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Tudi nojem tako kot
konjem, kravam, pi-
{~ancem, puranom,

pra{i~em … s hydronicom
informirana voda dobro de-
ne. Tako ka‘e nojevska dru-
{~ina na najve~ji slovenski
farmi v Mo{njah pri Podvi-
nu na Gorenjskem. Tu se v
podjetju Misti lastnika Bra-
ne Kozinc in Rajko Podgor-
nik ukvarjata z vzrejo veli-
kih ptic, ki te~ejo najhitreje
med vsemi pti~i in katerih
meso je vse pogosteje tudi
na slovenskih kro‘nikih ljudi,
ki skrbijo za zdravje in tis-
tih, ki znajo u‘ivati v hrani.

Brane Kozinc je pred enaj-
stimi leti iz Ju‘ne Afrike pri-
peljal na Gorenjsko prve noje.
Seveda so doma~ini in vsi
drugi med opazovanjem teh
velikih ptic, ki po lai~nem
prepri~anju sodijo nekam v
eksoti~ne de‘ele, zmajevali z
glavami, ~e{ da je v Sloveniji,
posebno pa {e na Gorenjs-
kem, premrzlo, da bi noji pre-
‘iveli.

Resnica je druga~na. No-
jem je bilo v leto{njih vro~ih
junijskih dneh, ko je dnevna
temperatura segala tja do 35
stopinj Celzija, hudo vro~e.
Vro~ina jim o~itno ni pogodu
in jih veliko bolj prizadene
kot mraz in tudi sneg, ko s
svojimi glavami kot s peris-
kopi kukajo iz zametov in ne
ka‘ejo, da bi jim gorenjska
zimska idila kaj {kodovala,
zelo vro~e dneve pa prena-
{ajo vsaj tako te‘ko kot ljudje.

Nekajletno zavzeto spre-
mljanje in prou~evanje ‘iv-
ljenjskih navad tudi do 150
kilogramov te‘kih ptic, ki z
udarcem noge z velikim krem-
pljem lahko pokon~ajo tudi
~loveka, je pokazalo, da bi
bila komercialna reja v Slo-
veniji in tudi na Gorenjskem
smiselna. Tako sta se pred
petimi leti Brane Kozinc in
Rajko Podgornik odlo~ila za
vzrejo in ustanovila Misti,
podjetje za rejo nojev in pro-
dajo nojevega mesa:

»Vsega sva se morala nau-
~iti in se {e vedno u~iva. Saj o
nojih pri nas ni nih~e ni~ ve-
del, ni bilo nobene zakonoda-
je o njihovi vzreji, veterinarji
ne vedo ni~, pa tudi hrano
smo morali s pomo~jo do-
ma~ih strokovnjakov zasno-
vati povsem po svoje in jo {e
vedno razvijamo, spreminja-
mo v podrobnostih,« pravi
Brane Kozinc, ki skrbi pred-
vsem za valjenje in vzrejo
mladi~ev prve tri mesece, ko
je najbolj kriti~no obdobje reje
teh nenavadno ob~utljivih
mladi~ev. Valilnica in »nojev
vrtec« je v Hra{ah pri Lescah,
potem pa jih preselijo v Mo{-
nje pri Podvinu, kjer je mogo-
~e njihovo ‘ivljenje na pros-
tem videti s ceste, ki pelje na
Gorenjsko.

V najbolj ob~utljivem ob-
dobju - od dneva, ko se izle-
‘ejo, in {e kar nekaj mesecev
po tem - na razvoj oziroma
pre‘ivetje vpliva zelo veliko
dejavnikov. Leglo se razlikuje

