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PREDGOVOR
Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo smo morali uskladiti
naše predpise na podro ju reje ter zaš ite doma ih živali z
evropskimi. Tako je bilo napisano kar veliko zakonov in
podzakonskih aktov, ki pa se seveda dopolnjujejo še danes.
Eden prvih zakonov na tem podro ju je bil Zakon o zaš iti
živali iz leta 1999. Leta 2001 je bil napisan Zakon o
veterinarstvu in leto kasneje, 2002, še Zakon o živinoreji.
Natan nejša navodila glede reje in zaš ite doma ih živali so
podana v podzakonskih aktih, kot so razni pravilniki ter
uredbe.
Vsi obvezni predpisi obravnavajo minimalne standarde, ki so
še sprejemljivi za rejo doma ih živali. Gre za kompromis med
ekonomiko reje in prireje ter po utjem živali.
Minimalni pogoji v obveznih predpisih pomenijo tiste
standarde, ki zadevajo rejo praši ev od rojstva do smrti in ob
tem živali ne trpijo oziroma naj ne bi trpele. Gre za velikost
prostora, v katerem praši i bivajo, za vrsto tal, za osvetlitev
prostorov, za temperaturo v bivalnem prostoru, za oskrbo s
svežim zrakom, za gostoto naselitve, nadalje za ravnanje z
živalmi v prostoru in med prevozom, za oskrbo bolnih živali,
za zdravstveno preventivo, za oskrbo z vodo in krmo itd.
Pomembnejši evropski in naši zakonski ter podzakonski akti,
ki obravnavajo zaš ito živali so:
•
•
•
•
•
•
•

EU direktiva (1991/630/EEC )
EU direktiva (2001/93/EC)
EU direktiva (2001/88/EC)
Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS, št. 33/2001)
Zakon o zaš iti živali (Ur.l. RS, št. 98/1999)
Zakon o živinoreji (Ur.l. RS, št. 18/2002)
Pravilnik o pogojih in na inu prevoza živali (Ur.l. RS,
št. 86/2000)
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•
•
•
•
•
•

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o
pogojih in na inu prevoza živali (Ur.l. RS, št.
108/2000)
Pravilnik o strokovnem svetu za zaš ito živali (Ur.l.
RS, št. 62/2000)
Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih in na inu
prevoza živali (Ur.l. RS, št. 64/2001)
Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih in na inu
prevoza živali (Ur.l. RS, št. 16/2002)
Pravilnik o minimalnih pogojih za zaš ito rejnih živali
in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic
(Ur.l. RS, št. 41/2003)
Pravilnik o spremembi pravilnika o minimalnih pogojih
za zaš ito rejnih živali in postopku registracije hlevov
za rejo kokoši nesnic (Ur.l. RS, št.117/2004).
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1 UVOD
Dobro po utje praši ev je pomembno, ne samo za uspeh
reje, temve tudi za zdravo življenje živali v omejenem
prostoru. Vse države, ki so poznane po praši ereji, so izdale
svoj Kodeks o dobrem po utju, ne samo praši ev, temve
vseh doma ih živali. Ti kodeksi presegajo normative, ki so
dolo eni z zakoni, direktivami in pravilniki. Da jih presegajo,
pomeni, da so v njih normativi, ki so jih praši erejski
strokovnjaki podali rejcem kot neobvezen nasvet oziroma
priporo ila, ki omogo ajo živalim, da se bolje po utijo in da
prihaja do manj bolezni, kot pa pri striktnem ravnanju po
obveznih predpisih. Primer obveznega minimalnega prostora
za 100 kg težkega pitanca je po obveznih naših in evropskih
predpisih 0,65 m2. Za pripuš eno mladico, ki je po velikosti
podobna pitancu in niti ni nujno, da je breja, pa je obvezna
površina 1,64 m2. To pomeni, da se vrednoti le bodo a
plemenska žival, pitanec pa gre tako ali tako v zakol in je
njegovo po utje manj pomembno. Predpisi in normativi, ki so
podani v kodeksih dobre reje praši ev, so neobvezni. V njih
se skuša rejcem s priporo ili podati predvsem naslednje:
1. Obvarovati živali pred lakoto, žejo in podhranjenostjo
2. Nuditi živalim dovolj velik prostor za ugodno bivanje in
zavetje
3. Nuditi živalim takojšnjo pomo v primeru bolezni in jih
obvarovati pred stresi
4. Omogo iti živalim pogoje za njihov normalen vzorec
vedenja
5. Nuditi jim im manj naporen prevoz bodisi iz reje v
rejo ali v klavnico.
2 PROSTOR ZA NAMESTITEV PRAŠI EV
Prostor za namestitev praši ev vklju uje minimalno površino
na žival v skupinskih in individualnih boksih, osnovne
mikroklimatske razmere, kamor sodijo temperatura, vlaga,
osvetlitev, hrup ter privez živali. Omenjene lastnosti urejajo
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naši zakoni, podzakonski akti ter direktive EU. V zakonskih
predpisih so opisani splošni pogoji držanja živali, v Pravilnikih
ter Direktivah EU pa splošni in posebni pogoji, ki natan no
dolo ajo minimalne pogoje za rejo živali.
2.1 Obvezni zakonski predpisi iz direktiv EU, naših
zakonov ter pravilnikov
Minimalna talna
površina boksov
Telesna masa živali

Maksimalna širina rež
Kategorija živali

do 10 kg

0,15m

2

Sesni pujski

11 mm

od 10- 20 kg

0,20m2

Odstavljenci

14 mm

Pitanci

18 mm

od 20-30 kg

0,30m

2
2

od 30-50 kg

0,40 m

od 50- 85 kg

0,55 m2

Minimalna
širina rešetk
Kategorija živali
Sesni pujski in
odstavljenci
50 mm
Pitanci,
mladice
po
pripustu in svinje 80 mm

Mladice in svinje 20 mm

od 85 -110 kg 0,65 m2
ve kot 110 kg 1m2

Preglednica 1: Obvezna talna površina, maksimalna širina
rež ter minimalna širina rešetk pri razli nih kategorijah
praši ev.
Velikost boksov
Pripuš ena mladica v skupinskem boksu potrebuje
minimalno 1,64 m2 talne površine, svinja pa 2,25 m2. Pri
skupini do 6 živali se ta prostor pove a za 10%, oziroma
zmanjša za 10% pri skupini nad 40 živali. Breja mladica v
skupinskem boksu potrebuje 0,95 m2 neovirane polne talne
površine, breja svinja pa 1,30 m2. Od 1. januarja 2012 bo ta
zahteva veljala za vse reje (rekonstruirane, nove in tudi
obstoje e). Površina drenažnih odprtin na takih tleh ne sme
presegati 15%, z omenjenim datumom samo 10%. Podobno
velja pri pitancih. Dolžina stranic skupinskih boksov, v katerih
so plemenske živali, mora biti minimalno 2,8 m, oziroma ve
kot 2,4 m, kadar je v boksu manj kot 6 živali.
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Minimalna površina boksa za merjasca mora biti 6m2, e v
boksu opravlja tudi skok, mora biti ta površina 10 m2. Mladice
in svinje so v skupinskih boksih od 4. tedna po pripustu do 1.
tedna pred prasitvijo. V manjših rejah do 10 svinj so lahko le
te v individualnih boksih celo dobo brejosti, vendar morajo
imeti možnost obra anja.
Za prepre evanje motenj v obnašanju morajo imeti praši i
v boksu bodisi slamo ali kak drug material ter razne
predmete, ki zadovoljujejo njihove psihi ne potrebe in
prepre ujejo razne motnje v obnašanju, kot je na primer
grizenje repov.
Privez
Pri rekonstrukciji obstoje ih objektov ali novogradnjah je
privez mladic in svinj prepovedan, z januarjem 2006 pa
prepoved velja za vse reje.
Osvetlitev
Praši i morajo imeti v objektih svetlobo in sicer minimalno 8
ur dnevne svetlobe z mo jo osvetlitve 40 Lx. Na voljo mora
biti tudi dodatna mo nejša osvetlitev za pregled praši ev,
razna cepljenja itd.
Hrup
Objekti morajo biti postavljeni stran od hrupa oziroma ta ne
sme biti v prostoru ve ji od 85 dB.
2.2 Priporo ila
2.2.1 Talna površina pri merjascih
Merjaš ev boks naj ima vsaj 7-8m2 talne površine, s tem, da
je krajša stranica dolga najmanj 2,5m. Pri delno rešetkastem
podu zadostuje 6-7m2. Merjasec, ki v svojem boksu opravlja
naravni pripust, naj bi imel najmanj 10m2 talne površine z
ogradami, visokimi 1,5 m. Nad boksom ne sme biti kakršnih
koli pre k, ki bi ga v asu skoka lahko ovirale ali
poškodovale. To so najve krat vodovodne cevi. Udarec v
hrbet ga lahko za vedno odvrne od svojega poslanstva.
Važno je, da so tla suha in nedrse a, saj si lahko poškoduje
noge, zlasti zadnje. Moderne pasme imajo namre zelo šibke
11

sklepe, predvsem na meji med hrustancem in kostjo na
stegneni ni glavici.

