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1 UvodIzlo£anje svinj in merjasev iz £rede prispeva h gospodarnosti prireje pra²i-£ev. Na splo²no lahko re£emo, da bomo ºivali izlo£ili, ko nadaljnja raba ni ve£mogo£a ali ni ekonomsko upravi£ena.Dobra praksa pri izlo£evanju svinj obsega tri pravila:
• Zastavite si ilj za obdobje, povezano s pri£akovano dolgoºivostjo ºivali,kar je zlasti pomembno pri spreminjanju velikosti £rede.
• Preverite zadnje tri reprodukijske ikluse in si postavite osnovo za po-trebno obnovo.
• Spremljajte izlo£evanje vsak mese in presodite izlo£evanje glede na sta-rostno strukturo £rede. Redno prilagajajte plan izlo£evanja in obnove.Pogoste napake pri izlo£evanju so vnaprej postavljeni kriteriji, ki niso v pove-zavi s proizvodnostjo ali funkionalnimi napakami ºivali v reji. Med pogostiminapakami lahko omenimo naslednje:
• Reji nimajo dolo£enih rednih pregledov svinj, postavljenih kriterijev alipa se jih ne drºijo. Primeren £as za izlo£evanje je ob odstavitvi, ob bukanjuin pregonitvah ter ob pregledih na brejost.
• Pogosto izlo£ajo vse svinje po vnaprej izbrani zaporedni prasitvi.
• Prestrogo izlo£evanje starih svinj ni primerno, ko ni zadostno ²tevilo pri-mernih mladi za obnovo. �e mladie niso dovolj prilagojene na novookolje, tudi lahko povzro£i preveliko izlo£evanje zaradi bolezni ali kasnej²eneplodnosti.
• Izlo£anje svinj samo zaradi slab²e velikosti gnezda po prvi prasitvi je pre-uranjeno.
• Slaba evidena dogodkov od odstavitve do uspe²nega pripusta povzro£i,da reje nima pregleda, kolikokrat se je svinja pregonila, kako dolgi so pre-mori med zaporednimi bukanji in kdaj lahko pri£akuje naslednje bukanje.Preverjanje ponovnega bukanja je izredno pomembno za dolºino poodsta-vitvenega premora oziroma ²tevilo neproduktivnih dni v reprodukijskemiklusu. Nekateri na²i reji pa imajo teºave tudi pri odkrivanju prvegaestrusa po odstavitvi.
• Reji zadrºujejo neproduktivne svinje, ²e posebej v £asu nizkih en. Po-trebno si je zagotoviti redni odkup izlo£enih svinj. Le-tako je od odlo£itvedo izlo£itve porabljenih malo krmnih dni.1



Pra²i£e izlo£ujemo zaradi slabe konstituije in napak v zunanjosti, slabih pro-izvodnih lastnosti ali plemenskih vrednosti. Na izlo£evanje vplivajo tudi trºnerazmere, povezane z oskrbo s plemenskimi mladiami in prodajo starih svinj.Primerno je, da bi svinje ostale v proizvodnji £im dlje. Kriteriji za izlo£eva-nje morajo biti prilagodljivi in ne absolutni, prilagojeni situaiji v £redi. Pridolo£anju kriterijev za izlo£evanje plemenske £rede upo²tevamo naslednje:
• �ival je bolna ali po²kodovana.
• Slaba velikost gnezda ve£ kot enkrat za svinje po drugi zaporedni prasitvi.Pri merjasih preverjamo povpre£je ²ele po ve£jem ²tevilu gnezd (vsaj 20).
• Svinja ni breja po najkasneje drugem pripustu (okrog 40 dni po odstavitvi).
• Pri svinjah z vi²jimi zaporednimi prasitvami je opazno zmanj²evanje gnezda,slabi pujski ali slab izgled vimena.
• Na kartii svinje je zapisano ve£je ²tevilo slab²ih rezultatov in komentarjev.
• Oblika krivulje kaºe na slab²anje starostne strukture. Primerno krivuljoopisujejo z linijo "po£ivajo£ega leva", krivulja v obliki £rke "n" opozarjana staranje £rede in premajhen deleº mladih kategorij svinj, leºe£a £rka"j" pa kaºe na mo£no pomladitev £rede.
• �e je doseºeno ²tevilo pripustov na teden, poostrimo kriterije izlo£evanja.Pri tem teºimo k pravilni starostni strukturi in upo²tevamo proizvodnerezultate.
