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Rejci

Rejci in rejska organizacija
Milena Kovač



Vzrejna središča – nukleus
(& selekcijske farme)



Osemenjevalna središča



Vzrejna središča & razmnoževalne farme



Vzorčne kmetije & pitovne farme



Ostali:


Prireja pujskov



Pitalci

Vzrejna središča - nukleus


Čreda: čistopasemska reja



Naloge:


Vzdrževanje zadostne populacije

Pogoji za nukleus (po svetu)


Najmanj 50 čistopasemskih svinj
za namenska parjenja (npr. 11 x 11)



Primerjalna skupina v preizkusu: min. 10 mladic
Beleženje podatkov



20 (nesorodnih) merjascev po pasmi





1000 svinj SL-11,
300 svinj LW-22, SL-55
200 svinj 44



Pošiljanje v obdelavo



Prispevek za selekcijo



Odbira/izločevanje v skladu z AGV



Izvajanje biovarnosti



Skrb za zdravje živali



Vzreja in preizkus plemenskih merjascev



Oskrba vzrejnih središč s kakovostnimi mladicami



Načrtno osveževanje iz tujih populacij

(Selekcijska farma)




Vzdržuje nukleuse (več) pasem in
druge nivoje selekcijske piramide
Prodaja plemenski podmladek

Vzrejno središče


Čreda: reja čistopasemskih svinj



Namen:


Preizkus plemenskih mladic hibrida 12 ali 21



Zagotavljanje zadostnega števila mladic v skupini



Oskrba vzorčnih kmetij in drugih pitovnih rej s
kakovostnimi hibridnimi mladicami



Ustrezna oskrba in rokovanje z mladicami



Odbira v skladu z AGV
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Vzorčne kmetije

Druge reje



Čreda: svinje hibrid 12 ali 21



Čreda: svinje hibrid 12 ali 21



Namen:



Namen:



Prireja pujskov za pitanje



Prireja pujskov za pitanje



Beležijo podatke



Pitanje



Posredujejo podatke v obdelavo


Uporabimo tudi pri NPV pri sorodnikih na vzrejnih središčih



Preverjamo kakovost hibridnih mladic



Ponujamo primerjavo z drugimi rejani

Specializacija rej




Velikost prašičerejskih kmetij zahteva

Rejska organizacija


So rejci, ki redijo (ali želijo rediti) slovenske prašiče



ki ustvarjajo pogoje za delo rejske organizacije



specializacijo,



delitev dela in



Vzrejajo



sodelovanje



Preizkušajo



Uporabljajo domače živali

Sklenitev dogovorov o nabavi plemenskega podmladka


potrebno načrtovanje, občutek varnosti



ki tuj plemenski material najprej preizkusi



zagotavljanje kakovosti



ki se izobražuje in (kritično) sprejema novosti



plemenskega podmladka ne vzrejamo na zalogo

Rejska organizacija SloHibrid


Vse pasme so ogrožene (premalo merjascev in svinj)




Pot


Slovenska prašičereja: da ali ne



Povečevanje vzreje in specializacija rej

Specializacija obstoječih rej



Rekrutacija novih
Kako vzdrževati potrebno število merjascev





Večja vloga rejcev v rejski organizaciji



Načrtno osveževanje



Skupna strokovna služba

Premalo zavzeto načrtujemo


Dogovarjanje o sodelovanju in zastopanju





Ustvariti prostor za “naše” prašiče



Selekcija, svetovanje, veterina



Selekcijsko delo nadgraditi

Izbira “vodilnega” genotipa



Skupen posloven nastop rejcev

Koliko prašičev bomo ponudili trgu?



Povečanje produktivnosti
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