotiaca
komisia vyhlásila víťaza nákupného trhu. Stal sa ním plemenný
baran plemena zošľachtená valaška číslo katalógu 125, CEHZ SK
2581129,línia Geroč-09, chovateľa
Agrofarma Baranec, s. r. o.
Vyhodnotenie nákupného trhu
je uvedené v prílohe.
Chovateľom víťazných plemenných baranov bolo odovzdané oce-

PD Mošovce - v plnej paráde 20.6.2018.

Ocenenie víťaza NT v Liptovských
Revúcach 20.6.2018.
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Šampión NT s majiteľom- 27.6.2018.

Kandidát na zakladateľa novej línie SD - 27.6.2018.

nenie z rúk členky Predstavenstva
ZCHOK a predsedníčky PD Liptovské
Revúce Ing. Anny Kováčikovej a odporučené tieto barany predviesť na
výstave AGROKOMPLEX 2018.
V zmysle uznesenia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK („ŠR“) bol
počas všetkých nákupných trhoch
vykonaný predvýber zakladateľov
nových línií plemena slovenská
dojná ovca. Hodnotiace komisie
posudzovali kandidátov na zakladateľov nových línií podľa vopred
pripravených materiálov o genetických parametroch kandidáta
a subjektívnym posúdením členmi
hodnotiacej komisie. Definitívne
rozhodnutie bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí
ŠR. Na nákupnom trhu 27. 6. 2018
bol vybraný ako kandidát na zakladateľa novej línie plemenný baran
SK 3100466 z chovu Agro-Racio, s. r. o., Liptovský Mikuláš (viď
foto- prílohu).
Môžeme konštatovať, že priebeh a úroveň nákupných trhov
bola výborná. Vo väčšine prípadov
boli plemenné barany veľmi dobre
pripravené. Potešujúci je zvyšujúci
sa záujem chovateľov o plemenné
barany našich národných plemien
cigája a zošľachtená valaška.
Touto cestou chcem poďakovať
predsedníčke PD Liptovské Revúce
Ing. Anny Kováčikovej a kolektívu
pracovníkov PD Liptovské Revúce
za výborne zvládnuté podmienky
na konanie nákupných trhov.
Chov oviec a kôz 2/2018
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PODUJATIA

Ovčiarska sezóna sa už začala podujatím
„Zo salaša do mesta“
Stalo sa už tradíciou, že ovčiarska sezóna na Slovensku sa už po deviaty krát začína krásnym podujatím „Zo salaša do mesta“ v Považskej Bystrici. Aj tento rok sa koncom apríla v krásnom počasí uskutočnil bohatý ovčiarsky jarmok pod patronátom mesta Považská Bystrica.
Hlavný organizátor bol vynikajúci ovčiar a farmár z Ovisfarmy, s. r. o. Edo Janíček za spolupráce Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Regionálnej antény Národnej
siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj a Zväzu ovčiarov a koziarov.
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
Na námestí pred mestským úradom rozložilo si bohaté stánky až 8 salašov z okolia mesta
Považská Bystrica. Boli tam známi vynikajúci
ovčiari ako Edo Janíček z Ovismarmy, Oľga Apoleníková z Pružiny, Juraj i Tibor Zubek zo salaša
Slopná, pracovníci zo salaša v Papradne, PD
Mestečko, pani Janka Balušíková a farma Agrorozkvet. Za nádherného jarného počasia tam
prišlo veľa ľudí z mesta i zo širšieho okolia.
Samotné podujatie otvoril za zvukov fujary
ovčiar Edo Janíček, ktorý neskôr i moderoval celé podujatie. Za mesto privítal všetkých
hostí primátor mesta Považská Bystrica, potom za RPPK mala príhovor Daniela Janíčková
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a napokon aj evanjelický farár. Program celého
podujatia bol veľmi bohatý. Počas jarmoku bol
bohatý program pre účastníkov i pre deti. Vystúpil tam aj so svojim príhovorom Ing. Karol
Herian, bývalý riaditeľ VÚM, V priebehu podujatia boli tam i súťaže v pití žinčice, ukážky
ovečiek, kreslenie detí, atď. Hlavne však bolo,
že návštevníci si mohli pozrieť bohatý sortiment ovčiarskych výrobkov z mäsa i mlieka.
Bolo sa tam na čo pozerať i čo chutnať. Boli
tam vynikajúce bryndzové halušky, bryndzové
trhance, rizoto zo syra a jahňaciny, baranie
guláše, grilovaná jahňacina, opekané i dusené
jahňacie špeciality, atď. Skutočne každý návštevník si mohol prísť na svoje.
Veľmi dobre bolo, že ľudia si aj takýmto
spôsobom propagácie zvykajú na ovčiarske vý-
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robky nielen z mlieka, ale i z mäsa.
Však u nás je tá spotreba ovčieho
mäsa hlboko pod priemerom spotreby v zahraničí. Naši ľudia, hoci
v minulosti často konzumovali
ovčie mäso, dnes ho iba objavujú.
Okrem jedál na jarmoku boli i tradičné pridružené remeslá z dreva
i kože a zvončeky.
Napriek tomu, že z celoslovenského pohľadu toto podujatie bolo
pomerne malé, malo to svoj význam nielen pre blízke okolie, ale
i pre nás všetkých. Ukážky salašníckych produktov v meste robia
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zatiaľ iba ovčiari z okolia Považskej Bystrice, avšak sú tak vynikajúcim vzorom pre všetkých ovčiarov, ako majú si robiť propagáciu
a učiť spoznávať tradičné i nové
jedlá z ovčieho mäsa i mlieka. Ak
chceme skutočne podporovať vidiek a prispieť k zdravej výžive,
určite by sme mali viac pozornosti
venovať rozvoju ovčiarstva. Je to
presa naše dedičstvo, ktoré tu malo bohatú tradíciu. Treba sa nám
navrátiť ku svojim koreňom a využívať bohatstvo našej prírody, využívať naše lúky a pasienky a učiť