Slika 1: Prostoren boks je pogoj za dobro po utje in uspešno
plodnost merjasca.
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Slika 2: Premajhen boks za merjasca.

Slika 3: Nad merjaš evim boksom potekajo razne cevi (tudi
vodovodne), ki ga ovirajo pri zaskoku.
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Merjasec mora biti vhlevljen tako, da vidi in sliši svoje
vrstnike. V poodstavitvenem asu pozitivno vpliva na bukanje
svinj. Prav tako vpliva na bukanje mladic. Mladega merjasca
previdno vodimo k starim svinjam, saj se zaradi agresivnosti
posamezne svinje lahko ustraši in izgubi libido. To se lahko
zgodi tudi zaradi dolgotrajnega pomanjkanja stika s svinjami.
Priporo ljivo je, da je boks z merjascem med boksi s
svinjami, saj ugodno vpliva na njihovo spolno aktivnost.
Starost merjasca
v mesecih
Do 12

2

Talna površina (m )
do leta 1998

Od 12 to 18

-

18 in ve
Kjer opravlja skok

6
7

2

Talna površina (m )
po letu 1998
4
5
6
7

Preglednica 2: Nizozemska, ki je med vodilnimi
praši erejskimi državami v Evropi, v svojem predpisu o
minimalnem prostoru za merjasce upošteva starost živali, v
emer se lo i od EU direktive. Uporabljati samo termin
»odrasel merjasec« ne pove skoraj ni .
Važno je, da je merjaš ev boks suh in nedrse , kar je najbolj
pomembno pri pripuš anju. Zdrs pri zaskoku je lahko
usoden. Pride do naloma ali odloma stegneni ne glave na
stegnenici. Polna tla z nastilom so prav gotovo
najprimernejša, saj s tem zadovoljimo potrebam praši ev po
ritju, kar je njihova lastnost, hkrati pa prepre ujemo obolenja
nog.
2.2.2 Talna površina pri mladicah in svinjah - skupinski
boksi
Živali morajo imeti dovolj prostora, da vstanejo, se obra ajo
in se brez nelagodja lahko isto asno uležejo. Urejeno mora
biti dreniranje prostora za blatenje in uriniranje, ki zagotavlja
suh prostor. Pomembno je, da se živali s sosednjih boksov
med seboj vidijo ali vzpostavljajo kontakt.
14

Pripuš ene mladice so med brejostjo skupaj, prav tako stare
svinje, vendar moramo gledati na razliko v telesni masi.
Prvesnice po odstavitvi lahko združujemo z tistimi starimi
svinjami, ki so med laktacijo veliko izgubile na masi.
Pomembno je, da ima vsaka žival pregrajeno krmiš e.
Dogaja se namre , da je kaka žival odrinjena in za ne hirati.
Zato jo moramo dati v svoj boks. Nepripuš ene mladice v
skupinskem boksu naj bi imele talne površine vsaj 1,2 m2,
med brejostjo 2,5 m2. Skupinski boksi za plemenske svinje
ne smejo imeti nobene stranice krajše od 2,8 metra.
Skupinski boksi dokazano ugodneje vplivajo na po utje
živali. Manj je psihi nih motenj, ve gibanja povzro a tudi
ve jo miši no ter kardiovaskularno (srce in ožilje) aktivnost.
Vse pregradne pre ke, tako v skupinskih kot individualnih
boksih naj bodo navpi ne in ne vodoravne. To prepre uje
možnost zadavitve, zlasti pri mladicah in v primeru pretepa
med živalmi iz sosednjih boksov.

Slika 4: Navpi ne pregradne pre ke
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Slika 5: Vodoravne pregradne pre ke.
2.2.3 Talna površina pri mladicah in svinjah - individualni
boksi
Mladice in svinje po odstavitvi so lahko v individualnih
pripustiš ih z dimenzijami 0,7m x 2,1m (1,5m2), odvisno od
velikosti živali. Tu so lahko le 3-4 tedne po pripustu in 7 dni
pred pri akovano prasitvijo. V manjših rejah do 10 svinj so
lahko le te v individualnih boksih celo dobo brejosti, vendar
morajo imeti možnost obra anja.
2.2.4 Talna površina pri brejih in doje ih svinjah ter
sesnih pujskih
Breje svinje kak teden pred prasitvijo lahko kažejo znake
pojatve, saj hormon progesteron, ki vzdržuje brejost,
popuš a. Teden dni pred prasitvijo morajo biti breje svinje
premeš ene v kotitvene bokse, kjer naj bi imele možnost
graditve gnezda z gnezditvenim materialom (slama, seno).
16

Živali na golih tleh kažejo znake nervoze. Za kote o svinjo ne
sme biti nobenih preprek, razen pre ke ob zadnjem delu
živali, ki prepre i poleganje pujskov.

Slika 6: Dovolj dolg kotitveni boks omogo a tudi morebitni
poseg pri težkem porodu. Pre ka zadaj prepre uje
poleganje pujskov med kotenjem.
Svinji mora biti omogo en dovolj velik prostor za svobodno
gibanje, leganje in vstajanje, vendar mora biti s pregrado
lo en od prostora za pujske. Poenostavljeno re eno mora biti
minimalen prostor za kote o svinjo tako velik, kolikor je
kvadrat dolžine živali. Kotitveni prostor za doje o svinjo naj bi
bil velik 7m2. V asu kotenja naj bo svinja vkleš ena, da se
ne more obra ati. Ve ina kotitvenih boksov je prekratka
glede na dolžino svinje v asu kotenja, saj pri težkem porodu
ni prostora za tistega, ki opravi poseg. Pujski morajo imeti
možnost, da se že v asu, ko se svinja še ni o istila,
umaknejo, saj se kar pogosto zgodi, da je svinja v tem asu
popadljiva. To je posledica ali zaostajanja posteljice ali plodu,
kar povzro i nervozo ali bole ino pri živali. V primeru
popadljivosti pujske ni dobro izolirati tako, da jih svinja ne
17

vidi. Zato jih premestimo v škatlo, ki jo postavimo tako, da jih
vidi ali vsaj uti v svoji bližini.
Tla v prasitvenem boksu so lahko polna, rešetkasta (plastika)
ali mrežasta (pocinkana mreža). Važno je, da se dajo dobro
oprati in razkužiti. Širina rešetk ne sme biti ve ja od 25 mm,
špranje med njimi pa najve 9 mm. Pujski morajo imeti dovolj
velik topel in suh prostor, kjer po ivajo. Tla na tem mestu
morajo biti polna ali z nastilom. Bistveno je, da jim preko
rešetk ne piha po spodnjem delu telesa, saj do drisk
velikokrat pride zaradi podhladitve trebuha.

