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Redijo rumene mokarje 
Tilen Zajec in njegova mama Irena Fajon Zajec iz Šmarce pri-Kamn_iku v Valburgi redita rumene 
mokarje. V kratkem bosta dala na trg organsko gnojilo, pridobljeno iz iztrebkov mladih mokarjev. 

Cvrro u.l'LOTNIK 

Valburga - Ko je Tilen na te
leviziji gledal oddaj;, o reji 
mokarjev, se mu je dejav- -
nost zdela zanimiva in je za. 
čel o njej zbirati dodatne in
formacije na internetu. Ide-
ja je kmalu prerasla v podje
btiški izziv. V drugi polovi-
ci lanskega leta je registriral 
podjetje _Mokar, v katerem je 
prokuristka njegova mama 
Irena Fajon Zajec. ·Podjetje 
je za svojo dejavnost v Val
burgi najelo poslovne pro-

. store, uredilo v njih poli~e 
s pladnji za mokarje in na- · 
bavilo nujno potrebno opre
mo - sorti{lillc; pasterizator, 
sušilnik ... Septembra lani 
so začeli rejo. Prve mokar-
je so kupili v tujini, to je b ila 
osnovna »čreda«, ki jo odtlej 
naprej razmnožujejo sami. 
Začeli so s sedemdesetimi 
pladnji mokarjev, zdaj jih 
imajo čez dvesto, njihov cilj 

Tilen Zajec In nje11ova mama Irena z organskim gnojilo,.; iz iztrebkov rumenih mokarjev 
. . 

je šeststo pladnjev. Količin
sko io pomeni letos poveča
nje s sedanjih šeststo kilo
gramov na dve toni, o nadalj
njem povečanju obsega reje 
se bodo odločali glede na od
zivnost trga. 

»Vertikalno la:netijstvo« 

/ Fotci: Cveto Zaplotnik 

vsestransko uporabni, odra
sle mokarje uporabljajo le za 
razmnoževanje . . 

Gnojilo iz iztrebkov 
. · V podjetju Mokar v krat
kem pričakujejo dovolje
nje za predelavo iztrebkov 
mladih mokarjev v organ
sko gnojilo fras. c ·nojilo so 
že pqskusno izdelali in ga 
dali v analize ter na testira
nje na vrtnarije, od. koder 
so dobili pozitivne odzive. 
Čeprav so analize pokaza
le, da v gnojilu ni škodljivih 

škodljivce (tudi vrtne stru
ne) in preprečuje nastanek 
bolezni ... 

Posušene ličinke mokarja 
tudi kot živilo 
· Mokarje je možno upo
rabljati tudi za krmo piščan
cev, rib,kuščarjevinšeneka
terih drugih živali, lahko pa 
tudi kot prehrarcsko dopol
nilo v prehrani ljudi. Evrop
ska agencija_za varnost hra
ne je namreč ob koncu leta 
·2020 po štirih letih prever
janj_a možnih tveganj obja-

Kot pojasnjujeta Tilen in 
Irena, je reja mokarjev ver
tikalno kmetijstvo - kmetij
stvo, ki poteka v nadzorova
nem okolju, ob stalni tem, 
peraturi in vlagi in v poseb
nih pladnjih, ki so nalože
ni »v višino«, drug nad dru
gim. Tudi tovrstno kmetij
stvo, za katero ne potrebu
jejo niti kvadratnega metra 

V podjetju Mokar načrtujejo, da bodo~ prihodnje trgu 
ponu dili tudi mokatje kot beljakovinski dodatek v 
prehrani ljudi. 

kmetijskega zemljišča, • so organizmov, ga v skladu z 
morali registrirati na mini- evropsko direktjvo eno uro 
strstvu za kmetijstvo, goz- pasterizirajo na sedemde-
darstvo in prehrano in rejo setih stopinjah Celzija.- Na 
vpisati v register kmetijskih slovenski trg ga bodo dali 
gospodarstev. Ker gre za · pod blagovno znamko Fra
novo dejavnost, ni šlo brez·. sko, kasneje pa ga bodo po-
zapletov. · nudili še v splebti trgovini . . 

Mokarje krmijo z otro- Gnojilo ima po besedah so-
bi in korenjem, lahko bi jih govornikov veliko dobrih 
namesto s korenjem tudi s lastnosti: je popolnoma na-
krompirjem. Njihov razvoj- ravno, brez neprijetnega vo-
ni ciklusodjajčec, kisoočem nja, preprosto za uporabo, 
nevidna, do »najstnikov« obnavlja zemljo, pospešuje 
traja od tri do štiri mesece. rast rastlin, zaradi vsebno-
Medtem ko. so »najstniki« sli hitinskih ovojev odganja · 

Vloga odraslih mokarjev je razmnoževanje živali. 
/ Foto: CVl!tO Zaplotnik 

vila pozitivno mnenje, da 
so · ličinke rumenega mo
karja primerne tudi za pre
hrano ljudi, Evropska ko
misija pa je kmalu zatem v 
Evropski uniji odobrila pro
dajo toplotno obdelanih in 
posušenih ličink ali zmle
tih v prah (moko). Potro
šniki lahko uživajo cele li
činke kot prigrizek ali p~ed
jed, moko pa lahko uporabi
jo kot sestavino v različnih 
prehranskih izdelkih, tudi 
pri sladicah. Ličinke mokar
ja namreč vsebujejo veliko 

/ Fofo: Cvirtob,plotnik 

beljakovin, dobrih nenasiče
nih maščobnih kislin in pre
cej vlaknin (hitin), predsta
vljajo dober nadomestek za 
mesne beljakovine in v pri
merjavi z govedorejo prina
šajo tudi manj izpustov to
plogrednih plinov. 