ľudí zdravo sa stravovať i žiť. V tejto oblasti bude však potrebné ešte
veľa čo naprávať v oblasti živočíšnej výroby, ochrany pôdy i poľnohospodárskeho školstva.
Záverom je potrebné poďakovať všetkých organizátorom

i účastníkom tohto krásneho podujatia a zaželať im veľa ďalších
úspešných podujatí. Pevne veríme, že sa takéto podujatia budú
úspešne rozvíjať nielen v meste
Považská Bystrica, ale i po celom
Slovensku.
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Návrhy na technológiu výroby ďalších
netradičných syrov
Syr Cottage
Medzi čerstvé syry sa zaraďuje aj tzv. americký tvaroh – cottage cheese, ktorý sa vyrába
pomocou kyslomliečných kultúr a čiastočne
aj pomocou syridla. Počiatočná fáza výroby je
podobná ako pri výrobe hrudkového syra, avšak použije sa zvýšená dávka kyslomliečnych
kultúr. Po vyzrážaní mlieka sa syrenina pokrája na syrové zrno, ktoré po vytužení sa dobre
viacnásobne premyje (3 – 4 krát) pitnou vodou (najskôr teplou a neskôr už studenou)
a potom po zbavení vody sa do takto premytej syreniny pridá sladká smotana a prípadné
ďalšie ochuteniny (prevažne zeleninové).
Takto upravená zmes syra a smotany sa plní do
kelímkov uzavretých zvárateľnou termoplastickou fóliou a ďalej sa skladujú v chlade pri
10 °C až do expedície.
Samotný syr má zrnitú štruktúru a je zlepený pridanou smotanou. Syr cottage má celkovo nízky obsah sušiny cca 22 % a nízky obsah
tuku v sušine priemerne 10 - 20 %. Napriek
nízkemu obsahu tuku pri konzumácii má spotrebiteľ pocit lahodnej kyslomliečnej chute
a zároveň pocit plnotučného syra. Tento chuťový vnem vytvára prítomná smotana, ktorá
obaľuje syrové zrná, ktoré tuk neobsahujú
Syry s bielou plesňou na povrchu
Syry s bielou plesňou na povrchu sú vlastne typy syrov Camembert, alebo Brie.U nás sa
vyrábajú pod názvom Encián, Plesnivec, Horec, prípadne Hermelín a pod. V zahraničí sa
takéto syry vo veľkom robia priemyslovo, ale
aj na farmách ako miestne špeciality. Tieto
syry sú spravidla okrúhleho tvaru, majú výšku
cca 3 cm a hmotnosť 75 – 120 g. Obsah suši-