Slika 7: Sesni pujski potrebujejo suh prostor , ki je zaš iten
pred prepihom skozi rešetke.
Pujski morajo biti pri svinji najmanj 28 dni. Prostor okoli
doje e svinje mora biti dovolj velik, da pujski nemoteno
sesajo. Lahko se odstavijo teden dni preje, e jih preselimo v
prazen in ist prostor, ki je posebej ogrevan ter lo en od
ostalih prostorov.
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2.2.5 Talna površina pri odstavljencih in pitancih
Naselitev odstavljencev moramo izvršiti kar se da hitro po
odstavitvi s im manj mešanja živali iz razli nih skupin.
Prostor mor biti dobro ogrevan, ist in suh, s imer
prepre imo razna obolenja, za katera so odstavljenci najbolj
dovzetni, saj izguba matere, novo okolje, nova prehrana in
novi vrstniki zelo stresno vplivajo nanje. Prav zadnja leta je
po Evropi (tudi pri nas) razširjeno virusno obolenje 6-14
tednov starih odstavljencev in pitancev, tako imenovan
PMWS (poodstavitveno hiranje pitancev), ki skupaj z drugimi
bakterijami povzro a velike izgube med pitanci (do 30%) in
za katerega zaenkrat ni cepiva. Širitev bolezni lahko mo no
zmanjšamo, e im manj grupiramo živali iz razli nih skupin
in e zmanjšamo število živali v boksu.. Prostor pa mora biti
dovolj velik tudi zato, da se bolne ali zatirane živali lahko
umaknejo. Na odstavljenca pri masi 10 kg naj bi bilo od 0,180,20 m2 talne površine, pri masi 25 kg pa 0,4m2.
Telesna masa (kg)
Odstavljenci
Do 30 kg
30 - 50
50 - 85
85 - 110
nad 110

2

Talna površina (m )
do leta 1998
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
1.0

2

Talna površina (m )
od leta 1998 dalje
0.4
0.4
0.6 (0.40)
0.8 (0.55)
1.0 (0.65)
1.3 (1.00)

Preglednica 3: Odstavljenci in pitanci imajo po nizozemskih
predpisih ve ji prostor, kot ga narekuje EU Direktiva
Pitanci pri telesni masi 80-100 kg naj bi imeli talne površine
od 0,85–1,0 m2. Dokazano je, da ve ja svoboda gibanja
vpliva pozitivno tako na po utje, kot tudi na prirast in zdravje.
Statisti no zna ilno manj degenerativnih sprememb na
sklepih je pri živalih z ve jo možnostjo gibanja. e mora imeti
100 kg težka mladica po EU Direktivi 1,64m2, zakaj bi imel
pitanec pri isti telesni masi samo 0,65m2 (zato, ker gre v
zakol?).
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Praši i v skupinskih boksih morajo imeti kak predmet (npr.
vise o verigo) za zadovoljevanje svojih potreb po igranju. To
tudi prepre uje grizenje repov. Kjer je možen nastil, na
primer slama, le ta prepre uje preveliko hlastanje po krmi in
zmanjšuje izpodrivanje sovrstnikov pri zauživanju krme. S
tem je tudi manj težav s prebavili, saj šibkejši hitreje hlastajo
krmo, da jim je mo nejši ne pojedo.
2.2.6 Vrste tal ter posledi ne poškodbe
Tla v boksih so lahko polna, polna z nastilom, polna z
globokim nastilom, mrežasta ali rešetkasta (beton, plastika
ali kovina).
Poškodbe, ki jih utrpijo živali na posameznih vrstah tal, so
razli ne. Betonske rešetke, ki so hrapave, lahko povzro ijo
poškodbe parkljev, vendar manj drsijo. Posledice so po eni
parklji in posledi na obolenja. Plasti ne rešetke so gladke in
najve krat spolzke, kar dela živalim težave pri vstajanju.
Posledice so odrgnine na nogah. Izpusti amonijaka so ve ji
pri betonskih rešetkah, kot pri kovinskih ali plasti nih.
Nekatere raziskave so pokazale, da so nekatera obolenja
pogostejša pri polnih tleh z globokim nastilom, kot pri
rešetkastih podih. Gre za parazitoze, kot so glistavost,
kokcidioza in mikotoksikoza pri odstavljenih svinjah ter
mikoplazmoza in infekcijski artritis v zadnji fazi pitanja.
Zanimivo je spoznanje, da so imele svinje na polnih tleh
(asfalt) pogostejša vnetja na svitkovem robu parkljev
(panaricij), kot na rešetkastih tleh.
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Slika 8: Odrgnina na stopalu – posledica rešetk.
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Slika 9: Plasti ne rešetke v pitališ u.
Mrežasti podi v prasitvenih boksih imajo ostre robove zaradi
tehnologije cinkanja, zato povzro ajo odrgnine ter posledi ne
sklepne artritise pri sesnih pujskih. Pretrgane mreže so zelo
nevarne za pujske in doje e svinje. Najbolj primerna so polna
tla z nastilom, ki vsaj do neke mere nadomeš ajo razmere v
naravi. Na Nizozemskem so prepovedana v celoti rešetkasta
tla in betonske rešetke.
2.2.7 Privez živali
Pri rekonstrukciji obstoje ih objektov ali novogradnjah je
privez mladic in svinj prepovedan. Z januarjem 2006 bo
prepovedan privez tudi v vseh ostalih rejah.
2.2.8 Osvetlitev
Osvetlitev, ki je predpisana, je premajhna, e upoštevamo,
da so prostožive e živali deležne polne dnevne svetlobe.
Priporo a se deset urna umetna osvetlitev jakosti vsaj 50
luxov. To je pomembno ne samo zato, da se živali vidijo med
seboj in da najdejo krmo, pa pa tudi za ve je vzpodbujanje
22

bukanja pri svinjah. Še bolj pomemben od jakosti je as
osvetlitve. Nikakor ne sme biti prostor osvetljen pono i.
Dolžina umetne osvetlitve naj se ujema z dolžino dneva.

Slika 10: Pravilno osvetljen hlev.
Zadostna osvetlitev je potrebna tudi za vsa rejska in
veterinarska opravila. Gre za preventivna in terapevtska
cepljenja ter za razne diagnosti e posege, kot so odvzem
krvi, urina in blata ter diagnosti na cepljenja, na primer
tuberkulinizacija.
2.2.9 Temperatura
Nizka temperatura
Pri novorojenih pujskih se priporo a ogret zaprt prostor, kjer
je minimalno 30 oC. To dosežemo z zaprtim lesenim
zabojem, ki ima z vrha infrarde o žarnico.
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Slika 11: Novorojeni pujski pod infrarde o žarnico.
e je ta zaboj na mrežastih ali rešetkastih tleh, je
pomembno, da so tla na tem mestu podložena z gumo ali
lesom, da se pujski ne prehladijo. Problemi z driskami in
ostalimi obolenji so dosti ve ji tam, kjer so tla mrežasta ali
rešetkasta (plastika). Pujski si zelo pogosto prehladijo trebuh
in revesje. Prehladijo se lahko tudi, ko ta prostor zapustijo in
sesajo mleko. e pujski pri po itku ležijo vsak za sebe,
pomeni, da jim temperatura ugaja. Ko se tiš ijo drug drugega
ali so celo eden na drugem, pomeni, da jih zebe.
Prenizke temperature lahko povzro ijo prehlad rodil in to
zlasti, e mlade živali (mladice) ležijo na betonskih rešetkah.
Pojavijo se celo huda gnojna vnetja maternice.
Sesni pujski
Odstavljeni pujski
Pitanci
Svinje
Merjasci

o

28 – 32 C
o
25 C
o
15 – 20 C
o
15 – 20 C
o
15 – 20 C

Preglednica 4: Priporo ena temperatura pri posameznih
kategorijah praši ev.
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Slika 12: Zaradi prenizke temperature se pujska grejeta na
materi.
Visoka temperatura
Praši i imajo slab termoregulacijski sistem, predvsem se ne
morejo znojiti preko znojnih žlez. Pri visokih temperaturah
zraka to kompenzirajo z oddajanjem toplote preko hladnih
predmetov – ležanje na betonskih rešetkah, s
samopolivanjem z vodo iz napajalnikov, stiskanjem ob
kovinske ograje, odmikanjem od sovrstnikov ter uriniranjem,
blatenjem in pospešenim izdihavanjem. Plemenske svinje se,
kot vemo, bolj bukajo pri nižjih temperaturah. Zato za nemo
mladice pripuš ati pozno jeseni. Te iste živali se bodo kot
prvesnice bukale spomladi in ne poleti, ko visoke
temperature zavirajo estrus. V poletni vro ini je priporo ljivo
pospešiti ventilacijo, zelo uspešno se je pokazalo tudi
škropljenje živali z vodo.
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2.2.10 Ventilacija
Ventilacija je potrebna zaradi odvajanja odve ne vlage v
hlevu, ki jo povzro ajo dihanje in uriniranje živali, razlike v
temperaturi (kondenz) ter pranje boksov z vodo. Potrebna je
tudi za odvajanje škodljivih plinov iz hleva ter za hlajenje
prostora v vro ih mesecih. Prevelika vlaga v hlevu povzro a
ugodne razmere za razvoj raznih bolezni, tako virusnih kot
tudi bakterijskih. Naravna ventilacija skozi okna ter ostrešje
je bolj zdrava, kot umetna z ventilatorji.