• Izlo£amo tudi svinje, ki se ne bukajo do 18. dne po odstavitvi.
• Izlo£amo zlasti starej²e svinje, ki dosegajo podpovpre£no velikost gnezda.Plodnost lahko presojamo kumulativno ali v zadnjih treh gnezdih. Posedmi zaporedni prasitvi primerjamo velikost gnezda tudi z velikostjo gnezdapri mladiah.
• Pri svinjah beleºimo ²tevilo prelahkih pujskov. Svinje, kjer zabeleºimo vdveh gnezdih tri pujske laºje od 1 kg, lahko izlo£imo.
• Svinjo predlagamo za izlo£itev, £e ima dvakrat zapored veliko mrtvorojenihpujskov. Zlasti to velja za starej²e svinje.Kriterije za izlo£evanje spustimo, ko ne dosegamo tedenskega plana pripustov.Svinje tudi ne izlo£imo:
• ko je proizvodnost svinje izjemno dobra,
• ko je v "genski banki",
• ko je vzrok za probleme morda merjase,2



• ko je vzrok oskrba ali management,
• ko je gnezdo majhno v prvih dveh gnezdih.Za u£inkovito izlo£evanje je pomembno, da imamo izvrednotene dodatne stro²keali prihodke za posamezne kriterije izlo£evanja.
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2 Opis vzrokov izlo£itevVzrok 1 - pogin S tem vzrokom beleºimo vse ºivali, ki so poginile. Vzrok1 uporabljamo pri vseh kategorijah ºivali (pl. merjasi in svinje, pujski, teka£iin pitani). Nadaljnja reja ºivali ne bi bila ve£ mogo£a (absolutni vzrok).Vzrok 2 - zakol v sili Pra²i£e izlo£imo iz reje zaradi hudih po²kodb, slabegazdravstvenega stanja ali obolenj in s tem prepre£imo trpljenje ºivali. Vzrok 2uporabljamo pri vseh kategorijah ºivali (pl. merjasi in svinje, pujski, teka£i inpitani). Nadaljnja reja ºivali ne bi bila ve£ mogo£a (absolutni vzrok).Vzrok 3 - slaba plodnost Z vzrokom 3 izlo£amo ºivali, da bi zmanj²aligospodarsko ²kodo (relativni vzrok). Svinje izlo£amo zaradi slabe plodnostiod tretje prasitve naprej pa nekje do osme oz. devete zaporedne prasitve.Izlo£amo svinje, £e imajo v prvih treh gnezdih v povpre£ju pod 8.5 ºivorojenihpujskov na gnezdo oz. v vi²jih prasitvah pod 9 ºivorojenih pujskov na gnezdov zadnjih treh prasitvah. Pri odlo£itvi upo²tevamo tudi rednost reprodukije.Svinje za izlo£itev dolo£imo ºe v £asu laktaije in jih po odstavitvi £im prejizlo£imo. Merjase s tem vzrokom izlo£imo, £e imajo na gnezdo manj kot8 ºivorojenih pujskov pri mladiah in 8.5 pri starih svinjah. Pri merjasihpraviloma po£akamo na 20 gnezd.Vzrok 4 - podpovpre£na plemenska vrednost S tem vzrokom pravilomaizlo£amo ºivali v preizkusu, katerih agregatna genotipska vrednost je pod spre-jetim pragom. Agregatna genotipska vrednost je lahko izra£unana na osnovilastnega preizkusa, preizkusa sorodnikov oz. kombinaije preizkusov. �ivali,ki so izlo£ene s tem vzrokom, praviloma dolo£ijo v selekijski sluºbi. Vzrok seuporablja ob zaklju£enem preizkusu merjasev in mladi. Z vzrokom 4 izlo-£amo samo ob odbirah ºivali in nikakor med odbirami. Izlo£amo tudi starej²eplemenske ºivali, £e je njihova agregatna genotipska vrednost pod sprejetimpragom oz. se po rangu uvr²£ajo med slab²e ºivali.Vzrok 5 - napake zunanjosti (eksterier) Pod tem vzrokom izlo£amomladie, stare svinje in plemenske merjase, ki imajo pomanjkljivosti v zuna-njosti ali imajo za pasmo ali kombinaijo nezna£ilne zunanje znake oziromaimajo slabo kondiijo (relativni vzrok). Moºni vzroki za izlo£itev so: raznipigmentirani deli koºe pri belih pasmah pra²i£ev, pasemsko nezna£ilno posta-vljeni uhlji, neustrezna dolºina trupa, neharmoni£na zgradba telesa, prednjidel mo£nej²i od zadnjega, nezadostna omi²i£enost. Pri svinjah s tem vzrokomizlo£amo izrazito suhe ºivali, vendar ne zaradi dobre plodnosti.4