Syry s bielou plesňou na povrchu.
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ny je spravidla 45 %, tuk v sušine 45 – 60 %
a obsah soli 1,5 – 2,5 %. Takéto syry po dobrom vyzretí sú veľmi vyhľadávanou pochúťkou
a mnohí ich považujú za kráľa syrov.
Vplyvom bielej ušľachtilej plesne tieto syry
zrejú z povrchu do vnútra syra. Správne vyzretý syr potom už nemá mať tzv. tvarohové,
biele jadro, ale má byť až krémovo-žltej farby,
rovnomerne prezretý v celom svojom objeme.
Chuť týchto syrov je mierne hubová a pikantná
po bielej plesni, pričom vnútro syra má mať
vyzretú, lahodnú syrovú chuť.
Technológia výroby mäkkých syrov s bielou
plesňou na povrchu je podobná ako u mäkkých syrov bez povrchovej kultúry. Tieto syry
sa vyrábajú najmä z kravského, ale i kozieho
mlieka. Na výrobu mäkkých syrov sa používa prevažne nízka pasterizácia pri 72 °C sa
prídavok vápenatých solí. Prídavok kyslomliečnych kultúr – smotanového zákysu.
Pokiaľ chceme, aby konzistencia syra bola
jemná, krehká a viac kyslomliečnej chuti, tak
sa syrárske mlieko nechá dlhšie prekysnúť
(30 - 40 min.), alebo sa použije väčšia dávka
kyslomliečnych kultúr. Pred zasýrením sa do
mlieka pridá aj suspenzia plesňových kultúr
podľa odporučenia výrobcu. Na zasýrenie sa
použije zriedené syridlo v takom množstve,
aby k vyzrážaniu prišlo pri teplote 32 – 35 °C
za 30 – 40 min. Po dosiahnutí ostrého lomu
syreniny sa táto začne opatrne a pomaly krájať na kocky vo veľkosti 2 x 2 x 2 cm. Po opatrnom krájaní sa syrenina so srvátkou za stáleho miešania mierne vytužujú počas 10 –20
min. Oddelenie srvátky a formovanie sa robí
vypúšťaním zmesi syreniny spolu so srvátkou
do nalievacej tácne, z ktorej syrenina padá do
perforovaných foriem, alebo ručným plnením
foriem spolu so srvátkou. Počas odkvapkávania srvátky syry vo formách aj prekysávajú a je
potrebné ich aspoň 4 x otáčať a to pri teplote
18 – 20 °C. Po odkvapkaní a vykysnutí (spravidla ďalší deň) sa syry solia v soľnom kúpeli
30 – 50 min. Zrenie týchto syrov prebieha na
roštoch pri teplote 12 – 14 °C a relatívnej
vlhkosti 90 % počas cca 10 dní, pričom je
potrebné syry 1– 2x otočiť, aby na povrchu
bola pekná rovnomerná biela pleseň. Potom
sa syry balia do podlepovanej hliníkovej fólie a vkladajú do krabičiek. Celá výroba syrov
s bielou plesňou na povrchu je veľmi citlivá na
dodržiavanie hygieny a sanitácie.
Syry s bielou plesňou robia už na viacerých
farmách, ale v malom množstve aj v domácnostiach. Vyrobené a vykysnuté mäkké syry
po vysolení dajú do chladnej zrecej pivnice,
kde ich postriekajú emulziou bielej plesne.
Pleseň si vyrábajú tak, že pekný plesňový syr

v uzavretej čistej nádobe dobre opláchnu čistou vodou a takúto emulziu potom si dajú do
rozprašovača a syry ručne postriekajú plesňovou emulziou. Aj v domácnostiach je potrebné
tieto syry otáčať a udržiavať veľkú hygienu.
Syry s mazovou kultúrou
Tieto tzv. mazové syry sú v zahraničí tiež
veľmi rozšírené a vyhľadávané. U nás sa ešte
len objavujú. Existuje ich veľmi široký sortiment. Medzi tieto mäkké a mazové syry možno
zaradiť tiež syry, ktoré poznáme z Čiech, ako
napr. syr Romadúr, Juhočeské syry a tiež syry
prevažne z nemecky hovoriacich krajín, ako
napr. syr Limburger, Münster a podobne. Tieto
syry sú o rôznej tučnosti a majú rôzne, väčšinou drobné tvary, ako hranolky, alebo malé
bochníčky.
Mazové syry, podobne ako syry s bielou
plesňou na povrchu sa vyznačujú tým, že zrejú od povrchu do stredu syra. Správne vyzretý
mazový syr by mal mať tiež rovnomernú oranžovo - žltú farbu a na povrchu by mal mať farbu trochu do červena. Vplyvom mazovej kultúry, takéto syry pomerne rýchlo dozrievajú. Ich
konzistencia je pritom jemná, až rozplývavá.
Majú špecifickú až pikantnú arómu a chuť.
Napriek výraznej chuti po mazovej kultúre,
chuť týchto syrov pri optimálnom rovnomernom vyzretí je veľmi jemná, lahodná, už nie je
kyslá a chutná viac po dobre vyzretom pikantnom syre.
Ich technológia výroby je podobná ako
u ostatných mäkkých syrov. Po pasterizácii
a úprave tučnosti mlieka sa pridajú kyslomliečne mezofilné kultúry, mlieko sa nechá

