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Ko je bila pridelava hrane še pov-
sem ekološka, so bila tudi orodja 

taka ... Gotovo so jih etnologi že davno 
popisali in dokumentirali, a ker jih v 
Loški dolini večinoma imenujemo po 
svoje, jim tu namenjam nekaj besed. 

Drvú je naša beseda za drevo v po-
menu za lesen plug. Beseda se je ob-
držala tudi potem, ko so bili plugi že 
davno v celoti železni, a jih je še vle-
kla vprežna živina. 

Pri novejših plugih je bil lemež enostranski v dveh velikostih, št. 6 ali 7, 
kot povedo v Podcerkvi. Manjši je bil za oranje ledine, ker je zanjo po-
trebna večja moč, večji pa za že prej zorane njive. Obstajata dva načina 
oranja: za zluažǝt ali razvrč, ki sta se menjala vsako leto, da se zemlja 
ni kopičila na sredi njive ali da tam ni nastajal jarek. Orač je začel na 
desnem robu njive in se vračal po levem in tako razvrgel brazde, ali pa 
začel na sredini levo in se vračal po sredini desno ter tako zložil brazde. 
Lažje je šlo, če so imeli obračalni plug.  

Plug je imel tudi dodatno opremo (zatiče in verige, povezane s plu-
žno), s katerimi so regulirali globino in širino brazde. Če je bil zatič 
višje, se je oralo globlje in obratno … Plug je vlekel par konj ali volov, 
včasih pa tudi dve ali celo tri krave. V tem primeru sta bili dve kravi 
preko ene večje in dveh manjših vag pripreženi na plužno, tretja je 
vlekla spredaj in bila z verigo med drugima dvema prav tako pripre-
žena na plužno. Tej tehniki se je – podobno kot pri furmanih - reklo  
forájtat ali fíršpat. Uporabljali so jo pri oranju ozkih brazd trde, tež-
ke zemlje, predvsem ledine.

Pri nekaterih plugih se je lahko lemež odstranil in nastavil izkopač 
za krompir.

Brana za rahljanje zorane zemlje z vidika našega narečja ni kaj po-
sebnega, pri obdelavi pa je bila nepogrešljiva. Izdelane so bile prvo-
tno iz lesa, pravokotne ali na vrhu zaobljene oblike in nakovane s kot 
prst debelimi železnimi ostmi, pozneje pa so jih industrijsko izdelo-
vali v celoti iz železa. Vprežna žival je vlekla eno ali dve vzporedno, 
lesene včasih obtežene še s kamnom. Z vrvjo na zadnjem koncu se 
je uravnavalo pot brane, vsake toliko pa jo je bilo treba privzdigniti, 
da se je znebila nagrabljenega plevela in kep ter gladko stekla naprej. 
Njivo so pobranali tudi po sejanju žita, da se je seme zakrilo z zemljo.

Pri drviéscu ali drvieščku je zasnova enaka kot pri plugu oziroma 
drviesu, z različnimi nastavki pa postane okopáunǝk ali osipaunǝk. 
Dolgo so bila tudi drviesca lesena z ustreznimi železnimi pritikli-
nami, ki jih je izdelal kovač, pozneje pa v celoti železna v različnih 
izvedbah. Ker kmetje od nekdaj znajo dobro sodelovati, so si včasih 
izmenjavali tudi drviesca, na katerem je eden imel stalno pritrjen na 
primer okopaunǝk, drugi pa osipaunǝk in si s tem prihranili pre-
montažo potrebnega orodja. 

Isti nastavek z nastavljivo širino na drviescu lahko dela grabne oziro-
ma grábǝnčke, to je globlje sadilne vrste/vrstjê in ko se seme zasuje, 
tudi grobjê, to je grebene nad posajeno kulturo, praviloma krom-
pirjem. Isto orodje čez nekaj tednov krompir tudi osuje, potem ko 
so bile vrste prekopane, sadike pa z motiko okopane in oplete. Za 
prekopavanje ima drviésce nastavek s štirimi ali celo petimi motika-
mi oziroma lopatkami in se zdaj iz osipaunǝka prelevi v okopaunǝk 
ali prekopaunǝk. 

Ko je bilo polje zorano in pobranano, je za določene kulture, pred-
vsem peso in koruzo, lahko pa tudi za krompir, ki se sadijo ali sejejo 
v vrste, prišlo na vrsto čártalu - črtalo, s katerim so risali črte po 
njivi, pa ne za zabavo ampak so bile to sadilne vrstjé, ali grabǝnčkǝ, 
kamor je bilo treba potem na ustrezne razdalje položiti ali nametati 
seme. Krompir se namájta, drugo sadi … Razdalja med posajeni-
mi krompirji je bila po domače »za en čižem«, a je ta mera precej 
ohlapna, saj je otroški čevelj občutno manjši od odraslega, zato so 
nekateri raje rekli naj bo razdalja 30 cm, čeprav tudi te nihče ni 
meril, krompir se pa tudi ni pritoževal – če je bil v gneči, je pač 
zrasel bolj droban. 

Čártalu ima leseno prečno 
gred, na katero so spodaj 
pritrjeni trije nastavki, po-
dobni miniaturnim plugom, 
na sprednji strani obroč  za 
povezavo s plužno in vago 
oziroma vašco, ki je že se-
stavni del vprege, na vrhu pa 
dva visoka ukrivljena ročaja, 
malo preprostejša kot pri 
plugu in drviescu. Čártalu 
ima nastavljivo razdaljo med 
grabǝnčki, ki jih dela: za krompir 70 cm, za peso in koruzo 60 cm. 
Pogosto pa so na manjši površini za pripravo bolj globokih jarkov za 
krompir raje uporabili osipaunǝk. 

Tako plug za oranje kot čártalu potrebujeta za vprego plúžno, ki ima 
dve izvedbi.

Plúžna je okrajšava za plúžna kúlca. 
To je naprava med vprego in plugom, 
ki ima - tista za oranje - dve različno 
veliki kolesi, na levi manjše, na desni 
večje, tako da lemež ob ustreznem pri-
tisku reže brazde naravnost in se ne 
prevrača. Tudi plužne so bile prvotno 
lesene in okovane, pozneje v celoti že-
lezne. Za delo z železnim osipaunǝkam 
ali okopaunǝkam se ne rabi plužne, ker 
ima spredaj lastno kolesce. Lažjo iz-
vedbo plužne z enakima kolesoma pa 
se potrebuje pri delu s čártalom.  

Kadar je pri pridelavi krompirja na manjših površinah pela samo 
motika, so bile vrste ali posamezne jamice narejene počez čez njivo, 
vmes pa posajen nizki fižol. Na velikih njivah so bile vrste vedno 
po dolžini in obdelava krompirja tako omogočena in pospešena s 
pomočjo čártala, okopaunǝka, osipaunǝka in vprežne živali, naj-
večkrat konja. 

Ko pride čas za krompir uen mjêtat, izkopavanje omogoči nastavek 
na drviescu, ki ima na podoben plug kot ga ima osipaunek, pritrjene 
železne »prste«, da izorana zemlja ne  zasipa gomoljev nazaj. Tudi ta 
rabi plužno.  ■

Drvú, drviésce, 
okopáunǝk, osipáunǝk 
čártalu, plúžna …
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Hvala vaščanom Podcerkve za sodelovanje in informacije!