Slika 13: Stenski ventilatorji.
Ventilatorji so lahko bodisi stenski, ki lahko sesajo
onesnažen zrak iz hleva ali dovajajo svež zrak v hlev. Talni
ventilatorji so vezani na jaške pod rešetkami, kamor se izceja
gnojevka in imajo funkcijo izsesavanja škodljivih plinov, zlasti
amoniaka, vodikovega sulfida in ogljikovega dioksida.
Talni ventilatorji v boksih s plemenskimi živalmi (skupinski
boksi z odstavljenimi svinjami, individualni boksi s
pripuš enimi svinjami, skupinski boksi z brejimi svinjami)
nimajo ve jih posledic za zdravje živali. Škodljivi pa so v
prasiliš ih ter vzrejališ ih, kjer so tla rešetkasta ali mrežasta.
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Sesni pujski in odstavljenci še nimajo dovolj dobre zaš ite niti
dovolj debelega sloja maš obe, ki bi jih š itil pred prepihom,
ki se ustvarja v takih boksih. Prehladijo si spodnji del telesa
(trebuh), zato je v takih rejah ve vnetij revesja (koli driska)
in plju .
2.2.11 Prah in vlaga
Prašni delci, ki jih v hlevskem zraku povzro ajo suha krmila,
so lahko prenašalci raznih klic. e ti prostori niso dovolj
zra ni in je zaradi prekomerne gostote v njih velika vlažnost,
so razmere za razvoj in širjenje bolezni še ugodnejši. Ve ina
virusnih obolenj na plju ih se pojavlja prav tedaj. e klima v
prostorih ustreza, pa živali vseeno kašljajo, je lahko to
posledica draženja sluznic dihal. To opazimo zlasti takrat, ko
pokladamo krmo. Praši i hlastajo, z dihanjem in skakanjem
pa dvigajo prah. V rejah, kjer imajo avtomatsko krmljenje
preko dozatorjev, iz katerih se usiplje krma z višine, je to
seveda še bolj opazno.
3 KRMLJENJE IN NAPAJANJE
3.1 Obvezni zakonski predpisi iz direktiv EU, naših
zakonov ter pravilnikov
Praši em mora biti zagotovljena ustrezna prehrana, ki
ustreza njihovi starosti, telesni masi ter fiziološkemu stanju.
Ustrezati mora tudi njihovim etološkim potrebam. Živali
morajo biti krmljene vsaj enkrat dnevno. Vse živali v
skupinskih boksih morajo imeti isto asen dostop do hrane.
Živali morajo imeti zagotovljeno zadostno koli ino iste in
sveže vode v slehernem trenutku.
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Kategorija
Pujski do 8 kg
Odstavljenci do 25 kg
Pitanci do 50 kg
Pitanci do 100 kg
Mladica
Pripuš ena svinja
Breja svinja
Doje a svinja
Odstavljena svinja
Odrasel merjasec

0,30 kg
1,10 kg
2,30 kg
2,5 kg
2,5 kg
3 kg
3-3,5 kg
5-6 kg (po volji)
3 kg
3,5 kg