Syry s mazom na povrchu.
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mierne prekysnúť a následné sýrenie prebieha
pri teplote 29 – 33 °C. Po jemnom vyzrážaní
sa syrenina pokrája na väčšie kocky a po uvoľnení srvátky sa nalieva do nalievacej tácne
a plní sa do perforovaných foriem. Počas ďalšieho odkvapkávania prebieha i kysnutie pri
20 °C a za minim. 2 – 3 x otáčania syrov s formami. Po vykysnutí a dosiahnutí pH minim.
5,2 sa syry krátko solia, uložia sa na vysušenie
spravidla na 2 dni za tepla a potom sa ich povrch ošetrí jemným postrekom mazovej kultúry Brevibacterium linens, alebo namáčaním do
emulzie mazovej kultúry. (V domácnostiach
mazovú kultúru možno získať z kvalitných
tvarôžkov, ktoré sa prepláchnu čistou vodou.)
Týmto sa dosiahne rýchle zvýšenie pH, potrebné k rastu mazovej kultúry. Syry potom
zrejú pri teplote 14 – 16 °C a relatívnej vlhkosti cca 95 % počas 10 – 14 dní. Počas zrenia
sa syry 2 – 3 x otáčajú. Potom sa syry spravidla
balia do podlepovanej pergamenovej, alebo
hliníkovej fólie.
Mäkké syry zrejúce v chlade
Zástupcom týchto syrov bol u nás syr Zlato
a v zahraničí najmä talianske syry Bel Paese.
Sú to mäkké, jemno vyzreté syry so zlatožltým
povrchom v tvare nízkeho valca s hmotnosťou
do 1,5 kg. Tieto syry sa vyznačujú tým, že po
vykysnutí za vyšších teplôt syry zrejú v chlade
do 10 °C. Tieto syry pre svoju jemnú konzistenciu a lahodnú chuť sú vyhľadávanou pochúťkou.
Mäkké syry zrejúce v chlade sa vyrábajú
podobnou technológiou ako iné mäkké syry. Často krát sa do mlieka pred zasýrením
pridáva syrárska farba, aby syry mali peknú
žltú farbu. Po zasýrení mlieka a vytvorení
väčšieho zrna sa táto zmes prihreje na teplotu 38 – 42 °C a zrno sa nechá krátko dosúšať
a po dosiahnutí pevnejšieho zrna sa plní za
tepla do foriem i so srvátkou. Pritom prebieha
intenzívne kysnutie. Syry v teple sa udržujú
3 – 5 hodín za občasného otáčania. Potom, po
vykysnutí a zbavení sa srvátky sa syry prevezú
do chladného priestoru pri teplote 6 – 10 °C,
a po vychladení sa solia v soľnom kúpeli, kde
sa solia 2 – 4 hod. Po vysolení môže prebehnúť buď klasicky, alebo v zrecích fóliách pri
teplote 6 – 10 °C počas 3 – týždňov.
Syry v soľnom náleve
Solené syry uložené v soľnom náleve sú
veľmi obľúbené v južnej Európe i Ážií a patria
tam medzi každodenné všestranné syry. U nás
sú známe ako tzv. biele syry, syr Akawi, Feta
a pod. Sú to podobné druhy syrov ako Hrudkové syry, no tieto zrejú v slanom roztoku uzavreté vo väčších, ale i malých nádobách. Obsah
sušiny týchto syrov je najmenej 43 % a obsah
tuku v sušine 40 %. Vlastné syry sú v tvare hranolov bielej farby, alebo i upravených
tvarov. Syr Akawi je formovaný v plachietke
do malých tvarov. Ich konzistencia je tuhá
až krehká a lámavá. Chuťovo sú veľmi slané