Vzrok 6 - dedne napake Z vzrokom 6 izlo£amo vse kategorije pra²i£ev, kiimajo vidne dedne napake. Moºni vzroki izlo£itev so: zarasli anus, kriptorhizem(skritomodje), kila, hermafroditizem (dvospolnost), zadebeljenost prednjih nog,razkre£enost novorojenev, iznakaºeni uhlji, dvojni parkelji, nekroza hrbtnemi²ie... Iz nadaljnje reje moramo izlo£iti tudi star²e, ki dajejo potomstvo zdednimi napakami.Vzrok 7 - starost Z vzrokom 7 (relativni vzrok) izlo£amo plemenske merja-se in stare svinje, drugih kategorij ºivali s tem vzrokom ne izlo£amo.Po osmi zaporedni prasitvi se velikost gnezda pri svinjah zmanj²uje. Preverimozadnje tri prasitve in, £e je ²tevilo ºivorojenih pujskov pri dveh od treh zadnjihgnezd manj²e od 9, svinjo izlo£imo £im prej po odstavitvi. Natan£no preverimo²e zunanjost, vime, zdravstveno stanje svinje in rast pujskov.Plemenske merjase, ki jih uporabljamo za osemenjevanje in merjase termi-nalnih pasem, lahko izlo£amo s tem vzrokom, ko so stari tri in ve£ let. Primerjasih, ki jih uporabljamo za naravni pripust je pogosto odlo£ujo£a telesnamasa. Ko postanejo preteºki, jih moramo izlo£iti. Upo²tevati moramo tudisorodstvo in linije merjasev.Vzrok 8 - izostanek bukanja Svinje, ki se do 40. dne po odstavitvi nebukajo, izlo£imo (absolutni vzrok). Pri prvesniah po£akamo nekoliko dlje inizlo£imo po 60. dnevu po odstavitve. Mladie brez znakov bukanja izlo£imopri starosti 250 - 260 dni. Po svetu imajo ponekod ²e stroºja priporo£ila.Vzrok 9 - nebreje in nepregonjene Nebreje in nepregonjene so tiste svinje,ki po pripustu niso ostale breje in se tudi niso pregonile (absolutni vzrok).Svinje odkrivamo z rednim pregledom na brejost z ultrazvokom. V primeru, dapregleda na brejost nismo opravili, bomo nebreje in nepregonjene svinje odkrili²ele, ko bi morale prasiti. Pri tem pa je nastala gospodarska ²koda. Nebrejih innepregonjenih svinj praviloma ne zdravimo. S tem vzrokom izlo£ujemo mladiein stare svinje.Vzrok 10 - ve£kratna ali pozna pregonitev S tem vzrokom izlo£amomladie in stare svinje (relativni vzrok). �e se svinja in mladia dvakrat alitrikrat pregoni ali pa se pregoni pozno, potem jo izlo£imo s tem vzrokom.Vzrok 11 - zvrgavanje ali razkre£enost S tem vzrokom izlo£amo mladiein stare svinje. Vzroki za abortus (relativni vzrok) so lahko razli£ni: bakterijskeali virusne okuºbe, zastrupitev z mikotoksini v krmi, stres (preganjanje ºivali,odvzem krvi). Do razkre£enosti (absolutni vzrok) pride lahko pri svinjah zaradizlomov medenie ali vratu stegnenie, osteoporoze, osteomalaije, kot posledienezadostne ali nepravilne oskrbljenosti z minerali. Omenjeni zlomi so lahko tudi5