Preglednica 5: Okvirne dnevne potrebe po krmi.
3.2 Priporo ila
3.2.1 Krmljenje mladic
Tehnologija vzreje mladic ima odlo ilen vpliv na kasnejše
reproduktivne sposobnosti živali, zdravje in na celotno
življenjsko prirejo po živali. Trajanje izkoriš anja plemenskih
svinj je eden najpomembnejših vplivov na obseg remonta in
na gospodarnost vzreje pujskov.
V preteklih desetletjih so bile plemenske svinje precej bolj
robustne, imele so ve telesnih zalog , njihova proizvodnost
je bila precej manjša in bile so manj podvržene ekstremnim
prehranskim nihanjem. Z izboljševanjem proizvodnih
lastnosti živali so se spremenile tudi živali , predvsem njihova
telesna sestava. Prehrana modernih plemenskih živali pa
postaja vse zahtevnejša v kvalitetnem smislu.
Za pravilno krmljenje živali, posebno plemenskih, moramo
dobro spoznati živali, upoštevati njihove genetske
sposobnosti ter podrediti prehrano njihovim dejanskim
potrebam z ozirom na rastno obdobje, namen rabe ter v
odvisnosti od reprodukcijske faze.
Normativi za oskrbo mladic s hranljivimi snovmi so enaki kot
pri pitancih pri nižjih telesnih težah. V poznejših obdobjih
rasti pa se prehrana plemenskih mladic razlikuje od prehrane
pitancev najbolj glede vsebnosti energije, esencialnih
aminokislin ter vsebnosti rudnin in vitaminov. Splošno pravilo
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za oskrbo mladic z aminokislinami ter z makro minerali je
okoli 10 % pove anje le teh od njihove vsebnosti v krmi za
praši e pitance. Z uporabo surovin bogatih z beljakovinami,
izklju no rastlinskega porekla, ki imajo tako kot žita nižjo
vsebnost fosforja, moramo še posebej paziti na oskrbo
mladic z zadostno koli ino razpoložljivega fosforja.
Kalcij in fosfor bistveno pripomoreta k krepitvi kosti, saj
opažamo, da so mladice, predvsem pri naravnem pripustu
prešibke v nogah, da bi zdržale težo merjasca. Na velikih
farmah je celo veljalo na elo, da tista mladica, ki ne zdrži
teže merjasca, ni dovolj mo ne konstitucije.
Mladice ,ki vstopajo v prvi reprodukcijski ciklus v primerni
plemenski kondiciji z dovolj telesnih rezerv, dosegajo boljše
proizvodne pri prvem gnezdu ter dosežejo boljšo življenjsko
prirejo, ker jih dojenje ne iz rpa in se v normalnem asu po
odstavitvi gonijo.
U inek obilnega krmljenja pred pripustom mladic ugodno
u inkuje na število ovuliranih jaj ec, še posebno pri mladicah
v slabši kondiciji. V praksi se potrjuje, da pri mladicah , ki so
preskromno krmljene med brejostjo in obilno med dojenjem
obstaja velika verjetnost, da se bodo v asu dojenja preve
iz rpale in bodo kot neplodne izlo ene iz rede že po prvem
gnezdu.
V asu dojenja prvesnice koli insko malo jedo, zato imajo v
tem asu navadno negativno krmno bilanco.
Glavni problem pri oskrbi plemenskih mladic je vezan na
njihovo oskrbo z energijo. Prenizek nivo zauživanja energije
v asu laktacije je osnovni vzrok za zakasnitev bukanja,
zmanjšan obseg ovulacije ter tiho gonjenje.
Pravilna kondicija odstavljene prvesnice ali stare svinje je
taka, da je žival, gledano s strani, izklesana, vendar ne toliko,
da se vidi hrbtni greben in ima preležanine na ple ih.
3.2.2 Krmljenje plemenskih svinj
Prehrana plemenske svinje vpliva na zapletena življenjska
dogajanja v živalskem organizmu, katerih odsev je plodnost
oziroma njena produktivnost.
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Med brejostjo potrebuje svinja hranila za vzdrževanje, za
nalaganje v plodove, ter predvsem v prvih rodnih obdobjih
tudi za rast in nalaganje v telesne rezerve. S poznavanjem
telesne mase svinj in rasti je mogo e oceniti potrebe svinj v
odvisnosti od telesne mase, faze brejosti, temperature okolja
in na ina reje.
Svinje moramo med brejostjo krmiti tako, da ves as sledimo
njihovim potrebam. Bistveno na elo, ki velja v prehrani svinj
je: skromno krmimo med brejostjo in obilno v asu dojenja.
Ugoden vpliv obilnega krmljenja pred pripustom velja
predvsem za svinje, ki so bile med dojenjem prejšnjega
gnezda pujskov preskromno krmljene in so preve iz rpane.
V nizki brejosti, takoj po pripustu, je najbolje (tri tedne)
svinjam zmanjšati dnevno koli ino krme na okoli 2 kg, ker
obilno krmljenje, posebno v prvih dneh po pripustu, vodi do
pove anja odmiranja zarodkov
V obdobju nizke brejosti krmimo svinje bolj skromno, v
zadnjih 2-4 tednih pa obilneje. V zadnji tretjini brejosti se
potrebe po hranilnih snoveh pove ajo, saj plodovi najbolj
intenzivno rastejo. Pove anje zauživanja krme v zadnjih
tednih pred prasitvijo nima negativnega vpliva niti na
kondicijo svinj, niti na zauživanje krme v laktaciji.
Pred prasitvijo je potrebno dnevne obroke plemenskim
svinjam zmanjšati, da imajo bolj prazna prebavila, ker lažje in
hitreje prasijo. Po prasitvi dnevne odmerke krme doje im
svinjam po asi pove ujemo, sledimo njeni ješ nosti. Krmo
dajajmo v korito rajši ve krat dnevno, kajti le s svežo krmo
bomo stimulirali ješ nost doje ih svinj.
Reproduktivne lastnosti plemenskih svinj lahko izboljšamo s
pravilnimi odmerki vitaminov v krmi. Posebej pomembni so :
beta karotin –provitamin A, biotin, E vitamin, folna kislina.
Prekomerno krmljenje v celotnem obdobju brejosti vodi do
težjih živali, ki imajo ve je vzdrževalne potrebe, ve je težave
ob prasitvi in ve jo pogostnost MMA sindroma in manjše
zauživanje krme v laktaciji.
Najboljše merilo za to ali je bila svinja med brejostjo zadosti
krmljena, je rojstna teža pujskov. Svinje, ki so se med
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brejostjo preve zredile, dajejo nevitalne pujske z majhnimi
rojstnimi težami.
Tako med brejostjo, kot v asu dojenja morajo svinje imeti na
razpolago svežo pitno vodo, ki je najpomembnejše hranilo.
3.2.3 Krmljenje sesnih pujskov in odstavljencev
Najbolj ob utljivo obdobje krmljenja praši ev je vsekakor
obdobje, ko pujski pri svoji materi odraš ajo in jih je treba
pripraviti na samostojno življenje. Tudi e jih navadimo jesti
že v sesni dobi, bodo lahko z njimi po odstavitvi težave. Gre
namre za obdobje, ko mlada žival doživi najve ji stres v
svojem življenju. Izguba matere, novo okolje in novi
sovrstniki so najve ji stresni dejavniki v obdobju odstavljanja.
Zato tudi ni udno, da je najve izgub po odstavitvi prav v
vzrejališ u. S pravilno prehrano lahko tako v obdobju sesanja
kot pozneje v obdobju vzreje in pitanja, izgube zmanjšamo.
V za etnem obdobju življenja dobijo pujski z mlekom vse
potrebne snovi. V tem obdobju se izlo i v želodcu premalo
solne kisline za normalno delovanje prebave. Ustrezno
kislost zagotavlja mle na kislina, ki jo tvorijo mikroorganizmi
iz mle nega sladkorja. Pujski so sposobni v tem obdobju
dobro izkoristiti le mle ne beljakovine. Kakršne koli druge
beljakovine bi pujskom škodovale oziroma jih pujsek ne bi
mogel prebaviti. Sesne pujske je treba postopoma navaditi
na krmila. Pri tem ne gre samo za navajanje na druga no
obliko krme temve tudi za prilagoditev prebave. Mle ni
sladkor in beljakovine namre
v obrokih postopoma
zamenjata škrob in beljakovine rastlinskega porekla. Krmo
ponudimo pujskom v majhnih krmilnikih, ali pa kar na tla, že
pri materi. V tej krmi mora biti vsaj nekaj, kar majhnega
pujska pritegne. Krma mora dišati po mleku, zato
predštarterju dodajamo mleko, bodisi v prahu ali teko e.
Krmilu dodamo tudi lahko prebavljive sladkorje. Majhni pujski
raje jedo mokro ali kašasto krmilo, zato suho krmilo
pomešamo z vodo v razmerju 1:2. Dva do tri dni po odstavitvi
to razmerje obrnemo v korist suhega krmila, sicer pujski
kasneje no ejo jesti suhe krme. Pri pokladanju mokrega ali
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kašastega krmila obstaja nevarnost kvarjenja, zato moramo
krmilo pripravljati sproti. Izkušnje kažejo, da je krmilo bolje
raztresti na podlago (vsaj v za etku), saj se majhen pujsek
laže navadi jesti s tal kot iz korita. Tudi v poznejših fazah
pitanja bi bil raztros krmil po tleh ugodnejši, saj je zauživanje
s tal po asnejše, možnost prenažrtja in s tem povezane
obremenitve prebavil pa manjša. Pri pokladanju krme v korita
obstaja tudi ve ja verjetnost izpodrivanja šibkejših živali.
Po odstavitvi se zaradi stresa in spremembe obroka
zadrževalni as krme v prebavilih podaljša. To je za pujske
neugodno saj se pove a možnost razvoja patogenih
mikroorganizmov. Prehajanje krme skozi prebavila lahko
pospešimo s krmo, ki vsebuje nekoliko ve vlaknine. S tem
zmanjšamo pojavnost drisk. Krmo s pove ano vsebnostjo
vlaknine krmimo le prve tri tedne po odstavitvi. To pa je tudi
obdobje, ko se pojavlja edemska bolezen. Obi ajno zbolijo
ali poginejo najlepši pujski, ki tudi najbolj hlastajo za krmo.

Slika 14: Že odstavljeni pujski morajo imeti krmilnik s
pregradami.
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Slika: 15. Tanke pregrade na koritu prepre ujejo odžiranje
hrane sovrstnikom v pitališ u.
3.2.4 Krmljenje pitancev
S pravilno prehrano praši ev pitancev želimo v celoti
izkoristiti njihov genetski potencial za rastnost in mesnatost.
Praši em se mora zagotoviti ustrezna prehrana , krmiti jih je
treba vsaj enkrat dnevno. V skupinski reji in restriktivnem
krmljenju brez elektronskih krmilnih postaj morajo imeti vse
živali isto asen dostop do krme. Prav tako morajo praši i
imeti ves as dostop do sveže pitne vode. Oprema za
napajanje in krmljenje mora biti taka, da je kontaminacija
vode in krme minimalna.
Vsi praši i morajo imeti na voljo slamo ali drug material
oziroma predmete za zadostitev njihovih etoloških potreb v
smislu prepre evanja motenj v obnašanju.
Pravilno je treba izbrati prehranski normativ (koncentracijo
hranilnih snovi ) po katerem sestavimo recepture za krmne
mešanice.
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Namen vodene prehrane je pokrivanje potreb živali z dobro
prebavljivimi hranilnimi snovmi in z uravnoteženim deležem
razli nih esencialnih komponent s ciljem izboljšanja
u inkovitosti sinteze telesnih beljakovin. Z razli nimi
metodami je potrebno dose i najmanjši možni nivo hranljivih
snovi (še posebej dušika in fosforja) v krmi. Ukrepi v prehrani
živali naj zmanjšajo koli ine neprebavljenega dušika. Najbolj
u inkoviti sta metodi :
a) izboljšanje lastnosti krme in
b) priprava uravnoteženega obroka z optimalnim izkoristkom
krme (konverzija ), ki je osnovan na prebavljivem fosforju in
aminokislinah (potrebno je slediti koncept idealnih beljakovin)
Kombinacija obeh metod je v praksi najbolj u inkovit na in
zmanjšanja emisij v okolje.
Pri praši ih pitancih je potrebno dose i pravilno ravnovesje
med energetsko vsebnostjo krme in vsebnostjo aminokislin.
Sodobni mesnati praši i so izredno rastne živali, zato je
najbolje upoštevati priporo ila oziroma normative za
minimalno pokritje potreb po hranilnih snoveh s strani
dobavitelja genetskega materiala. V praksi je najbolj
uveljavljen model krmljenja s tremi krmnimi mešanicami ali
trifazno krmljenje pitanih praši ev ,ki je najbolj ekonomsko in
ekološko upravi en. Krmne mešanice so sestavljene tako, da
se posamezne hranilne snovi v njih kar najbolj približajo
dejanskim prehranskim potrebam živali z ozirom na njihovo
rastno obdobje;. dejansko gre za zmanjševanje vsebnosti
energije, beljakovin in rudninskih snovi.
3.2.5 Voda
Potrebna je vsakemu živemu organizmu, saj je 75 % vsake
telesne celice voda. Na oskrbljenost z vodo moramo paziti že
pri sesnih pujskih, pa ne samo zato, da jo bodo pili že isto
majhni, temve tudi zato, da se navadijo na napajalnik, ki
mora biti nameš en pri tleh. V ta namen so najbolj ustrezni
kaplji ni napajalniki. Poleg tega preko vode dodajamo tudi
razna preventivna ali terapevtska sredstva, ki jih predpiše
veterinar.
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Slika 16: Kaplji ni napajalnik.
Kategorija

