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Drobnochovatelia sa zišli v meste pod Zoborom
denský divoko sfarbený, burgundský, kalifornský čierny,
činčila malá, kastorex, slovenský sivomodrý rex, ale
aj nemecký obrovitý strakáč
čierny, belgický obor divoko
sfarbený či novozélandský
biely.
Podľa informácií hlavného posudzovateľa králikov,
všetky králiky sú evidované
v elektronickom systéme,
takže registrácia zvierat je
zjednodušená a sprístupnená najmä mladšej generácii
chovateľov.

Výsledky šľachtiteľskej
práce slovenských, ale aj
zahraničných chovateľov
priblížila XXV. Celoštátna
výstava zvierat a V. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky,
ktorá sa konala 5. až
6. novembra na výstavisku Agrokomplex.

NITRA. Podujatie, ktoré tradične patrí medzi najväčšie chovateľské sviatky
na Slovensku, zorganizoval
Slovenský zväz chovateľov
(SZCH) po dvojročnej pauze
spôsobenej koronavírusovou pandémiou. Celkovo
479 chovateľov prezentovalo približne 4 000 zástupcov čistokrvných plemien
králikov, vodnej a hrabavej
hydiny a holubov z domácich i zahraničných chovov
z Maďarska, Českej republiky a Poľska. Výstavu sprevádzala ukážková expozícia
exotického vtáctva.
„To, že na výstave máme
taký veľký počet zvierat, je milým prekvapením. Po dvoch
rokoch neistôt a rôznych
obmedzení, ktoré oddialili
toto najväčšie podujatie roka
v Slovenskom zväze chovateľov, sme čakali, že bude
prihlásených menej zvierat.
Hydiny je asi toľko ako po
minulé roky, králikov je menej asi o tretinu a holubov
zhruba o polovicu,“ uviedol
Ing. Štefan Henžel, predseda
SZCH s tým, že návštevníci
si na nej mohli zakúpiť nový
chovný materiál na ďalšiu
chovateľskú sezónu, získať
kontakty na chovateľov a tiež
cenné informácie výmenou
skúseností, prípadne dohodnúť spoluprácu.
Najúspešnejším ohodnoteným zvieratám boli podľa

Hydina a holuby

Chrabranský králik patrí zatiaľ k najnovšie uznaným slovenským národným plemenám.

bodového ocenenia udelené
tituly Majster SR, Vicemajster SR, Šampión SR, Čestné ceny a v prípade králikov
aj ceny Vicešampión SR,
Víťaz Intercanin, Šampión
Intercanin a Majster Intercanin.
„Tohtoročnou novinkou
je, že naši sponzori darovali
všetkým oceneným vystavovateľom ku pohárom a diplomom aj krmivá pre zvieratá, čo by mohlo byť tiež
motiváciu pre chovateľov do
budúcnosti, aby sa prihlásili
do Nitry na Celoštátnu výstavu zvierat,“ konštatoval
predseda SZCH.
Králiky

Najväčšiu časť súťažnej
expozície tvorili králiky –
vyše 1 800 kusov takmer

140 plemien rôznych farebných rázov, osrstenia a veľkostí, od 10-kilogramových
obrov až po 0,8-kilogramové
zdrobnené plemená. Premiéru mal novošľachtený
králik – šarišský obrovitý
čierny modrooký, ktorého
autorom je Ján Palisko, člen
ZO SZCH Petrovany.
Najnovšie, zatiaľ posledné
uznané slovenské národné
plemeno králikov, ktoré sa
prezentovalo na výstave bol
chrabranský králik. Je produktom šľachtenia chovateľa a posudzovateľa králikov
Petra Šípoša z obce Chrabrany. Podarilo sa mu vyšľachtiť
králika v zásade siamského
s červenými znakmi, hnedými očami a bledým telom
mäsového typu.
Ak načrieme do histórie,
ako prvé slovenské národné

plemeno králikov bol uznaný slovenský sivomodrý rex.
Jeho šľachtiteľ bol Imrich
Vanek z Holíča a plemeno
bolo uznané v roku 1965
v Olomouci. Rexa prešľachtil do atraktívneho typu krátkosrstých králikov strednej
veľkosti Ing. Miloš Supuka
a v súčasnosti žne tento králik úspechy na všetkých chovateľských výstavách doma
a aj v zahraničí. Medzi naše
ďalšie národné plemená
patrí holíčsky modrý králik,
nitriansky králik, zemplínsky králik, zoborský králik,
liptovský lysko, zdrobnený
slovenský pastelový rex,
zemplínsky rex a slovenský
pastelový rex.
Čo sa týka počtov, na výstave dominoval najmä veľký svetlý strieborný, činčila
veľká, viedenský modrý, vie-

V expozícii hydiny sa
predstavila široká paleta plemien vodnej a hrabavej hydiny (1 193 ks). Z vyše 160
plemien mali najväčšie zastúpenie amroks pásikáva,
hempšírka zlatohnedá, oravka žlto hnedá, oravka biela
a oravka čierna, leghornka
biela, zdrobnené wyandotky
a velsumky viacerých farebných rázov, ale aj hus slovenská biela či kačica saská
modrá žltá.
„Na výstave v Nitre sme
okrem uznaných farebných
rázov oraviek a zdrobnených
oraviek predstavili nové dva
farebné rázy nášho jediného
národného plemena hrabavej hydiny, a to rodovo sfarbená a krahulcová. Tie prešli
niekoľkoročným šľachtením
a čoskoro budú zaradené
do Vzorníka plemien hydiny. V procese šľachtenia sú
aj dva farebné rázy v zdrobnenej forme tohto plemena
– krahulcová a čierna. V sú-

časnosti má veľká oravka
uznané rázy žltohnedá, biela
a čierna; pri zdrobnenej forme sú uznané rázy žltohnedá, biela a rodovo sfarbená,“
informoval Štefan Henžel,
ktorý je aj predsedom Klubu
chovateľov oraviek.
Z neuveriteľných, až 189
vystavených plemien holubov (829 ks) mal najvyšší
podiel rys modrý šupinatý
bielohrotý, piešťanský obor
čierny tiger, texan rodofarbý
svetlý a tmavý, slovenský hrvoliak čierny a slovenský vysokoletúň modrý čiernopásavý. Radosť z výstavy mala
najmä laická verejnosť – deti
s rodičmi sa pri klietkach
nadchýnali rôznymi plemenami, farebnými rázmi, veď
kedy má mestské dieťa, ale
i dospelý človek možnosť
vidieť rozmanité plemená
králikov, sliepok či rôznych
exotov.
Na podujatí sa konala aj
autogramiáda nedávno vydanej publikácie Slovenský
statok – slovenské plemená hospodárskych zvierat,
ktorej autorom je Michal
Straka. Kniha poskytuje
komplexný prehľad našich
národných plemien hospodársky významných zvierat
– koní, hovädzieho dobytka,
oviec, kôz, hydiny, králikov,
holubov a včiel. Dá sa v nej
tiež dočítať o ich histórii,
pôvode, procese šľachtenia,
zahŕňa charakteristiku jednotlivých plemien či informácie o aktuálnom stave ich
chovu.
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Zdrobnená oravka čierna – nový farebný ráz.

Zdrobnená oravka krahulcová – nový farebný ráz.

Liptovský lysko činčilový s typickou bielou lyskou na čele.

Budapeštiansky krátkozubý letúň žltý.

Rumunský holokrký letúň červený.

Riman hnedoplavý.