posledia mokrih in drse£ih tal ter preganjanja svinj, ko ºival na hitro spremenismer gibanja.Vzrok 12 - slab libido Z vzrokom 12 izlo£amo plemenske merjase, ki imajoslab libido ali pa sploh ne ska£ejo. Merjasi imajo praviloma dober libido. Doslab²ega libida prihaja v primeru, £e merjasa pretirano ali premalo izkori-²£amo. Pri merjasih se slab²i libido pojavlja v obdobju poletne vro£ine. Rabamerjasev mora biti £asovno enakomerno razdeljena in manj pogosta v mladostikot pri starej²ih ºivalih. Raba preobremenjenih merjasev, ki so dolgo spolnomirovali, vpliva neugodno na velikost gnezda in uspe²nost pripusta. Najbolj²erezultate dajejo merjasi v starosti 2 do 3 let. Merjasi, pri katerih je dobaspolnega mirovanja dalj²a od 4 tednov, se ²tevilo ºivorojenih pujskov v gnezduzmanj²a, pove£a pa se odstotek pregonitev. Ob nakupu ali premestitvi merja-sa se spremenijo pogoji, na katere je bil navajen. Pogosto je potrebno dalj²eobdobje, da se ºival prilagodi novim pogojem (okolje, ljudje, krma in drugo).Vzrok 13 - slaba kvaliteta semena S tem vzrokom izlo£amo plemenskemerjase, ki imajo slabo kvaliteto semena. Vzroki so: mrtvo seme, premajhendeleº morfolo²ko normalnih semen£i, slaba gostota in slaba gibljivost (pod50 %). Pretirana raba merjasev povzro£i poslab²anje kakovosti semena. Tonapako hitro opazimo pri osemenjevanju, pri naravnem pripustu pa ²ele, kose pregoni veliko ²tevilo svinj. Zdravstveno stanje merjasa ima vpliv na ka-kovost semena. Sezonsko poslab²ana plodnost se pri merjasih lahko pojavljaob dolgotrajni poletni vro£ini. S pravilno prehrano, zdravstvenimi ukrepi indobrim okoljem, ki omogo£a merjasu dosti gibanja ter pravilno rabo merjasa,prepre£ujemo preveliko pogostnost plodnostnih motenj.Vzrok 14 - morfolo²ke nepravilnosti spolnih organov S tem vzrokom(relativni vzrok) izlo£amo plemenske merjase in mladie ob odbiri, ki imajonapake na spolnih organih. Vzrok za izlo£itev so: slabo razvita moda oz.vulva, premajhno ²tevilo seskov, neenakomerna porazdelitev seskov, slabo raz-viti seski, vime postavljeno preve£ nazaj. Pri dolo£anju tega vzroka moramoupo²tevati tudi starost ºivali. Stare svinje, ki imajo napake na vimenu, izlo£amoz vzrokom 29 (obolenja vimena).Vzrok 15 - obolenja nog S tem vzrokom (relativni vzrok) izlo£amo ple-menske merjase in svinje ter mladie, ki imajo razne po²kodbe, obolenja alinepravilnosti na sprednjih ali zadnjih nogah. Vzroki za izlo£itev so: nepravilnastoja (x, o, srpasta, strma, predstoje£a, sabljasta), otiski na nogah, pove£anakoli£ina teko£ine v sko£nem sklepu, slabo razviti parklji, pri svinjah sem sodijotudi ²epavost in delna razkre£enost. 6



Vzrok 16 - invertirani, slepi seski S tem vzrokom (relativni vzrok) izlo-£amo plemenske merjase, svinje ob prvi prasitvi in mladie ob odbiri, ki imajoslepe ali invertirane seske. Izlo£amo ºivali, ki so namenjene za pleme v nukleusuin razmnoºevanju (vzreja plemenskih mladi kriºank). Pri mladiah kriºankahin terminalnih pasem, ki imajo dovolj funkionalnih seskov, ²tevilo invertiranihali slepih seskov ni tako pomembno.Vzrok 17 - slabe pitovne lastnosti (med odbirami) S tem vzrokomizlo£amo plemenske merjase v preizkusu, ki imajo nizke dnevne priraste aliveliko porabo krme.Vzrok 18 - razmetava krmo S tem vzrokom izlo£amo merjase v preiz-kusu, ki razmetavajo krmo iz krmilnika in jim zaradi te razvade ne moremomeriti koli£ine zauºite krme. Vzrok izlo£itve uporabljamo samo pri merjasihv preizkusu.Vzrok 19 - zaostali v rasti Z vzrokom 19 izlo£amo ºivali, ki slabo rastejoali v rasti preve£ zaostajajo za sovrstniki. Vzrok izlo£itve uporabljamo pripujskih, teka£ih in pitanih. �ivali