Chov oviec a kôz 2/2018

Ovce a kozy 2_2018.indd 37

a mali by sa preto pred použitím omyť vodou.
Potom ich chuť je jemná, čistá, nevýrazná.
Veľkou výhodou týchto syrov je, že ich možno
uchovávať dlhý čas.
Technológia výroby týchto syrov je vlastne taká istá ako pri výrobe Hrudkového syra.
Syrové zrno po miernom vytužení sa plní do
hranatých perforovaných foriem, kde syr postupne odkvapkáva a prekysáva. (Syr Feta má
tvar malých vankúšikov a každý kúsok syra sa
po nakrájaní na hranolky zabalí do plachietky,
kde sa ešte dolisuje.) Dôležité je, aby čerstvá
syrenina mohla v teple (18 – 20 °C) dobre
dokysnúť až na dosiahnutie pH 5,2, spravidla
je to do ďalšieho dňa. Takéto syry sa potom
ukladajú do uzatvárateľných nádob, alebo
aj do zaváraninových pohárov, prekladajú sa
pergamenovým papierom a zalievajú sa soľným roztokom s koncentráciou kuchynskej
soli 14 – 16 %. Po naplnení sa nádoba so syrom vodotesne uzavrie a uloží na ďalšie zrenie
až do expedície. Doba zrenia je minimálne 2
týždne, avšak trvanlivosť syrov v soľnom náleve je niekoľko mesiacov.
Tieto syry zrejúce v soľnom náleve sa predávajú i v malospotrebiteľskom balení, pričom
sa stále uchovávajú v slanom roztoku. Tieto
syry používajú sa s obľubou do tzv. gréckych
šalátov, do polievok i omáčok a tiež ako chuťovky k alkoholickým, alebo kyslomliečnym
nápojom.
Plesňové syry s plesňou v ceste
Plesňové syry so zelenou plesňou sú známe
ako syr Rokfor, Gorgonzola, Blue-Käse, modrý
syr a pod. a u nás je to najmä syr Niva. Tieto
syry sú prevažne bochníkového tvaru a vyznačujú sa na reze drobnými dutinkami v ktorých
sa nachádza samotná pleseň. Vyrábajú sa
prevažne z plnotučného kravského, alebo ovčieho mlieka. Syr má sušinu 50 % a tuk v sušine minim. 48 %. Pri zvyšovaní obsahu tuku
v mlieku sa vyrába veľmi kvalitný rokfortský
syr i s obsahom tuku v sušine až do 70 %. Kon-

Syr s plesňou v ceste, Niva.