Dnevne potrebe po vodi (litri)

Pujski do 10 kg

1,2 - 1,5

Od 10 -20 kg

2,3 - 2,5

Od 20- 50 kg

3,0 - 5,0

Od 50-100 kg

6,0 - 8,0

Merjasec in svinja

5,0 - 10,0

Mladica

5,0 - 8,0

Breja svinja in mladica

5,0 - 10,0

Doje a svinja

15,0 - 30,0

Preglednica 6: Potrebe razli nih kategorij praši ev po vodi.
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4 REJSKA OPRAVILA
Med redna rejska opravila, ki jih izvaja rejec, veterinarska in
živinorejska služba, štejemo tetoviranje, š ipanje zob,
rezanje repov, kastracijo, aplikacijo železa in vitaminov,
preventivna cepljenja, zdravljenje bolnih živali, umetno
osemenjevanje ter naravni pripust, pregled na brejost,
odstavljanje pujskov, preseljevanje ter grupiranje živali in
drugo.
4.1 Obvezni zakonski predpisi iz
zakonov ter pravilnikov

direktiv EU, naših

Kastracija je dovoljena do 7. dneva starosti, kasneje samo z
anestezijo. Izvaja jo lahko veterinar ali izkušena oseba pod
njegovim nadzorom.
Krajšanje repov in š ipanje zob – enako kot kastracija.
Š ipanje zob se izvaja samo, e se opazijo poškodbe na
vimenu. Krajšanje repov se vrši v primeru grizenja.
Pujskov ne smemo odstavljati pred 28. dnem. Do najve 7
dni prej jih lahko odstavimo le, e vzrejamo v ogretih in
o iš enih vzrejališ ih, ki so lo ena od prasiliš . e je svinja
iz rpana, lahko pujske odstavimo prej.
Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj
oskrbljene, tako da se prepre i njihovo nadaljnje trpljenje.
4.2 Priporo ila
4.2.1 Ozna evanje živali
Tetoviranje, ušesne znamke in rovašenje (zareza ali luknja)
naj se opravi do 7. dne starosti. Problem tetoviranja v uho je
v tem, da številke rastejo hkrati z ušesom, zato se ve krat
zgodi, da je itljivost pri odraslem praši u slaba. Tako pride
v asih do težav pri identifikaciji. Važno je, da se ne zmotimo
pri vstavljanju številk v okvir kleš . Zaradi tega jih prej
preizkusimo na papirju. Najprej vtisnemo številke, šele nato
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namažemo in vtremo tetovirno pasto. Izogibamo se ve jim
hrustan nim grebenom, predvsem pa ve jim žilam (vene!).
Pri tetoviranju s tetovirnim kladivom pazimo, da udarimo pod
pravilnim kotom, sicer se nekatere oznake vidijo dobro,
druge ne. Pri ozna evanju z raznimi barvami po telesu
pazimo, da le te niso strupene.

Slika 17: Tetovirne številke pri sesnem pujsku.
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Slika 18: Tetoviranje v telo odraslega praši a s tetovirnim
kladivom.
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Slika 19: Tetovirne številke pri odraslem praši u.
Rovašenje je ozna evanje plemenskih živali za pasemske
namene. Rovaš je lahko v obliki rke V, U ter v obliki luknje.
Boljše so U zareze, ker se manj zatrgavajo.

Slika 20: Rovaš v obliki rke V – zatrgavanje.
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Slika 21: Rovaš v obliki rke U.

Slika 22: Rovaš v obliki luknje.
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Ozna evanje živali z ušesnimi znamkami ima namen
sledenja živali. Lahko se ozna uje majhne pujske zaradi
kasnejšega preseljevanja v drugo rejo, lahko se ozna uje
tudi pitance, ki gredo v zakol in se mora seveda vedeti, iz
katere reje izvirajo. Problem tetoviranja v uho, saj z rastjo
ušesa številke dostikrat postanejo ne itljive, v nekaterih rejah
rešujejo z dodatnim ozna evanjem plemenskih živali z
plasti nimi ušesnimi znamkami. Že pri odbiri mladicam
vstavijo znamko v uho, na kateri je pa ustrezna zaporedna
številka. Ta znamka služi v operativnem smislu za lažjo
identifikacijo plemenske živali skozi njeno celotno življenjsko
obdobje. Nekako 3-5 % ušesnih znamk se v teku enega
reprodukcijskega ciklusa živali izgubi in jih je treba
nadomestiti z novimi. Poudariti je treba, da je taka ozna itev
le dodatni pripomo ek in ne nadomeš a ozna evanja,
predpisanega s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji
praši ev.
4.2.2 Rezanje ekanov ter vstavljanje nosnega obro a
V skrajnem primeru skrajšamo merjascu ekane. Merjasec
postane nevaren predvsem, e z njim grdo ravnamo. Nosno
rinko vstavimo merjascu v nosni pretin le v primeru, e dela
preve
neljubih stvari (odpiranje zapahov, krivljenje
pregradnih pre k).
4.2.3 Š ipanje zob pri sesnih pujskih
e opazimo pri doje ih svinjah preve pogrizene seske, se
poslužujemo š ipanja zob sesnim pujskom. Š ipanje zob naj
se vrši po možnosti prvih 24 ur po rojstvu. Pazimo, da ne
poškodujemo dlesni, zato odš ipnemo samo zgornjo tretjino
zoba. Pazimo, da se zob ne zalomi in ne puš a ostrih robov.
Š ipanje v sam koren zoba lahko povzro i hudo vnetje
dlesni. Danes uporabljajo tudi elektri ne rezkarje, ki zobe
obrusijo in jih ne zalomijo.
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Slika 23: Š ipanje zob s kleš ami.

Slika 24: Brušenje zob z elektri nim rezkarjem.
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4.2.4 Rezanje repov
Rezanje repov vršimo samo v rejah, kjer se opaža v
kasnejšem obdobju grizenje. Vzroki so razli ni, od psihi nih
do prehrambenih, zaradi pomanjkanja nekaterih snovi v krmi,
predvsem vlaknin. Prirezovanje repov vršimo prvih 24 ur po
rojstvu. Ker je konica repa najmanj oživ ena, ga prikrajšamo
za eno tretjino. Tako postane rep ob utljivejši in pri
morebitnem grizenju prizadet pujsek odsko i, ker ga zaboli.
Nastalo rano pri prirezovanju posipamo z antibioti nim
praškom.