izlo£amo, da bi zmanj²ali gospodarsko ²kodo(relativni vzrok).Vzrok 20 - poleºani pujski S tem vzrokom zabeleºimo izgube pujskov vprasili²£u, ki so jih poleºale svinje. Vzrok izlo£itve uporabljamo pri sesnihpujskih.Vzrok 28 - agresivnost S tem vzrokom izlo£amo plemenske svinje, ki ka-ºejo pove£ano agresivnost do lastnih pujskov (jih poºrejo), do drugih svinj vskupinskem boksu ali do reja in plemenske merjase, ko so pretirano agresivnido svinj ali reja in zaradi tega nevarni. Ob zdruºevanju svinj po odstavitviali brejih svinj obi£ajno prihaja do agresije zaradi vzpostavljanja soialne hi-erarhije v kotu, ki pa jo je z ustreznimi ukrepi mogo£e zmanj²ati. Nekateresvinje so lahko agresivne do lastnega zaroda, lahko je to le ob prvi prasitvi,lahko pa tudi kasneje. Nadaljnja reja takih ºivali je negospodarna (relativnivzrok). �rtve agresije v primeru po²kodb nog izlo£imo z vzrokom 15 (obolenjanog), v primeru po²kodb vimena z vzrokom 29 (obolenja vimena) ali z vzrokom2 (zakol v sili), £e gre za huj²e po²kodbe ºivali.Vzrok 29 - obolenja vimena S tem vzrokom izlo£amo plemenske svinje, kiimajo po²kodbe ali obolenja vimena (relativni vzrok), kar vpliva na mle£nostsvinje v tej ali bi vplivalo v naslednji laktaiji in s tem na rast in preºivetjesesnih pujskov. Nadaljnja reja takih svinj bi bila negospodarna.7



Vzrok 30 - bolezni �ivali izlo£amo zaradi razli£nih bolezni (relativni vzrok),ker bi bila nadaljnja reja negospodarna ali bi povzro£ala trpljenje. �ifro vzrokauporabljamo pri vseh kategorijah pra²i£ev.Vzrok 54 - prodaja teka£ev za pleme pri kr²kopoljski pasmi Pod temvzrokom vodimo prodajo plemenskega podmladka kr²kopoljske pasme drugemureju. Velja za plemenski podmladek obeh spolov pri telesni masi, ki je manj²aod obi£ajne za plemenske merjase in mladie. Pri plemenskem podmladku, kidosega telesno maso okoli 100 kg, glej vzrok 98.Vzrok 55 - nepravilno preizku²eni, pomanjkljivi podatki, neustre-zna masa Z vzrokom 55 izlo£amo merjase in mladie v preizkusu, ki sonepravilno testirani ali imajo pomanjkljive podatke. Rezultati preizku²nje nisoprimerljivi. Moºni razlogi za ta vzrok so: napake v identi�kaiji ºivali, neustre-zne telesne mase ob odbiri, napa£ni ali dvomljivi podatki... Vzrok uporabljamosamo pri ºivalih v preizkusu.Vzrok 60 - popkovna kilaKadar je mi²i£je trebu²ne stene v predelu popka ²ibko, £revo uspe prodreti iztrebu²ne votline pod koºo, kar vidimo kot izboklino. Lahko se pojavlja v druºi-nah, vendar dokazov, da je odgovoren en sam gen, ni. S tem vzrokom izlo£imoplemenski podmladek, £e ima popkovno kilo, pa tudi plemenske merjase in ple-menske svinje, £e se pri njih pojavlja ve£je ²tevilo potomev s popkovno kilo.Med najpogostej²e vzroke popkovne kile ²tejemo streptokoke infekije, zato jepred izlo£itvijo star²a zaradi tega vzroka potrebna temeljita analiza.Vzrok 91 - zakol Z vzrokom 91 izlo£amo plemenske ºivali, teka£e in pi-tane, kadar jih zakoljemo za meso oz. predelavo (koline), pa naj gre za lastnoporabo ali prodajo. Ta vzrok izlo£itev je pogost predvsem pri kr²kopoljskihsvinjah, ki jih reji izlo£ajo (obi£ajno) po drugi prasitvi zaradi prepri£anja, dastarej²e svinje niso ve£ primerne za predelavo. Plemenska svinja, izlo£ena s temvzrokom, bi bila sier za razmnoºevanje ²e vedno primerna, ne gre za svinjo,ki ima probleme pri plodnosti: se ne buka, ve£krat pregoni ali je nebreja innepregonjena.Vzrok 93 - prekomerna telesna masa Z vzrokom 93 izlo£amo plemenskemerjase, ki zaradi prekomerne telesne mase niso ve£ primerni za pripu²£a-nje, zlasti ne za mladie in prvesnie. Ta vzrok izlo£itev merjasev je pogostpredvsem na kmetijah, saj se merjasi uporabljajo za naravni pripust. Rejempriporo£amo, da skrbijo za primerno kondiijo merjasa, za pripu²£anje pa upo-rabijo stojnio za pripust (pripomo£ek - opora oz. stojalo, ki razbremeni hrbetsvinje), da bi kakovostnega merjasa lahko uporabljali £im dlje.8



Vzrok 94 - zmanj²evanje plemenske £rede Z vzrokom 94 izlo£amo ple-menske ºivali zaradi zmanj²evanja plemenske £rede. Ta vzrok uporabljamosamo pri plemenskih ºivalih.Vzrok 95 - odsluºeni iska£i Plemenske merjase, ki so bili namenjeni iska-nju bukajo£ih svinj, izlo£amo pod vzrokom 95. Razlog za to je lahko starost alinezaºeleno obna²anje merjasa iska£a, kar se najbolj o£itno kaºe v nevodljivostimerjasa po hlevih.Vzrok 96 - ob£utljivost na stres Z vzrokom 96 izlo£amo plemenske mer-jase, ki so ob£utljivi na stres. Vzrok uporabljamo samo pri ºivalih, ki imajopozitiven izid preizkusa na sindrom maligne hipertermije (SMH).Vzrok 97 - izlo£itve zaradi omejene moºnosti prodaje Merjase, od-brane v kategoriji odbire pleme-osemenjevanje in pleme-pripust, ter mladie,ki so izlo£ene zaradi omejene moºnosti prodaje (administrativna prepoved pro-daje, pomanjkanje podatkov za preverjanje porekla in proizvodnih lastnosti,teºave pri prodaji), izlo£amo pod vzrokom 97. Vzrok uporabljamo pri plemen-skem podmladku za prodajo.Vzrok 98 - prodaja za pleme Pod tem vzrokom vodimo prodajo plemen-skih ºivali drugemu reju. Velja tako za plemenske merjase in mladie. Pristarih svinjah glej vzrok 94.Vzrok 99 - drugi in neznani vzroki Pod tem vzrokom izlo£amo vse kate-gorije pra²i£ev, ki so izlo£eni iz reprodukije ali proizvodnje zaradi vzrokov, kiniso zajeti v ²ifrah vzrokov od 1 do 98 ali pa vzroka ni bilo mogo£e dolo£iti.
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3 Vzroki izlo£itev plemenskih svinjVzroki izlo£itev so dolo£eni glede na najpogostej²e pojave vzrokov izlo£itev vna²ih £redah. Posamezen redek vzrok, ki ga po naravi ne moremo uvrstiti vseznam dolo£enih, navajamo kot drug oz. neznan vzrok in ima oznako 99. Pritem pa moramo opozoriti, da je ta vzrok uporabljen le v skrajnih primerih innaj bi bil njegov deleº med vsemi vzroki £im manj²i. Vzroke izlo£itev po potrebidopolnjujemo.Na farmah je dolo£anje vzroka izlo£itev bolj konsistentno, verjetno zaradi dalj²eprakse. Pogosto imajo probleme manj²e, zlasti na novo vklju£ene reje, bodisizaradi nepoznavanja vzrokov ali omahljivosti pri odlo£anju. Pogosta napaka pridolo£evanju vzrokov je razlika med vzrokom in posledio. �ival, ki je zbolela, jeizlo£ena zaradi bolezni in ne zaradi zakola v sili, ki je posledia bolezni. Pogostosvinjo izlo£imo tudi zaradi kombinaije vzrokov, pri evideni pa se odlo£amo leza prevladujo£ega.V manj²ih rejah, kjer odkup pra²i£ev vklju£no z izlo£enimi plemenskimi ºivalmini kontinuiran, stare plemenske ºivali ostajajo v hlevu, kljub ºe dolo£enemudatumu in vzroku izlo£itev ter po mnenju rejev £akajo na