zistencia syra je jemná, mierne krehká a po
vyzretí sa stáva roztierateľná. Aróma i chuť
vyzretého plesňového syra je lahodne pikantná po úžitkovej plesni, ktorá mu pomáha
rýchlejšie prezrieť. Prezretý syr má pikantnú,
ostrejšiu chuť a neskôr až trochu po amoniaku. Vynikajúce sú plesňové syry najmä z ovčieho mlieka, ktoré mali dobu zrenia minimálne
mesiac a viac.
Mlieko (kravské) na výrobu týchto syrov
sa pasterizuje pri 72 °C. Použitá pleseň má
osobitné technologické i chuťové vlastnosti.
(V domácnosti sa dá pleseň získať aj zo zakúpených plesňových syrov po vytrepaní vo vode
a potom po pridaní do mlieka, alebo aj do syrového zrna.) Technológia ich výroby plesňových je podobná ako u hrudkového syra, ale
prevláda viac kyslé zrážanie. Znamená to, že
sa používa viac kyslomliečných smotanových
kultúr, alebo tieto sa nechajú v syrárskom
mlieku dlhšie pôsobiť. Mlieko s kultúrami
a prídavkom vápenatých solí sa zráža syridlom do 40 min a vytvorená zrazenina sa krája
na veľkosť lieskového orecha. Dôležité je, aby
sa syrové zrno dobre vymiešalo a spevnelo aspoň 40 min. tak, aby sa nelepilo a netvorili sa
hrče. Po dostatočnom vytužení syrového zrna
sa odpustí cez plachietku prevažná časť srvátky a pridáva sa do zrna časť kuchynskej soli –
max. 1 % a môže sa pridať i plesňová emulzia.
Po premiešaní sa zmes syrového zrna a srvátky
vypustí do syrárskej plachty na manipulačný
stôl, kde sa nechá zrno prevzdušniť tak, aby
bolo oddelené a nezlepené. Takéto syrové zrno sa potom ručne, alebo pomocou nalievacích tácni plní do perforovaných foriem. Tieto
sa ukladajú na dosky, kde sa syr viac krát otáča za postupného odtekania srvátky a kde syr
prekysáva pri teplote 20 °C.
Pri výrobe vo väčšom množstve sa naplnené formy uložené na doskách ukladajú do
otáčacieho vozíka, kde po prekrytí ďalšími doskami so syrmi sa to spolu otáča. Syry sa tam
v teple nechajú prekysnúť do ďalšieho ďalšieho dňa. Otáčaním sa samé zalisujú a zbavia
srvátky. Potom nasleduje solenie a to prevažne na sucho (vtieraním zrnitej soli do syra)
v chladnom prostredí a to 2 – 3 dni a vždy sa
syr vloží naspäť do formy. Pri solení v soľnom
kúpeli je potrebné syr soliť aspoň 2 dni tak,
aby obsah soli v syre bol až do 5,0 %. Po vysolení sa syry ukladajú do zrecích pivníc na
police tak, aby boli dobre vetrateľné, prípadne sa ukladajú do válovčekov na bočnú stranu
a v priebehu zrenia sa vždy mierne pootočia.
Na zabezpečenie lepšieho rastu zelenej plesne sa syry počas zrenia prepichávajú kolmo na
syr tupými ihlami v hustote cca na 1 cm od seba. Pri zrení musí byť veľmi vysoká vlhkosť až
95 % RV a teplota 10 – 12 °C. Po 10 dňoch zrenia sa objaví v syre zelená pleseň. Syry by mali
zrieť za pravidelného ošetrovania 1 – 3 mesiace. Po vyzretí sa povrch syra oškrabuje a syr sa
buď porciuje, alebo sa v celosti balí spravidla
do podlepovanej hliníkovej fólie.
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Vychutnajme si naplno pôžitky
jarného obdobia i Májovej bryndze
V tomto roku máme krásnu jar. Príroda sa nám naplno otvorila so všetkými svojimi pôvabmi
i plodmi. Zvlášť mesiac máj je taký typický predstaviteľ krásneho jarného obdobia. Je to však
nielen mesiac lásky, ale aj mesiac, keď sa naplno rozvíja život v prírode a aj v našom podvedomí. Tento mesiac sa naplno rozbiehajú zvlášť naši poľnohospodári a s tým spojená i živočíšna
výroba a zvlášť aj chov oviec. Však kto u nás by nepoznal pojem našej obľúbenej pochúťky z ovčieho mlieka akým je „Májová bryndza“. Je to už možno legenda, ale naši predkovia nielen
u nás vedeli si vychutnať dobrú Májovú bryndzu a tešili sa dlhé zimné mesiace na ňu. Je veľmi
potešiteľné, že aj v súčasnosti si pripomíname pôžitky Májovej bryndze a s tým súvisiace i tradičné slávnosti i zvyky.
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
Naši ovčiari aj v tomto roku sa dobre pripravili na svoju sezónu a začali naplno vyrábať, ale aj propagovať svoje
vyhľadávané špeciality. V súčasnosti to nie je len tradičný
ovčí hrudkový syr a bryndza, ale je to aj celá rada tradičných
i nových špecialít a to rôzne tvary parených syrov, nakladaných syrov v nálevoch a tiež celá rada čerstvých mäkkých
i zrejúcich syrov. Najväčšiu obľubu u spotrebiteľov má však
naša tradičná ovčia bryndza a zvlášť tá „májová“. Jej kvalita
i výroba sa stále technologicky zdokonaľuje a aj kvalita po
zdravotnej stránke je už bezpečná. Možno si treba pripomenúť, že práve Bryndza je predsa náš slovenský tradičný syr,
ktorý sa u nás vyrábal už niekoľko stáročí. Mali by sme byť
preto hrdý na svoje tradičné jedlo a mali by sme to stále viac
propagovať a aj stále vylepšovať. Určite už mnohí spotrebitelia si oceňujú Bryndzu nielen ako „slovenské zlato“ pre
vynikajúcu chuť, ale aj ako vzácny zdroj životu potrebných
probiotických látok, esenciálnych zložiek, vitamínov a minerálií. Zvlášť v jarnom období sa nástupom pasenia oviec na
zelenom poraste dostáva do mlieka a tým aj do syra podstatne viac aj iných významných zložiek dôležitých pre výživu
a zdravie. Je to najmä obsah vitamínu E, omega - 3 mastných kyselín i obsah CLA (konjugovanej kyseliny linolovej).
Zdá sa, akoby práve naši ovčiari v poslednom čase prevzali iniciatívu pri propagovaní zdravých mliečnych výrobkov a to nielen svojim sortimentom, ale najmä usporiadaním krásnych ovčiarskych slávností. Však práve v mesiaci
máj a aj jún prebieha najviac ovčiarskych slávností, ktoré
sa robia prevažne ako tradičné sviatky výroby ovčích syrov,
predaja jahňacích špecialít a aj tradičného folklóru. Je potešiteľné, že si tieto slávnosti získavajú stále väčšiu obľubu a zúčastňujú sa ich i stovky ľudí nielen z blízkeho, ale
i širšieho okolia a dokonca i mnohí zahraniční hostia. Však
veľmi krásna akcia bol „Salaš v meste“ Považská Bystrica,
Ovčiarska nedeľa i bohaté podujatia OZ „Bačovej cesty“,
ktorú zastupuje Ing. Ľudovít Urbanovský a to v Pružine,
v Turčianskych Kľačanoch, v Pribyline, v Papradne a ešte
budú aj v ďalších salašoch.
Veľmi bohatá bola ovčiarska slávnosť na Salaši v Pružine pod vedením majiteľky a známej ovčej syrárky pani Oľgy
Apoleníkovej. Tu prišlo niekoľko stovák ľudí zo širokého
okolia a účastníkov potešila bohatými ovčími špecialitami
a aj kultúrnym programom. Trochu nesmelo vyznela Bačova
cesta na Gazdovskom dvore v Turčianskych Kľačanoch, kde
v krásnom prírodnom prostredí za zvukov ľudovej hudby a za
prítomnosti viacerých stánkov propagoval pán Ing. Pavol
Vargaeštok svoj salaš a hlavne vynikajúce ovčiarske mliečne
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produkty. Tieto výrobky si chodia priamo na salaš kupovať
ľudia z okolia Martina i Žiliny. Tradične veľmi krásne vyznela
„Bačova cesta“ na Kolibe v Papradne, ktorú pripravila veľmi
úspešná a obetavá majiteľka pani Anna Beníková. Tu zas,
i za účasti predsedu Bačovej cesty, primátora mesta Považská Bystrica, starostu obce i podpredsedu Zväzu chovateľov
oviec a kôz pána Eduarda Janíčka, v sprievode krásnych ľudových súborov i trombistov a heligonkárov otvorili krásnu
Ovčiarsku slávnosť „Bačovej cesty“. Znova tu bola pestrá
paleta nielen tradičných jedál z ovčieho mlieka, syrov, ale
i baraniny a jahňaciny i ďalších dobrôt. Koliba v Papradne
patrí medzi najkrajšie naše farmárske i ovčiarske miesta na
Slovensku a vďaka jej majiteľke robí dobré meno slovenským
špecialitám i propagácii ovčiarstva.