Slika 25: Rezanje repa pri sesnem pujsku.
4.2.5 Aplikacija železa in vitaminov
Sesnim pujskom obvezno apliciramo železo in vitamine v
prvih dneh življenja. Tako prepre imo kasnejšo slabokrvnost
pujskov ter pove amo odpornost. Tisti pujski, ki imajo
možnost ritja po zemlji (reja na prostem) dobijo železo iz
zemlje.
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4.2.6 Kastracija
EU Direktiva (63/630) iz leta 1963 je dopuš ala kastracijo
brez narkoze do treh tednov starosti živali. Kastracijo brez
narkoze opravimo do 6. dne starosti, kasneje le z lokalno in
splošno anestezijo. Ugotovljeno je, da je bole ina pri
kastraciji enaka, ne glede na starost živali. Kastriranje
odraslih merjascev brez narkoze, je po Zakonu o zaš iti živali
kaznivo dejanje.
4.2.7 Odstavljanje pujskov
Zelo pomembno rejsko opravilo je odstavljanje pujskov.
Masovna reja praši ev in pomanjkanje prostora v prasiliš ih
sili rejce k pred asnemu odstavljanju. Odstavljanje pred 28.
dnevom starosti je lahko kasneje usodno. Stres zaradi
izgube matere, novo okolje, mešanje razli nih skupin med
seboj ter druga na prehrana vplivajo na razne bolezni, ki se
pojavijo v vzrejališ u. Prav zaradi tega je dale najve
zdravstvenih problemov prav tu in tudi najve izgub.
Priporo eno je celo, da naj bi bili pujski v prasitvenem boksu
še kak teden po odstavitvi. Do težav prihaja predvsem zaradi
tega, ker obdobje odstavitve sovpada z obdobjem ustvarjanja
lastne imunosti.
4.2.8 Naravni pripust in umetno osemenjevanje
V ve ini manjših kme kih rej ter vzrejnih središ imajo rejci
svojega merjasca. V ta namen imajo poseben boks, kamor
priženejo bukajo o svinjo ali mladico, oziroma se pripust
opravlja v boksu, kjer merjasec biva. Sam prirodni pripust ne
zahteva posebne spretnosti. Pazljivi moramo biti, da je boks
dovolj velik in da so tla suha. Ve znanja in prakse pa
potrebujemo pri odkrivanju bukanja. Zelo priporo ljivo je
spuš anje merjasca po hodniku ali v skupinske bokse, kjer
so odstavljene, nebreje in pregonjene svinje. Merjasec s
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svojo prisotnostjo, oglašanjem in vonjem stimulira svinje h
pospešenemu bukanju.

Slika 26: Merjasec, ki hodi po hodniku, stimulira svinje k
bukanju.

Slika 27: Individualna pripustiš a (kleš e) so v asu pred in
med umetno osemenitvijo neustrezna, a koristna v asu
usidranja zarodkov.
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Pri mladicah pazimo, da jih morebiti pretežak merjasec pri
zaskoku ne bi poškodoval. Vzrok prezgodnjega izlo anja
merjascev v kme kih rejah je prav njihova prevelika telesna
masa in tu ima umetno osemenjevanje prednost. Pri uvajanju
mladega merjasca pazimo, da se ne bi morebiti ustrašil
odrasle svinje, še posebno, e ja ta nagnjena k agresivnosti.
Pri umetnem osemenjevanju je seveda najbolje, da samo
osemenitev opravi oseba, ki najve dela s živalmi v hlevu.
Nanjo je žival navajena. Nemalokrat se zgodi, da
osemenjevalec oziroma veterinar, ki pride svinjo umetno
osemeniti, nima takega uspeha. Bukajo a svinja no e
izražati privolitvenega refleksa oziroma se ne obreji. Pri
umetni osemenitvi moramo svinjo stimulirati s pritiskom na
hrbet, kar je fiziološko pogojeno. Vsekakor ima naravni
pripust v psihološkem, fiziološkem in eti nem pogledu
prednost pred umetno osemenitvijo. Pozitivna stran
individualnih pripustiš je izoliranost oplojenih živali, ki
potrebujejo do usidranja zarodkov fizi ni mir. Pravilno in
vestno odkrivanje bukanja ter pravilna osemenitev bosta zelo
skrajšali neproduktivne dobe in s tem pocenile živorojene
pujske. Ni zadosti, da ima svinja veliko živorojenih pujskov,
važno je, koliko krmnih dni je za te pujske porabila.
4.2.9 Pregled na brejost, grupiranje nebrejih živali
Pomembno opravilo pri reji plemenskih svinj je zgodnje
odkrivanje brejosti, saj vsaka nebreja žival, ki jo opazimo
med brejimi v asu, ko se selijo v prasiliš e, mo no pove a
krmne dneve celotni redi. Za gospodarnost reje so dosti bolj
kot število živorojenih pujskov pomembne doba od prasitve
do prvega pripusta, doba do uspešnega pripusta in doba do
izlo itve. S sodobnimi ultrazvo nimi napravami lahko brejost
ugotovimo že 30. dan po pripustu. Nebreje živali grupiramo
skupaj, saj se pojatveni ciklus med njimi vzpostavi prej, kot
e so take živali med brejimi svinjami.
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4.2.10 Preventivna cepljenja, odvzem krvi in zdravljenje
Preventivna cepljenja in odvzem krvi za razne diagnosti ne
preglede se lahko opravljajo v skupinskih boksih. Pri
fiksiranju živali z nosno zadrgo moramo paziti, da je prostor
dovolj velik, zlasti pred živaljo, saj se lahko zgodi, da žival ne
vle e nazaj, ampak sko i naprej. To se lahko dogodi
predvsem pri odvzemu krvi odraslemu merjascu, zato mora
imeti tisti, ki odvzame kri, možnost, da odsko i. Ve je posege
opravljamo v posebnem prostoru. V vsaki reji mora biti
prostor za bolno žival ali žival, ki jo moramo lo iti od rede
zaradi kakšnega drugega vzroka. Predvsem gre za živali, ki
so zaradi poškodb nesposobne bivati med ostalimi ali pa jih
moramo izolirati zaradi suma na nevarno nalezljivo bolezen.
Prav tako moramo imeti prostor v katerega po potrebi
vhlevimo agresivno žival.
4.2.11 Razkuževanje in zatiranje insektov
Zna ilno za ve ino rej je pomanjkljivo razkuževanje vse
dokler se ne pojavi kaka bolezen, ki nam povzro i veliko
gospodarsko škodo. Ob vsaki naselitvi bodisi odraslih živali
ali majhnih pujskov je potrebno predhodno mehansko
iš enje boksov. Temeljito je potrebno o istiti tla in ograde in
jih kon no tudi razkužiti. Seveda je to še bolj pomembno pri
odstavljenih pujskih, ki so še bolj dovzetni za razna
bakterijska in virusna obolenja. Pri tej kategoriji živali je to
tudi možno, saj se obi ajno pujski iz takih boksov preselijo
isto asno. Enako velja tudi za prasitvene bokse. Teže je
vselej sprazniti in o istiti bokse, kjer so nepripuš ene in
nebreje živali. Razkuževalna bariera pred vhodom v hlev
mora biti napolnjena z razkužilom. Zelo nevarni za vnos
raznih bolezni so obiskovalci in radovedneži z drugih
kme kih dvoriš .
Zatiranje muh je potrebno ne le zato, ker te vznemirjajo živali
temve tudi zato, ker so muhe in ostali mr es prenašalci
bolezni. Vprašljivo je postavljanje mrež na hlevska okna, saj
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je glavni izvor muh pod rešetkami, kjer se muhe razvijajo v
gnoju in gnojevki.
5 PREVOZ PRAŠI EV
Med postopke prevoza praši ev štejemo prevoz s cestnimi
prevoznimi sredstvi, prevoz po železnici, z letalom ali ladjo,
nadalje ravnanje z zdravimi, bolnimi in brejimi živalmi. Tu je
predpisan minimalen prostor na posamezno kategorijo živali,
nadalje as prevoza, oskrba z vodo in krmo ter klimatske
razmere med prevozom – visoke in nizke zunanje
temperature. V sklop transporta sodi tudi nakladanje in
razkladanje živali, naklon ramp ter višina pregrad.
5.1 Obvezni zakonski predpisi iz direktiv EU, naših
zakonov ter pravilnikov
Gostota naselitve praši ev pri prevozu po železnici ali cesti
je lahko najve 235 kg/m2 pri telesni masi 100 kg. Ta se
pove a glede na fizi no kondicijo, velikost in pasmo ter
seveda glede na temperaturne razmere in trajanje prevoza.
Povpre na telesna masa
15 kg
25 kg
50 kg
100 kg