ugodno eno natrgu. To s selekijskega vidika ni pravilno. Taka ºival je ²e vedno plemenskaºival in je vklju£ena v £redo dokler �zi£no ne zapusti hleva. Kot taka tudivpliva na kon£no gospodarnost prireje, ki pa morda ekonomsko ni pokrita zbolj²o doseºeno eno ºivali po tednih ali meseih £akanja na oddajo. Vedetimoramo, da je v tem £asu taka svinja stro²ek v £redi in to ºelimo prikazati vanalizi plodnosti. Da se temu problemu izognemo, na dokumentaiji navajamotudi odlo£itev reja, da svinjo izlo£i in ne le �zi£no izlo£itev.Plemenske svinje lahko izlo£ujemo pod vzroki:Vzrok 1 - poginVzrok 2 - zakol v siliVzrok 3 - slaba plodnostVzrok 4 - podpovpre£na plemenska vrednostVzrok 5 - napake zunanjosti (eksterier)Vzrok 6 - dedne napakeVzrok 7 - starostVzrok 8 - izostanek bukanjaVzrok 9 - nebreje in nepregonjeneVzrok 10 - ve£kratna ali pozna pregonitevVzrok 11 - zvrgavanje ali razkre£enostVzrok 15 - obolenja nogVzrok 16 - invertirani, slepi seskiVzrok 28 - agresivnost 10



Vzrok 29 - obolenja vimenaVzrok 30 - bolezniVzrok 60 - popkovna kilaVzrok 91 - zakolVzrok 94 - zmanj²evanje plemenske £redeVzrok 96 - ob£utljivost na stresVzrok 99 - drugi in neznani vzrokiNajpogostej²i vzroki izlo£itev plemenskih svinj na kmetijah v lanskem letu so:nebreje in nepregonjene (20 %), pogin (19 %), starost (15 %) ter obolenjanog (13 %), medtem ko je pri mladiah dale£ najpogostej²i vzrok nebreje innepregonjene (39 %), sledi pa izostanek bukanja (22 %) in ve£kratna pregonitev(9 %).
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4 Vzroki izlo£itev plemenskih merjasevPlemenske merjase lahko izlo£ujemo pod vzroki:Vzrok 1 - poginVzrok 2 - zakol v siliVzrok 3 - slaba plodnostVzrok 4 - podpovpre£na plemenska vrednostVzrok 6 - dedne napakeVzrok 7 - starostVzrok 12 - slab libidoVzrok 13 - slaba kakovost semenaVzrok 14 - morfolo²ke nepravilnosti spolnih organovVzrok 15 - obolenja nogVzrok 30 - bolezniVzrok 60 - popkovna kilaVzrok 91 - agresivnostVzrok 93 - prekomerna telesna masaVzrok 94 - zmanj²evanje plemenske £redeVzrok 95 - odsluºeni iska£iVzrok 96 - ob£utljivost na stresVzrok 99 - drugi in neznani vzroki
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5 Izlo£itve pra²i£ev v preizkusuMerjase in mladie v preizkusu in ob zaklju£ku preizkusa lahko izlo£ujemo podvzroki:Vzrok 1 - poginVzrok 2 - zakol v siliVzrok 4 - podpovpre£na plemenska vrednostVzrok 5 - napake zunanjosti (eksterier)Vzrok 6 - dedne napakeVzrok 14 - morfolo²ke nepravilnosti spolnih organovVzrok 15 - obolenja nogVzrok 16 - invertirani, slepi seskiVzrok 17 - slabe pitovne lastnostiVzrok 18 - razmetava krmoVzrok 30 - bolezniVzrok 55 - napake pri preizkusuVzrok 60 - popkovna kilaVzrok 96 - ob£utljivost na stresVzrok 97 - omejena moºnost prodajeVzrok 98 - prodaja za plemeVzrok 99 - drugi in neznani vzrokiPri preizkusu merjasev lahko pride do tega, da merjase ne more normalnozaklju£iti preizkusa (npr. zaradi bolezni, po²kodbe noge, razmetavanja krme,itd.), zato ga lahko izlo£imo tekom preizkusa. Pred £asom so bile na testnihpostajah za merjase primerjalne skupine tako velike, da je bilo moºno ºivaliizlo£ati pred, ob ter po vmesni odbiri pri 60 kg. Tudi za sedanji preizkusmerjasev je predvidena vmesna odbira pri okoli 75 kg, a je majhne primerjalneskupine