Izzivi: kako poceniti rejo 
in predstaviti novost 

V Sloveniji s_e z rejo mo
karjev ljubiteljsko ukvarja
jo le nekateri ljubitelji ekso
ti_čnih živali, ki jajčeca ali li
činke mokarjev potrebuje
jo za krmljenje živali; Irena 
in Tilen pa sta z rejo mokar
jev pogumno stopila na po
klicno, profesionalno pot. 
Na tej poti se srečujeta tudi 
z administrativnimi ovira
mi, neresničnimi informa• 
cijarni na spletu, težavami 
pri pridobivanju (izdelavi) 
potrebne strojne opreme, z 
izzivi, kako poceniti rejo in 
kako potrošnikom predsta
viti prednosti.in koristi gno
jil, krme, prehranskih do
datkov ... Na internetu lahko 

. preberemo, kako enostavna 
je reja mokarjev. V resnici 
je zelo zahtevna, saj zahte
va velika vlaganja, obilo zna
nja iJ1 izkušenj, vzdrževanje 
reda in čistoče, redno odstra
njevanje mrtvih mokarjev ... 

Tržne cene govejega mesa 
Cvrro ZAPLOTNIK 

Kranj - Agencija za kmetij
ske trge in razvoj podeže
lja pripravlja tudi tržno po
ročilo za goveje meso. Pog• 
Jejmo, kakšne so bile cene v 
tednumed13. in19. februar
jem, ko je bilo zaklanih 467 
_bikov, starih od enega do 
dveh let (kategorija A), 22 
več kot dve leti starih bikov 
(B), 112 krav(D), 113 telic (E), 
78 goved, starih do osem 
mesecev M, dve govedi v 

starosti od osem do dvanajst 
mesecev (Z) in dve kastrira
ni moški govedi (q. K ceni 
so prišteti povprečni pre
vozni stroški v višini 9,68 
evra na sto kilogramov hla
dne mase: Pri kakovostnih 

. razredih se oznake U, R, O, 
p nanašajo na vizualno oce
njevanje. mesnatosti živali, 
oznake 2, 3 in 4 pa določa
jo razvrstitev trupa glede na 
zamaščenost. Oznaka n. z. 
pomeni, da v tisti kategori
ji ni bilo zakola. 

Cene.klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg) 

Kakovostni Kategorija 
razred 

. A B o E . v z 
U2 · 499,12 484,68 n.z. 

U3 492,96 462,06 n.z. 

U_4 451,15, 

Rl . 458,55 

R2 476,87 459,46 448,42 n.z. 

R3 493,75 476,26 368,94 446,8 414,68 · 

R4 368,45 447,2 
0 1 448,9 
02 447,87 299,53 393,89 442,42 459,68 

03 474,13 310,73 410,23 n.z. 

04 348,38 347,18 

Pl . 429,08 

P2 269,57 · 461,68 

· P3 304,68 

Čebelarskc1 šola Antona Janše 
Cvno ZAPL()TNIK 

Brdo pri Lukovici - V čei,e: 
larski zvezi Slovenije se prip
ravljajo na oživitev Čebelar
ske šole Antona Janše. V šoli, 
ki se imenuje po začetniku 
sodobnega čebelarstva, čebe
)arju Antonu Janši z Brezni
ce, bodo izobraževali čebelar
i e po. poklicni vertikali in po 
različnih usmeritvah (vzre
ja, apiturizem, medep.e pija
če ... ). Nekatera izobraževa
nja bodo omogočili tudi če
belarjem iz tujine. Šola bo 
predvidoma začela delovati 

· septembra. Do začetka apri
la je odprt javni natečaj zace

. lostno grafično podobo šole, 
hkrati potekajo že tudi ak
tivnosti za ureditev formal
nih, · . prograrnsko-vsebin
skib in kadrovskih vprašanj. 
Koncept šole in njeno gra
fično podobo bodo predsta
vili maja ob svetovnem dne
vu čebel, ki ga čebelarji pra
znujejo ob oblebtici rojstva 
Antona Janše, izobraževal
ni program . za šolsko leto 
2023/2024 pa septembra, ko 
bodo zaznamovali 250. oble
utico njegove smrti. 

Podaljšali prijavni rok 
za nekatere ukrepe 
Cvrro ZAJ>iOTNIK 

Kranj - Letos se bo kampa
nja za oddajo zbirnih vlog-za 
neposredna in druga kine
tijska plačila začela kasne
je kot prejšnja leta (šele 31. 
marca),· zato je ministrs tvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano tudi podaljša
lo rok za prijavo v nekate
re ukrepe. Letos ponovno 

uvajajo finančne podpo• 
re za integrirano pridelavo 
poljščin, zelenjave, hmelja, 
sadja, oljk in grozdja, rok za 
prijavo je 20. marec, enako 
kot tudi za prijavo v kontro
lo ekološkega kmetovanja 
in ekološkega čebelarjenja. 
Rok za prijavo oziroma ob
novo prijave v kontrolo se
nene prireje mleka in mesa 
je 30. junij. 

Na dnevnem redu tudi volitve 
Naklo- Članice Društva kmečkih žena Kranj se bodo jutri, v 
sredo, ob sedmih zvečer zbrale v kulturnem domu v Naklem 
na občnem zboru. Obravnavale bodo po;očila o lanskem delu 
društva in letošnji program dela, na dnevnem redu pa so tudi 
volitve organov društva. Občni zbor bodo s kulturnim progra
mom popestril i pevski zbor Regine in članice KU o Preddvor. 
Po uradnem delu bosta pogostitev in druženje. 