Informirana voda zelo ugodno deluje tudi na nojeve mladi~e

Ve~ja te‘a, ni~ driske

Slovenskim strokovnjakom za prehrano je uspelo izdelati me{anico, da
noj ‘e v devetih mesecih dose‘e komercialno te‘o devetdesetih kilogramov.
Brez posebne me{anice, ki je malo podobna hrani za kure in malo hrani
za konje, bi sto kilogramov dosegli {ele v poldrugem letu. V petih letih
‘ivali dose‘ejo 150 kilogramov, a tedaj imajo ‘e kar nekaj kilogramov
ma{~obe. Ker iztrebke pu{~ajo na pa{nikih, se ti razgradijo in ne smrdijo;
reja nojev je ekolo{ko najbolj sprejemljiva reja in je mogo~a tudi dokaj
blizu turisti~nih krajev. Na hektarju se lahko pase 12 ‘ivali za mati~no
rejo in 50 pitancev.
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od legla, vplivi so tako razli~ni, da gre
kar za cel splet soodvisnih dejavnikov,
ki zahtevajo sprotno prilagajanje in
usklajevanje pogojev, da bi se ~im ve~
nojev ohranilo pri ‘ivljenju, da bi bili
krepki in da bi dosegli ~im ve~jo te‘o.
O~itno ima med mnogoterimi vplivi
poleg pravilno izbrane hrane odlo~ilno
vlogo tudi voda:

»Ko sem kupil prve noje v Ju‘ni Afri-
ki, so mi tam povedali, da je za njihovo
vzrejo kakovost vode zelo pomembna.
Menil sem, da imamo na Gorenjskem
tako dobro vodo, da je tudi za noje naj-
bolj{a. [ele ko sem letos vgradil v sistem
za napajanje mladi~ev hydronic, pa sem
spoznal, kaj je dobra voda,« pravi stro-
kovnjak za nojerejo in razlaga:

»Doslej v prvih {tirih, predvsem pa
v prvih dveh mesecih nismo dosegli
‘elene te‘e. Kot sedaj ka‘e, odkar je
montiran hydronic, pa bodo mladi~i to
te‘o ne le dosegli, temve~ tudi znatno
presegli. V tem ~asu smo izbolj{ali tudi

Brane Kozinc je v svetu priznan in upo{tevan strokovnjak za vzrejo nojevih mladi~ev. Temu
delu se je povsem posvetil in vsega se je moral iz literature in s poskusi nau~iti sam, saj o
nojih pri nas na fakultetah ne vedo kaj dosti. Z valjenjem se ukvarja neprestano, saj v valilnico
vsak teden nasadi nova jajca, ki so tako velika, da gre v eno kakih trideset kurjih. Cena nojevega
jajca je 2.500 tolarjev.

Nojevo meso ima kar nekaj odlik. V
~em je njegova odli~nost v primerjavi z
drugimi vrstami mesa, je razvidno iz
spodnje preglednice, sicer pa je meso
cenjeno ne le zaradi majhne vsebnosti
ma{~ob, temve~ tudi zaradi manj holeste-
rola. Zaradi velike vsebnosti ‘eleza ga
priporo~ajo nose~nicam. Jedci dobre
hrane ga cenijo, ker je mehko, so~no in
okusno. Nima prav ni~ skupnega s pe-
rutninskim mesom; je rde~e kot goveje
meso in {e najbolj podobno plju~nemu
mesu mlade govedine. Tudi njegova
priprava je hitra in enostavna kot pri
govedini. Na sliki je nojev karpa~o, ka-
kr{nega pripravijo v najbolj znani nojevs-
ki gostilni v Kr~mi pr’ Vidmar v Lescah,
blizu nojevih pa{nikov. Tu imajo najbr‘
najve~ji izbor nojevih jedi v Sloveniji in
zato pogoste ljubiteljske in strokovne
degustatorje od vsepovsod, da poskusi-
jo meso ‘ivali, ki zrastejo v prosti reji in
jedo zgolj rastlinsko hrano brez dodatk-
ov in ne nazadnje sedaj pijejo tudi mnogo
bolj{o vodo od marsikaterega ~loveka.

100 gramov mesa vsebuje:

Vrsta mesa Beljakovine Ma{~obe Kalorije    @elezo       Holesterol
Nojevo stegno 21,1 g   0,8 g 140 kcal    3,2 mg        68,2 mg

Pi{~an~je prsi 21,5 g   2,5 g 190 kcal   1,2 mg        85,8 mg

Goveji file 19,0 g   5,9 g 211 kcal   3,0 mg        87,0 mg

Svinjski file 19,5 g   4,5 g 212 kcal   1,1 mg        98,6 mg

^EMU NOJEVO MESO?