ne dopu²£ajo. Ob izlo£itvi na dnevnik zapi²emo datum, maso in vzrokizlo£itve po ²ifrantu.Manjkajo£i podatek ali prevelika odstopanja telesne mase ob tehtanju pomenijo,da je preizkus nepravilno opravljen in ºival izlo£imo, ne glede na rezultate, podvzrokom 55 (nepravilno testiran). Najpogostej²i vzroki izlo£itve tekom preiz-kusa so 15 (obolenje nog), 17 (slabe pitovne lastnosti) in 30 (bolezen). Posebejje treba paziti pri vzroku 4 oziroma 17. Vzrok 17 (slabe pitovne lastnosti) seuporablja samo pri izlo£itvi v £asu preizkusa, vzrok 4 (podpovpre£na plemenskavrednost) pa samo ob konu preizkusa na osnovi izra£unane agregatne geno-tipske vrednosti. Podobni vzroki za izlo£itev so tudi pri mladiah ob konupreizkusa. 13



�ifrant vzrokov izlo£itev�ifra Kratko ime Dolgo ime Kategorija pra²i£ev1 Pogin Pogin Vse kategorije2 Zakol v sili Ekonomski zasilni zakol Vse kategorije3 Plodnost Slaba plodnost Pl. svinje in merjasi4 Pl. vred. Podpovpre£na agregatna genotipska vrednost Mladie in merja²£ki ob konu preizkusa, pl. svinje in merjasi5 Eksterier Neustrezna zunanjost (pasemski nezna£ilen) Mladie in merja²£ki v preizkusu6 Ded. nap. Dedne napake Vse kategorije7 Starost Starost Pl. svinje v vi²jih prasitvah in pl. merjasi8 Izost. bukanja Izostanek bukanja Mladie in pl. svinje9 Neb.-nepreg. Nebreje in nepregonjene Mladie in pl. svinje10 Pregon. Ve£kratna ali pozna pregonitev Mladie in pl. svinje11 Zvrg. ali razk. Zvrgavanje (abortus) ali razkre£enost Mladie in pl. svinje12 Libido Slab libido Pl. merjasi13 Kakov. semena Slaba kakovost semena Pl. merjasi14 Spol. org. Morfolo²ke nepravilnosti spolnih organov Mladie in merja²£ki v preizkusu, pl. merjasi15 Noge Obolenja, nepravilnosti in po²kodbe nog Mladie in merja²£ki v preizkusu, pl. svinje in merjasi16 Seski Invertirani, slepi seski Mladie in merja²£ki v preizkusu, prvesnie17 Sl. pit. lastn. Slabe pitovne lastnosti (med odbirami) Mladie in merja²£ki v preizkusu18 Krma Razmetava krmo Merja²£ki v preizkusu19 Hiravi Zaostali v rasti Pujski, teka£i, pitani20 Poleºani Poleºani pujski Sesni pujski28 Agresija Agresija nad pujski, svinjami ali rejem Pl. svinje in merjasi29 Vime Obolenja vimena Pl. svinje30 Bolezni bolezni Vse kategorije(nadaljevanje na naslednji strani)
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�ifrant vzrokov izlo£itev (nadalj.)�ifra Kratko ime Dolgo ime Kategorija pra²i£ev54 Prod. vzr. Prodaja pl. podmladka za vzrejo Pl. podmladek pred odbiro (starost pod ∼200 dni)55 Napake-preizk. Napake v preizkusu, pomanjkljivi podatki, neustrezna masa Mladie in merja²£ki v preizkusu60 Kila Popkovna kila Pl podmladek, pl. svinje in merjasi91 Zakol Zakol za meso ali predelavo Pl. svinje, teka£i, pitani93 Preteºak Prekomerna telesna masa Pl. merjasi94 Zmanj². pl. £rede Zmanj²evanje plemenske £rede Pl. svinje95 Odsluº. isk. Odsluºeni iska£ Pl. merjasi96 SMH Ob£utljivost na stres (sindrom maligne hipertermije) Pl. merjasi, merja²£ki ob konu preizkusa97 Omej. prod. Izlo£itve zaradi omejene moºnosti prodaje Mladie in mladi pl. merjasi (po konu preizkusa)98 Prodaja Prodaja za pleme Mladie in mladi pl. merjasi (po konu preizkusa)99 Ostalo Drugi in neznani vzroki Vse kategorije15



Beleºka
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