Jednými z najznámejších a najkrajších ovčiarskych podujatí je však Ovčiarska nedeľa v Pribyline, ktorú poriada vždy
Liptovské múzeum spolu so ŽSK, LPPK L. Mikuláš, Zväz chovateľov oviec a kôz B. Bystrica a OZ Bačova cesta. Na tejto
slávnosti v prekrásnom prírodnom prostredí za prítomnosti
tisícov návštevníkov z celého Slovenska a aj zo zahraničia sa
vynikajúco propagovali ovčiarske tradície, výroba ovčích syrov, spracovanie vlny, pastierske zvyky a aj súťaže vo varení
bryndzových halušiek a najmä súťaž v kvalite ovčích syrov
v spojení s verejnými ochutnávkami.
V tomto roku sa súťaže v kvalite ovčích syrov zúčastnilo
8 výrobcov, ktorí priniesli spolu 46 vzoriek výrobkov. Ako
najlepšie v kategórii Ovčí hrudkový syr sa umiestnili syry
z Farmy Likavčan, Salaš Slopná a Salaš Lipa Hiadel. V kategórii Bryndza to boli Salaš Slopná, SPDP Lužňan a Ekofarma Važec. V kategórii parené ovčie syry ako najlepšie boli
hodnotené Parenica z Farmy Likavčan, nite zo Salaša Lipa
Hiadeľ a parenica z PD Liptovské Revúce. V kategórii oštiepkových syrov najlepšie sa umiestnil Údený hrudkový syr
z PD Liptovské Revúce i Salaš Lipa Hiadel a najlepší oštiepok