VE~JA TE‘A, NI~ DRISKE
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hrano, vendar je vpliv
vode nedvomen, o~iten
‘e pri zmanj{anju pogi-
na.«

Voda na ‘ivljenje mla-
dih nojev vpliva tako do-
bro, da je v vsej seriji
poginil en sam, ki se je
‘e zvalil tak, da je bilo
o~itno, da ne bo pre‘i-
vel. Torej pogina prak-
ti~no sploh ni bilo, ~e-
prav po vsaki izvalitvi -
noji valijo od 40 do 45
dni, v povpre~ju 42 dni -
pogine dvajset odstot-
kov mladi~ev:

»Nova hrana in nova
voda sta zagotovo zelo
uspe{na kombinacija. To
se vidi v razliki med no-
ji, ki jih gojimo doma in
med onimi, ki smo jih
dali v rejo drugam. Hra-
no imajo enako, hydro-
nic pa je vgrajen le na
na{i farmi. Mladi~i na
farmi, ki nima obdelane
vode, so zaostali v rasti
v primerjavi z ‘ivalmi na
na{i farmi, ~eprav je tre-
ba upo{tevati {e druge
dejavnike, ki vplivajo na
nojeve mladi~e. Pa tudi
na na{i farmi pred vgra-
dnjo hydronica nikoli ni-
smo dosegli tak{nih re-
zultatov,« razlaga Brane

Nojevi mladi~i so zelo
ob~utljivi ne glede na to,

iz katere od treh vrst
izhajajo. Stresno se

odzivajo na vse, kar ni
povsem enako kot v

njihovem prvobitnem
okolju. Zato tudi ni
natan~nih splo{nih

navodil za vzgojo
mladi~ev, probleme je

treba re{evati sproti in se
prilagajati posebnostim

kraja, kjer ‘ivijo.

VE~JA TE‘A, NI~ DRISKE
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dodajajo ‘ita, koruzo …:
»Hrana mora biti zelena.

Zelo je pomembno, kako ze-
lena je. ̂ e ima drug odtenek,
je pojedo manj,« iz izku{enj
pripoveduje navdu{eni rejec,
ki upa, da bo tudi zanimanje
za perje in usnje kmalu tak{-
no, kot je za meso:

»Na leto vzredimo kakih
petsto stokilogramskih ‘iva-
li, ki jih prodamo po pribli‘no
dvesto petdeset tiso~ tolarjev.
Kilogram mesa, tega ima pu-
ran le v hrbtu in stegnih, prsi
sploh nima, po Evropi in pri
nas dosega maloprodajno ce-
no pribli‘no dvajset evrov.
Zmrznjeno, ki prihaja iz Af-
rike, je pol cenej{e, vendar po
njem ni velikega povpra{e-
vanja, sve‘ega pa ni dovolj
nikjer v Evropi. Midva oskr-
bujeva le nekaj gostiln in {i-
{enski Mercatorjev center,
kjer je mogo~e kupiti sve‘e
vakuumsko pakirane zrezke.
Tr‘i{~e je odprto in ga ne {iri-

va, saj ne {iriva farme. ^e bo
pove~ano zanimanje rejcev,
bova oddajala mlade noje v
rejo h kooperantom, podob-
no kot delajo s pi{~anci. Ven-
dar reja ni enostavna in zah-
teva veliko znanja in pozor-
nosti, dr‘ava pa ne ka‘e prav
nobenega zanimanja. Na Ni-
zozemskem in v Belgiji so rej-
cem, ki so se preusmerili na
rejo nojev, dajali tudi po en
ali dva milijona mark subven-
cij. Portugalska in [panija sta
vabili rejce iz Evropske skup-
nosti in jim dali kolikor ‘iva-
li in zemlje so ‘eleli, le da so
se dela lotili resno. Tja so
od{li najini prijatelji iz Avst-
rije in tudi Nizozemske. Mid-
va sva hotela svoje znanje in
‘ivali prodati v Brazilijo, pa
na{a veterinarska uprava v
letu dni ni znala napisati iz-
voznega certifikata, ki so ga
Brazilci pri~akovali. In posel
je {el po zlu. Trenutno je ve-
liko zanimanje v Srbiji, pa v
Bosni, kjer je zemlje za pa{o
nojev na pretek.«