Površina
2
0,13 m
2
0,15 m
2
0,35 m
2
0,51 m

Preglednica 7: Zahtevana talna površina na prevoznem
sredstvu za praši e razli nih telesnih mas.
Trajanje prevoza z obi ajnimi prevoznimi sredstvi brez
dodatne ventilacije ter napajalnikov je lahko najve 8 ur. Ta
as se lahko podaljša na 9 ur za neodstavljene pujske, e
ima prevozno sredstvo na tleh nastil ter je oskrbljeno z dovolj
krme in vode.. Temu mora slediti enourni po itek. Odrasli
praši i se lahko prevažajo 24 ur ob stalni oskrbi s pitno vodo.
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Prevozno sredstvo, v katerem se prevažajo živali, mora biti
ozna eno z vidnim napisom – ŽIVE ŽIVALI; e gre za
mednarodni prevoz, mora biti napis tudi v angleš ini. Živali
na prevozu morajo biti lo ene po kategorijah in spolu.
Merjasci, tako mladi kot stari, morajo biti med seboj lo eni.
Rampa za nakladanje ali razkladanje ne sme imeti ve ji kot
od 20 stopinj ter mora imeti višino stranskih ograj najmanj 90
cm. Višinska razlika stopnice med rampo in tlemi ter rampo
in prevoznim sredstvom ne sme biti ve ja od 12 cm. Špranja
med vrhom rampe in prevoznim sredstvom ne sme biti ve ja
od 1,5 cm.
5.2 Priporo ila
5.2.1 Nakladanje praši ev
Nakladalna klan ina (rampa) je za praši a ne samo fizi na,
temve tudi psihi na ovira. Priporo a se im manjši naklon
klan ine. Ta naj ne bi bil ve ji od 15 o. Pri ve jih naklonih se
sr ni utrip zelo pove a in lahko pride do kapi. Ograde na
nakladalni rampi naj bodo visoke vsaj 75 cm in nobena
stopnica naj ne bo višja od 12 cm. Prepovedano je
priganjanje živali z raznimi predmeti ter udarjanje v ob utljive
predele telesa ali zvijanje delov telesa (rep). Posledice so
površinske rane ter podkožne krvavitve (podplutbe), ki pa jih
puš ajo tudi elektri ni priganja i. Elektri nih priganja ev ne
smemo uporabljati na glavi, v podro ju anusa ter na
genitalijah. Pri mladih živalih jih sploh ne smemo uporabljati.
Osvetlitev prostorov in hodnikov, po katerih se preganja
praši e, naj bi bila povsod enaka. Bolje je, da je umetna
osvetlitev difuzna, saj se praši i bojijo mo nih senc. Živali
postanejo vznemirjene in plašne, e morajo vstopati v
prostor, ki je temnejši. Pri nalaganju praši ev pazimo, da niso
v istem prostoru živali moškega spola, se pravi merjasci, saj
lahko pride do medsebojnega obra unavanja in do
posledi ne kapi. Pazljivi moramo biti pri natovarjanju
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kupljenih mladic skupaj z mladim merjascem. Nehote pride
do neželenega pripusta in neevidentirane brejosti.

Slika 28: Posledica grdega ravnanja pred zakolom – zlom
hrbtenice v ledvenem delu (po eno predzadnje ledveno
vretence in strjena kri).
5.2.2 Prevoz brejih živali in sesnih pujskov
Prevoz nizko brejih živali ni tako problemati en, še posebno,
e so te živali iz iste reje. Na primer kupljene breje mladice iz
selekcijske ali razmnoževalne farme oziroma vzrejnega
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središ a lahko brez ve jega rizika prepeljemo drugam. Rejci
namre raje kupujejo breje mladice, saj je to garancija, da je
žival plodna in da ne bo ob ve kratnih pregonitvah izlo ena.
Visoko brejih živali ne prevažamo, saj je takrat možnost
zvrgavanja velika, pa tudi prevoz je za tako fizi no stanje
živali velik napor. Še bolj problemati no bi bilo prevažati
brejo svinjo, ki bo vsak as prasila. e se to zgodi med
prevozom, bodo po vsej verjetnosti vsi pujski poginili. Zato
Pravilnik o pogojih in na inu prevoza izrecno prepoveduje
prevoz brejih svinj 48 ur pred rokom za prasitev, kakor tudi
novorojenih pujskov, ki se jim popkovina še ni zacelila.
Težave nastopijo že v hlevu, e imamo ve visoko brejih
živali skupaj, saj to vpliva na fiziološko stanje živali.
Popuš ati za ne hormon, ki vzdržuje brejost, žival lahko
kaže znake pojatve in ska e po breji sovrstnici in ta lahko
zvrže. Pravzaprav bi morale biti visoko breje živali že v hlevu
v individualnih boksih.
5.2.3 Prevoz merjascev
Plemensko oziroma spolno zrelih merjascev ne prevažamo v
istem prostoru, saj pride med njimi do rivalstva in tepeža,
posledi no pa lahko tudi do kapi.
5.2.4 Višina prostora na prevoznem sredstvu
Prostor za prevoz praši ev mora biti visok vsaj 1,1 m, tako,
da živali lahko nemoteno vstajajo, oziroma toliko, da je
omogo en prehod osebe pri pregledovanju ali raztovarjanju.
5.2.5 Gostota nakladanja
Pri gostoti nakladanja praši ev 235 kg/m2 so ugotovili, da
pridejo vsi praši i na vrsto za ležanje šele po treh urah.
Predpisana vrednost je sprejemljiv kompromis med
kakovostjo mesa, dobrim po utjem živali in ekonomiko
prevoza. Danci priporo ajo 0,55 m2/žival pri trajanju vožnje
do 3 ure, oziroma 0,65 m2 pri dlje asa trajajo i vožnji.
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Premajhna gostota lahko namre povzro i ve poškodb nog,
kože, izpadov debelega revesja. Prevelika gostota povzro a
predvsem poškodbe, storjene s parklji, saj živali ska ejo
druga po drugi, ker so zaradi utesnjenosti vznemirjene.
Premajhna gostota praši ev, posebno pri prevoznih sredstvih
z nadstropji, lahko povzro a težave pri obvladovanju samega
vozila zaradi spreminjanja težiš a. Pri takem prevozu mora
biti ve živali nameš enih v spodnji etaži.

Slika 29: Udarec s plasti no cevjo.
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Slika 30: Poškodbe na koži zaradi parkljev kot posledica
skakanja drug po drugem.
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5.2.6 Krma in voda med prevozom
Ugotovljeno je, da povzro i prevoz, ki traja 1 do 2 dni, padec
žive mase ob zakolu za 40 – 60 g/kg. Nikakor naj bi se
praši i ne prevažali ve kot 8 ur brez vode in ve kot 24 ur
brez krme. Odrasel praši potrebuje 5 l vode na dan, v
vro em vremenu se ta koli ina lahko podvoji. Tudi
prevažanje preve sitih praši ev ni ugodno. Ti sicer manj
plezajo drug po drugem, se pa bolj grizejo. Vsekakor je poln
želodec in
revesje dodaten napor za živali med
transportom, zato naj imajo živali pred transportom ekaj urni
post. Pred zakolom postimo živali vsaj dvanajst ur. V tem
asu morajo imeti živali na voljo vodo.
5.2.7 Temperatura
e zunanja temperatura presega 25oC se priporo a
zmanjšanje gostote nakladanja za 10 %. Ker se praši i ne
morejo znojiti in s tem, tako kot druge živali, oddajati
odve no toploto, jih je v primeru visokih temperatur
priporo ljivo škropiti s hladno vodo. Pri visokih zunanjih
temperaturah vozila med transportom ni priporo ljivo
ustavljati, saj se takrat prostor s praši i mo no segreje,
kroženja zraka ni in pove a se možnost kapi. Zato se ve ina
prevozov v klavnico opravlja zgodaj zjutraj in temu je
prilagojen tudi urnik klanja. To še posebno velja za prevoz
manjšega števila praši ev, ki jih lastniki prevažajo v manjših
prikolicah, pokritih s cerado. V naših razmerah, ko na primer
rejec kupi nekaj mladic na farmi in jih vozi na drug konec
Slovenije, naj se prevoz opravi brez postanka. Plemenske
živali prevažamo pono i ali zgodaj zjutraj, saj je preko dneva
zunanja temperatura višja.
5.2.8 Po ivanje
Ugotovili so, da je pri prevažanju živali na velike razdalje, tu
ne gre samo za praši e, bolje, da jim omogo imo hrano in
vodo na prevoznem sredstvu, ki ima dolo en vmesni
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postanek, kot pa raztovarjanje in zopet natovarjanje. Živali ob
tem doživijo ve ji telesni napor in s tem stres. V razmerah,
kakršne so v Sloveniji, je lahko prevoz opravljen brez
postanka, saj traja maksimalno 4-5 ur.
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