bol z PD Liptovské Revúce. Odborná komisia hodnotila aj
žinčicu o ovčie jogurty. Najlepšie bola ohodnotená žinčica
z LPPK Liptovský Mikuláš a najlepšie jogurty z Ekofarmy Važec. Podobné výsledky sa dosiahli i pri verejnom hodnotení.
(Kompletné výsledky hodnotenia sú u organizátorov v Liptovskom múzeu).
Všetkýmdomácim organizátom ovčiarských slávnosti,
t.j. organizátorom Bačovej cesty, ale i Liptovskému múzeu
za Ovčiarskú nedeľu, je potrebné úprimne poďakovať za ich
nezištnú snahu prispieť k rozvoju ovčiarstva, k obnove našich tradícii a k samotnej propagácii ovčích mliečnych výrobkov! Ešte nás v tomto roku však čaká celá rada ďalších miest
Bačovej cesty i najväčšie podujatie Zväzu chovu oviec a kôz
a to Ovenálie 2018 vo Východnej. Popri tom sa očakáva celá
rada miestnych slávností i súťaží napr. v Dolnom Hričove,
v Klenovci, v Žiari nad Hronom, atď. a nakoniec sezóny na
Demetra bude slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny.
Spomínané ovčiarske slávnosti, súťaže a všetko to, čo
sa robí pre propagáciu našich mliečnych a ovčích výrobkov znamená veľký spoločenský prínos. Naši spotrebitelia
predsa majú radi naše tradičné výrobky a učia sa spoznávať
a kupovať i nové netradičné zdravé výrobky. To má dopad
nielen pre rozvoj živočíšnej výroby i vidieka, ale hlavne aj
priaznivý dopad na naše zdravie. Však na Slovensku máme
stále obrovský deficit v spotrebe všetkých mliečnych výrobkov a pripomenuli sme si to i na rôznych podujatiach nielen
ovčiarskych, ale aj na mnohých školách pri príležitosti osláv
Svetového dňa mlieka.
Naši spoluobčania sa však často pýtajú prečo sme tak
nechali upadnúť naše poľnohospodárstvo?, prečo sme
stratili potravinovú sebestačnosť a sme odkázaní na dovoz
potravín, ktoré si vieme aj sami vyrobiť? prečo nemáme
dostatok mlieka?, prečo sa iným štátom oplatí venovať sa
rozvoju živočíšnej výrobe a u nás nie? prečo nepodporujeme
odborné školstvo, ktoré štát potrebuje a podporujú sa odbory, ktoré nemajú praktické uplatnenie? prečo sa tak málo venujeme zdravej výžive? Takýchto otázok je veľmi veľa a bude
záležať na nás všetkých ako sa k tomu postavíme, či budeme
ľahostajní k súčasnému vývoju a k zdravému spôsobu života,
alebo či sa naozaj bude niečo pozitívne riešiť.
Musíme veriť, že zodpovedné orgány sa k týmto spomínaným problémom postavia čelom a nedopustia, aby naše
poľnohospodárstvo, potravinárstvo a tým aj produkcia
našich zdravých tradičných výrobkov ďalej iba upadala. Je
naozaj najvyšší čas urobiť dlhodobé koncepcie obnovy a aj
rozvoja v celom agrosektore a tieto postupne bez všetkých
politických vplyvov aj realizovať. Máme predsa krásne Slovensko s bohatými zdrojmi, ktoré nás dlhé stáročia živilo
a máme aj bohaté tradície, ktoré je potrebné si udržiavať
a chrániľ. Predsa i naše deti budú sa chcieť tešiť z našich tradičných potravinárskych výrobkov i z našej „Májovej bryndze“ a tiež z našej kultúry i tradícii.
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