Odrasel noj ima nekaj ki-
logramov perja in kar nekaj
ko‘e:

»Ni {e pravega zanimanja
ne za perje ne za usnje. Kak{-
na okrasna peresa ‘e {e naj-
dejo kupca, perje, s katerim bi
lahko polnili posteljnino, pa
ostaja neuporabljeno. Ko‘e ‘e
strojimo, usnje je veliko bolj
trpe‘no kot goveje, ampak pri
nas {e ni pravega zanimanja
za njegovo uporabo. Denar-
nice in podobne galanterijske
izdelke je ‘e mogo~e dobiti, a
po svetu poznajo tudi ~evlje in
obla~ila. Morda bo kdo le na-
{el dovolj poguma in se lotil
usnjenih izdelkov. ^evlji, ki
jih imam, so imenitni. Lepi,
mehki in trpe‘ni.«

Jo‘e Vetrovec

Vili Poznik je za noje pripravil poseben informacijski program:

»Ko sem ugotavljal, kak{ne informacije bi jim najbolj koristile, sem
imel kar nekaj te‘av. Nimajo ni~ skupnega s pi{~anci niti z drugimi
farmskimi ‘ivalmi. Ugotovil sem, da so te ‘ivali zelo pla{ne in da
je v njih nekak{en prastrah. Na{el sem informacijo, s katero je
mogo~e zmanj{ati ta strah. Noji ‘ivijo na odprtem, se svobodno
gibljejo, a so zelo ob~utljivi in se stresno odzivajo na vse, kar ni
povsem naravno. Za noje je bilo potrebno najti veliko svojstvenih
informacij …«

Kozinc in svoje prepri~anje
podpre s {tevilkami:

»Prave rezultate bomo vi-
deli po {tirih mesecih, ko se
kon~a kriti~no obdobje. Tudi
zadnja faza, pri koncu ~etrte-
ga meseca, je {e kriti~na. Am-
pak bistvena razlika je opaz-
na ‘e sedaj. Rezultati so bolj{i
vsaj za osemdeset odstotkov:
pred hydronicom so imeli
prakti~no vsi drisko, nakar
smo to do neke mere popra-
vili s spremenjeno hrano, a
smo morali obvezno dodajati
farmatan ali pa aktivno oglje.
Odkar imamo novo vodo, ne
dodajamo ni~esar, pa tudi vsi
tisti, ki so za~eli piti novo
vodo, so se v enem tednu sta-
bilizirali. Kar se tega ti~e, je
vse na najbolj{em nivoju.«

Nojevi mladi~i so ob pitju
informirane vode pojedli dva-
krat ve~ kot prej:

»Prej smo v prvem mese-
cu reje le izjemoma dosegli
prirast {tiri kilograme, v prvi
seriji nojev, ki je ‘e imela
spremenjeno vodo, pa vse
‘ivali tehtajo med pet in se-

dem kilogramov. To je prva
serija, ki je pila spremenjeno
vodo ‘e od vsega za~etka.«

Velikim pticam, od kate-
rih je uporabno skoraj vse, v
Sloveniji me{ajo posebej za-
nje pripravljeno hrano, ka-
tere osnova je lucerna, ki ji

Hydronic je naprava, ki vodo, ki ste~e skozenj, napolni z ustreznimi,
najve~krat posebno izbranimi informacijami, ki tistemu bitju ali rast-
lini, ki tako informirano vodo pije, posreduje informacije, ki jih potre-
buje. Tako so ob splo{nih hydronicih za o‘ivljanje pitne vode za ljudi
nastali ‘e tudi hydronici za pi{~ance, pra{i~e, krave, konje in noje.
Prvi hydronici za izbolj{anje jezerske vode pa so ‘e vgrajeni v rezidenci
enega izmed saudijskih princev. (informacije po tel.: 041 727 899)

VE~JA TE‘A, NI~ DRISKE


